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§ 110 Dnr 2022/00057 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dagordningen godkänns. 
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§ 111 Dnr 2022/00095 

Allmänhetens frågestund 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

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. 

 

Frågorna kan ställas till ledamöterna muntligt eller skriftligt direkt på sammanträdet 

eller lämnas in till kommunkontoret i förväg. Frågeställarens namn ska framgå och 

frågorna ska begränsas att gälla den kommunala verksamheten. 

 

Politikerna har möjlighet att antingen svara direkt på frågan eller återkomma med 

svar på senare möte i de fall det behövs. 
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§ 112 Dnr 2019/00451 

Detaljplan Nabban, Alfta Kyrkby 11:5, infopunkt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Planarkitekt Hanna Gäfvert föredrar ärendet och berättar om arbetet med detaljplan 

för området Nabban, Alfta Kyrkby 11:5. 

 

Cirka 25 yttranden har inkommit varav cirka 20 av dem från privatpersoner - såväl 

negativa som positiva. Eventuella ändringar genomförs i planförslaget efter 

framförda synpunkter. Planförslaget går ut på granskning under perioden 5-18 

september 2022. Synpunkter sammanställs och bemöts. Förslaget går sedan vidare 

till kommunstyrelsen i oktober, om allt går enligt plan. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 88 Detaljplan Nabban, Alfta Kyrkby 11:5 
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§ 113 Dnr 2022/00464 

Förfrågan köp av mark - Edmans väg, Knåda 11:3 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förfrågan om köp av mark från Knåda 11:3 bifalls. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hanna Linngård, mark- och exploateringsingenjör, föredrar ärendet. 

 

Kommunen har blivit kontaktad om möjligheten att köpa mark från kommunens 

fastighet Knåda 11:3. Planeringsavdelningen har analyserat förfrågan och tagit fram 

ett utkast på markanvisningsavtal. Intressenten har därefter återkommit med 

önskan om annan placering av tomten för att inte ha någon ”rågranne” till blivande 

tomten då man även önskar köpa angränsande fastighet för att förhindra 

byggnation av annan.  

 

Planeringsavdelningen har övervägt möjligheterna till att göra om dispositionen av 

tomten men står fast vid föreslagen disposition som är ett tydligt ställningstagande 

för resurshushållning av mark med hänsyn tagen till den befintliga 

bebyggelsestrukturen i området. Härigenom tas platsens kulturhistoriska värden till 

vara och en fragmentering av landskapsbilden undviks. Området är idag 

utarrenderat med jordbruksarrende och infart till området görs primärt i föreslaget 

släpp. En justering av infart till arrendeområdet kan innebära en merkostnad för 

kommunen.  

 

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunen blev kontaktad i mitten av april angående möjligheten att köpa mark 

från kommunens fastighet Knåda 11:3 längs Edmans väg i Ämnebo, Edsbyn. 

Området markerat med orange ring i bild 1 nedan, kommunens fastighet markerad 

med lila skraffering.  

 

Kontakt skedde genom intressentens far. Intressenten äger angränsande fastighet 

väster om det inringade området och används idag som fritidsbostad enligt 

information från fadern. Planeringsavdelningen tog, enligt rutin, fram en analys av 

platsen som skickades till intressentens far (kontaktperson).  
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Analys av området 

Området omfattas inte av någon detaljplan och Planeringsavdelningen har gjort 

bedömningen att området inte behöver planläggas i dagsläget men att en 

avstyckning behöver ta hänsyn till fortsatt utveckling av resterande del av 

fastigheten. Området ingår i ängs- och betesmarksinventeringen Tuva som utfördes 

av Jordbruksverket 2004 där området är klassat som silikatgräsmark. Kommunen 

arrenderar idag ut området som jordbruksarrende.  

 

Planeringsavdelningen såg över en större del av fastigheten Knåda 11:3 (även norr 

om Edmans väg) och gjorde en preliminär fastighetsindelning som passar in i 

befintlig struktur. Ett släpp om 20 meter till nästkommande tomt (privatägd) sker på 

det stället där tillfart till utarrenderade marker sker idag. Det ger även möjlighet till 

framtida tillfart om det skulle bli aktuellt att detaljplanera hela fastigheten och 

omvandla den från jordbruksmark till bostadsområde, något som inte är aktuellt 

idag. I analysen föreslås också att en försäljning ska villkoras med att en 

naturvärdesinventering görs i samband med förhandsbesked om bygglov för att 

visa på att byggnation inte skadar befintliga naturvärden. Aktuell tomt markerad 

med rött i bild 2 nedan. Denna analys och åtgärder görs i vanliga fall i samband 

med detaljplaneläggning men måste göras i detta skede vid en försäljning.  

 

Frågeställning 

Utifrån ovanstående analys accepterades läget av intressentens far som varit i 

kontakt med intressenten och ett markanvisningsavtal upprättades och skickades till 

intressenten. Planeringsavdelningen blev därefter kontaktad av intressenten själv 

som inte var nöjd med läget på tomten utan önskar att den flyttas österut så att 20 

m släppet går mellan dennes nuvarande fastighet och att den nya tomten ansluter 

till privat tomt i öster. Detta då man inte önskar någon ”rågranne” och vill dessutom 

köpa den privata tomten i öster för att förhindra byggnation av annan. Se blå rutan 

nedan för önskat läge.  

 

Planeringsavdelningen har övervägt möjligheterna till att göra om dispositionen av 

tomt och väg men står fast vid föreslagen disposition som är ett tydligt 

ställningstagande för resurshushållning av mark med hänsyn tagen till den befintliga 

bebyggelsestrukturen i området. Härigenom tas platsens kulturhistoriska värden till 

vara och en fragmentering av landskapsbilden undviks. Området är idag 

utarrenderat och infart till området görs primärt i föreslaget släpp. En justering av 

infart till arrendeområdet kan innebära en merkostnad för kommunen.  
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Intressenten är inte nöjd med planeringsavdelningens ställningstagande och 

ärendet lyfts därför för beslut till kommunstyrelsen.  

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 89 Förfrågan köp av mark - Edmans väg, Knåda 

11:3 

Tjänsteskrivelse förfrågan om markköp Edmans väg, Knåda 11:3 

 

Skickas till 

Intressenten 
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§ 114 Dnr 2022/00096 

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Ärendet 

Håkan Englund rapporterar: 

 Folkhälsoråd ägde rum torsdag den 1 september. Där hälsade den nya 

kommunpolisen Lana Pålsson välkommen. 

 Rekrytering av socialchef pågår och kandidatintervjuer är inbokade. 

 Vid senaste hälsingerådet, där även Hans Jonsson deltog, pratades det om 

förberedelse för överlämnande efter valet. De tre nyanställda på 

Hälsingerådet är nu i arbete, bland annat med genomgång av nuläget, 

gemensam IT och sådant. 

 

Mikael Jonsson rapporterar: 

 Hans-Peter Olsson har den 1 september slutat som VD på Aefab och Aicab 

med omedelbar verkan. Rekrytering är påbörjad. Per Wiklander är 

tillförordnad VD under rekryteringsprocessen. 
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§ 115 Dnr 2022/00241 

Budgetuppföljning 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Magnus Haraldsson ger en månadsrapport för juli 2022, samt 

informerar om aktuell skatteunderlagsprognos. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning juli 2022 

Skatteunderlagsprognoser 2022 augusti 

 

Skickas till  

För kännedom: Ekonomiavdelningen 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(45) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 2022/00773 

Tilläggsbudgetering Löneöversyn 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens ram med 1 392 000 kr år 

2022 och med 1 854 000 kr från och med år 2023 för effekt av löneöversyn 

2022 

2. Kommunfullmäktige utökar miljö- och byggnämndens ram med 74 000 kr år 

2022 och med 99 000 kr från och med år 2023 för effekt av löneöversyn 

2022 

3. Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens ram med 2 972 

000 kr år 2022 och med 3 963 000 kr från och med år 2023 för effekt av 

löneöversyn 2022 

4. Kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med 3 456 000 kr år 2022 

och med 4 609 000 kr från och med år 2023 för effekt av löneöversyn 2022 

5. Kommunfullmäktige finansierar en del via minskning av budgetposten för 

kostnadsökningar med 7 894 000 kr år 2022 och en minskning av 

budgetposten kostnadsökningar med 10 525 000 kr från och med år 2023 

för effekt av löneöversyn 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

I ärendet omfördelas budget från den centrala budgetposten kostnadsökningar till 

respektive nämnd i enlighet med utfallet av löneöversynen 2022. 

Personalavdelningen tillhandahåller uppgift om vad respektive nämnd fick för i 

procentuell löneöversyn. Ekonomiavdelningen tar sedan de budgetposter som 

respektive nämnd budgeterat för personalkostnader och räknar upp med den 

procentuella ökningen. I löneöversynen för 2022 beslutades även om förändring av 

arbetstidsmått för de som jobbar ständig natt vilket för socialförvaltningen motsvarar 

0,43% utöver de 1,59% som blev genomsnittet av löneöversynen 2022 för övrig 

personal. 

 

I den antagna budgeten för år 2022 och i planeringsförutsättningarna för åren 2023-

2025 finns en budgetpost som benämns kostnadsökningar.  

 

För år 2022 budgeterades för en löneöversyn för 2022 på 2,3% vilket motsvarade 8 

275 000 kr år 2022. Utfallet av löneöversynen blev 7 894 000 kr vilket är 381 000 kr 

lägre än det som budgeterats. 
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I planeringsförutsättningarna för 2023-2025 budgeterades för en löneöversyn för 

2022 på 1,6% vilket innebär att ca. 7,7 mnkr årligen budgeterats. Utfallet av 

löneöversynen 2022 blev ca. 10,5 mnkr vilket är ca. 2,8 mnkr högre än det som 

budgeterats. Om summan som då budgeterades för kostnadsökningar är tillräckligt 

stor beror även på utfallet av 2023 års löneöversyn som i 

planeringsförutsättningarna antogs till 3,4%. 

 

Enligt uppgift från personalavdelningen blev effekten av löneöversyn enligt nedan: 

 

Nämnd Löneöversyn 2022 

Kommunstyrelsen 2,53 % 

Miljö- och byggnämnden 1,78 % 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

1,96 %  

Socialnämnden 2,02 % (1,59 % plus 0,43 % 

förändrat arbetstidsmått) 

 

I samband med löneöversynen för 2022 beslutades om förändring av arbetstidsmått 

för de som jobbar ständig natt från tidigare 36 timmar och 20 min till 34 timmar och 

20 minuter. Eftersom behov att täcka upp motsvarande timmar fortsatt finns 

behöver budgeten ökas för att fler ska kunna anställas. När personalavdelningen 

tittade på frågan i våras berördes 27 personer av förändringen. För att kunna 

bemanna samma arbetstid behöver socialnämndens budget därför utökas för att 

anställa ytterligare 1,57 personer vilket motsvarar 0,43% utöver de 1,59% som var 

nämndens genomsnitt av löneöversynen 2022. 

  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 92 Tilläggsbudgetering Löneöversyn 2022 

Tjänsteskrivelse 

 

Skickas till 

Samtliga förvaltningar och ekonomiavdelningen 
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§ 117 Dnr 2022/00803 

2022/00760 Budget och verksamhetsplan inkl 
anpassningsbilaga 2023-2025 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anta upprättat förslag till budget och verksamhetsplan inkl. anpassningsbilaga 

2023-2025. 

 

Hans Jonsson (C), Gun-Marie Swessar (C) och Andreas Kissner (KD) deltar inte i 

beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 91 2022/00760 Budget och verksamhetsplan inkl 

anpassningsbilaga 2023-2025 kommunstyrelsen 

Avdelningarnas Budget och verksamhetsplan 2023-2025 

Budget och verksamhetsplan 2023-2025 Kommunstyrelsen 

Anpassningsbilaga 2023-2025 (budget och verksamhetsplan 2023-2025) 

kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr 2022/00806 

Edsbyns ridklubb - begäran om utökat driftbidrag från 
2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Frågan om utökat driftbidrag till Edsbyns ridklubb hänskjuts till budgetberedning 

och budgetbeslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Edsbyns Ridklubb har förnärvarande en driftsbudget om 320 000 kr. Föreningen har 

ökade kostnader vad det gäller personal såväl som underhåll av en åldrande 

anläggning. Intäkterna har minskat på grund av vikande elevunderlag i sviterna av 

pandemin. Oberoende av elevantal skall hästarna skötas detta gör att 

personalkostnaden är konstant. Den tredje anledningen är en allmän 

kostnadsökning och då framför allt med hänsyn till ökade foderkostnader. Dessa 

orsaker bidrar till att behovet av ett utökat driftsbidrag är nödvändigt. 

. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Edsbyns Ridklubb är sedan länge en etablerad förening som erbjuder barn och 

unga att rida och sköta om hästar. Ridklubben är en aktiv förening där flera unga 

har blivit etablerade ryttare i större sammanhang. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Edsbyns Ridklubb är ett alternativ till övriga sport aktiviteter där främst pojkar deltar. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 94 Edsbyns ridklubb - begäran om utökat driftbidrag 

från 2023 

Tjänsteskrivelse 

 

Skickas till 

Verksamhetschef Carina Ulfsdotter  

Enhetschef Monica Liljemark 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(45) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr 2021/01234 

Initiativärende: Kan vi höja kvaliteten i äldreomsorgen? 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen förklarar sig informerad om socialförvaltningens kvalitetsarbete 

inom äldreomsorgen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Marita Lindsmyr, kommunchef och före detta socialchef, berättar om det pågående 

kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-08 § 6 Initiativärende: Kan vi höja kvaliteten i 

äldreomsorgen? 

Beslut-202200062-SN-§ 21 

Initiativ äldre omsorgen 

Protokollsutdrag 2022-01-25 § 22 Initiativärende: Kan vi höja kvaliteten i 

äldreomsorgen? 
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§ 120 Dnr 2022/00493 

Revidering av investeringsplan 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsplanen med 12,04 mnkr 

varav 8,54 mnkr år 2023, 1,75 mnkr år 2024 och 1,75 mnkr år 2025 för 

investeringar i fastigheten Alfta Kyrkby 25:32 (Alfta Gästis) 

2. Kommunfullmäktige beslutar att minska kommunstyrelsen ram med 60 tkr 

år 2024, 120 tkr år 2025 och 180 tkr från och med år 2026 till följd av ökade 

hyresintäkter.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen för avskrivningar med 430 tkr 

år 2024, 515 tkr år 2025 och 600 tkr från och med år 2026. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen för finansiella kostnader med 

110 tkr från och men 2024, 130 tkr år 2025 och 150 tkr från och med år 

2026. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera detta via årets resultat med 480 

tkr år 2024, 525 tkr år 2025 och 570 tkr från och med 2025. 

 

Andreas Kissner (KD), Hans Jonsson (C) och Gun-Marie Swessar (C) deltar inte i 

beslutet. 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Mikael Jonsson (M) föreslår: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsplanen med 12,04 mnkr 

varav 8,54 mnkr år 2023, 1,75 mnkr år 2024 och 1,75 mnkr år 2025 för 

investeringar i fastigheten Alfta Kyrkby 25:32 (Alfta Gästis) 

2. Kommunfullmäktige beslutar att minska kommunstyrelsen ram med 60 tkr 

år 2024, 120 tkr år 2025 och 180 tkr från och med år 2026 till följd av ökade 

hyresintäkter.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen för avskrivningar med 430 tkr 

år 2024, 515 tkr år 2025 och 600 tkr från och med år 2026. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen för finansiella kostnader med 

110 tkr från och men 2024, 130 tkr år 2025 och 150 tkr från och med år 

2026. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera detta via årets resultat med 480 

tkr år 2024, 525 tkr år 2025 och 570 tkr från och med 2025. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(45) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsgång 

Mikael Jonssons förslag under mötet ställs i proposition mot kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag till beslut, som såg ut så här: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsplanen med 12,79 år 

2023 för investeringar i fastigheten Alfta Kyrkby 25:32 (Alfta Gästis) 

2. Kommunfullmäktige beslutar att minska kommunstyrelsen ram med 60 tkr 

år 2024, 120 tkr år 2025 och 180 tkr från och med år 2026 till följd av ökade 

hyresintäkter. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen för avskrivningar med 640 tkr 

från och med år 2024. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen för finansiella kostnader med 

160 tkr från och men 2024. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera detta via årets resultat med 740 

tkr år 2024, 680 tkr år 2025 och 620 tkr från och med 2025. 

 

Ingemar Ehn (L) yrkar bifall till Mikael Jonssons förslag. 

 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Jonssons förslag. 

 

Andreas Kissner (KD), Hans Jonsson (C) och Gun-Marie Swessar (C) deltar inte i 

beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen äger fastigheten Alfta Kyrkby 25:32 som idag fungerar som hotell och 

restaurang. Fastigheten/byggnaderna hyrs ut till Gästisbacken (Gästis by Kitchen 

Alfta AB) som bedriver verksamhet i lokalerna. 

 

Ökad investering i Hotell Gästis kan skapa förutsättningar för hyresgästen att 

utveckla och utöka turism- och besöksnäring i kommunen. 

 

Öka möjligheten för kommunen och dess företagare att på hemmaplan ha 

konferenser och möten som inkluderar måltider och övernattning. 

 

Gästis har ett kulturhistoriskt värde med anor som värdshus sedan 1700-talet. 
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Ärendet 

Kommunen äger fastigheten Alfta Kyrkby 25:32 med anor som värdshus sedan 

1700-talet. Sedan mitten av 2019 hyr Gästisbacken (Gästis by Kitchen Alfta AB) 

fastigheten och bedriver där restaurang- och hotellverksamhet. Delar av lokalerna, 

främst köket och hotellrummens toaletter är slitna och behöver åtgärdas för att möta 

krav från myndigheter och gästers förväntningar. Med hotellets 19 rum är det idag 

inte möjligt att möta efterfrågan på hotellvistelse för större sällskap, t ex 

arrangerade gruppresor med buss. Det förutsätter omställning av Annexet till 

boende med hotellstandard. 

I investeringen av huvudbyggnad ingår: 

 Renovering av samtliga 19 badrum. 

 Upprustning av 5 offentliga toaletter (varav en RWC) i restaurangdelen av 

huset. 

 Renovering av i kök med tillhörande kyl- och frysrum samt ny installation av 

två kylrum och ett frysrum.  

Beräknat till en kostnad av sammanlagt 4 897 tkr 

 

I investeringen av Annexet ingår: 

 Omställning till hotellstandard med renovering och inredning av 12 

hotellrum med tillhörande badrum samt 

 Brandskyddsåtgärder 

 Ventilation 

 Göra om två hotellrum till ett familjerum 

 Möbler till hotellrummen 

Beräknat till en sammanlagd kostnad av 5 169 tkr 

 

Ovanåkers kommun är överens med nuvarande hyresgäst att de är med och 

finansierar följande delar av investeringen genom en höjning av hyran:  

 Renovering av badrummen i Annexet  

 Läggning av textilmattor i hotellrummen i Annexet  

 Möblering av hotellrummen i Annexet  

 Göra om två hotellrum till ett familjerum i Annexet 

 

Därutöver finns i åtgärdsplaneringen: 

 Dränering av vissa delar av huvudbyggnaden 

 Målning av fasad och fönster. 

Beräknat till en kostnad av sammanlagt 1 125 tkr 
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Vid kostnadsökning av ovanstående delar finansierar Gästisbacken 

kostnadsökningar upp till 300 tkr. 

 

Felmarginal för ytskikt (15%) och utrymme för prishöjning: 1 600 tkr 

Total investeringskostnad: 12 791 tkr 

 

Kommunen finansierar investeringar som beräknas kosta 10 100 tkr och 

Gästisbacken finansierar investeringen med 2 715 tkr genom en succesiv höjning 

av hyran under 3 år, uppräkningen sker med en 33 % ökning per år för 

avskrivningskostnaderna, nytt hyresavtal behöver tecknas då nuvarande hyresgäst 

är intresserad av att förlänga nuvarande avtal från 3 år till 5 år (räknat från 

20220101) 

År Procent av 
avskrivningskostnader 

Hyreshöjning 
(tkr) 

Total hyra 
(tkr) 

2024 33% 5 34 

2025 66% 10 39 

2026 100% 15 44 

En avsiktsförklaring har tagits fram för att ligga till grund för kommande hyresavtal 

mellan Gästisbacken och Kommunen. 

 

Investeringen i fastigheten Alfta Kyrkby 25:32 innebär ökade årliga avskrivningar på 

640 tkr. Det är räknat på en investering på 12,79 mnkr med en beräknad 

avskrivningstid på 20 år. 

 

Investeringen på 12,79 mnkr innebär också ökat behov av upplåning vilket innebär 

ökade räntekostnader på 160 tkr. Det är räknat på en utgift på 12,79 mnkr och en 

ränta på 1,25% (motsvarar SKR:s föreslagna internränta för år 2023). 

 

I den avsiktsförklaring (Avsiktsförklaring om finansiering av upprustning av Gästis 

mellan Ovanåkers kommun och Gästis by Kitchen Alfta AB) som upprättats står att 

Gästisbacken ska finansiera en del via höjd hyra. Hyreshöjningen är 60 tkr år 2024, 

120 tkr år 2025 och 180 tkr från och med år 2026. Hyreshöjningen innebär att 

hyresintäkterna för fastighetsförvaltningen ökar med motsvarande belopp. Därför 

ska kommunstyrelsens ram, där fastighetsförvaltningen är organiserad, minskas 

med dessa belopp. 

 

Kommunfullmäktige antog på kommunfullmäktige §28 2022-05-02 

budgetförutsättningar för åren 2023-2025. Budgeterat resultat uppgick i beslutet för 
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år 2024 till 7 777 tkr och för år 2025 till 12 525 tkr. Budgeterat resultat kommer efter 

detta beslut istället bli för år 2024 7 037 tkr och för år 2025 11 845 tkr.   

 

Beslutsunderlag 

Förklaring av investeringskostnader kopplat till Gästis_2022-05-12 

Alfta Gästis - nuläge 20220427 

Avsiktsförklaring - Gästis inkl. bilaga 1 

Protokollsutdrag 2022-05-31 § 76 Revidering av investeringsplan 2023-2027 

Tjänsteskrivelse 
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§ 121 Dnr 2022/00741 

Förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg - För 
beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för 

Samordningsförbund Gävleborg, inkommen 2022-06-07. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbund Gävleborg har reviderat sin förbundsordning. Revideringen 

innebär att varje kommun ska vara representerad med minst en ledamot och en 

ersättare i styrelsen. Tidigare ordning innebar att fem kommuner hade ledamöter i 

styrelsen och fem kommuner istället hade ersättare i densamma. Revideringen 

gjordes utifrån att jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges 

kommuner och regioner gjorde en omtolkning av 10§ Lag 2003:1210 om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser. 

 

Enligt 10§ Lag 2003:1210 ska varje förbundsmedlem vara representerad i 

förbundsstyrelsen med minst en ledamot och en ersättare. I den tidigare tolkningen 

ansågs varje part för sig (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region och 

kommun) som en medlem. En omtolkning har nu skett vilket innebär att varje 

enskild kommun anses vara en medlem.  

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 97 Förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg 

– För beslut 

Förslag Förbundsordning Smordningsförbund Gävleborg- för beslut 

Tjänsteskrivelse 
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§ 122 Dnr 2022/00707 

Underlag för beslut om Välfärdsstrategi i länets 
samtliga kommuner samt region Gävleborg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Att anta Välfärdsstrategin som underlag för den samverkan mellan 

kommunerna i Gävleborg och Region Gävleborg som genomförs inom 

ramen för Nätverk Välfärd. 

2. Att välfärdsstrategin därmed ersätter tidigare överenskommelser rörande 

länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd 

 

Sammanfattning av ärendet 

2020 gav Nätverk Välfärd Länsledningen i uppdrag att arbeta fram en 

Välfärdsstrategi som ska ersätta de så kallade gemensamma utgångspunkterna 

som är de övergripande överenskommelserna för samverkan mellan Region 

Gävleborg och länets kommuner inom välfärdsområdet. Strategin ska således 

stödja samverkan på länsnivå, och ska inte ersätta eller komplettera lokala 

styrdokument. 

 

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete inom 

välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska stödja i att göra 

gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom välfärdsområdet. Strategin ska 

också stödja Nätverk Välfärd att kunna fastställa gemensamma mål inom 

prioriterade områden. Baserat på Välfärdsstrategin ska Länsledning ta fram årliga 

handlingsplaner för samverkan för att omsätta strategin i konkreta åtgärder. 

 

Region Gävleborg som innehar rollen som ordförande för Nätverk Välfärd 

överlämnar nu strategin till respektive kommun att hantera. 

 

Ärendet 

Nätverk Välfärd är en politisk ledningsgrupp bestående av ordförande för social- 

omsorgs- omvårdnadsnämnd eller motsvarande och för barn- utbildningsnämnd 

eller motsvarande inom kommunerna samt ledamöter i hälso- och 

sjukvårdsnämnden Region Gävleborg. 

Denna politiska ledningsgrupp tar det gemensamma ansvaret för att på en 

övergripande nivå identifiera behov av, initiera, leda och utvärdera samt utveckla de 
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gemensamma samverkansfrågorna i Gävleborgs län. Som en följd av detta blir 

också nätverkets uppgift att identifiera, analysera och åtgärda systemfel och andra 

hinder i våra välfärdssystem, som försvårar sådana samverkanslösningar. 

 

Länsledning Välfärd arbetar på uppdrag av Nätverk Välfärd som är det politiskt 

sammanhållna samverkansforumet inom Gävleborgs län. Länsledning är en 

strategisk samverkansledning bestående av förvaltningschefer inom socialtjänst, 

omsorg/omvårdnad, utbildning inom kommunerna samt hälso-och 

sjukvårdsdirektör, biträdande hälso-och sjukvårdsdirektör och andra utsedda 

representanter inom Region Gävleborg. Denna samverkansledning har på en 

övergripande nivå, ansvar för att identifiera, initiera, leda och utvärdera samt 

utveckla gemensamma samverkansfrågor i Gävleborgs län. 

 

Ordföranden för närvarande: 

Tina Mansson Söderlund, bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg 

Magnus Höijer, sektorchef Välfärd Gävle kommun. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Samverkan inom välfärdsområdet är en förutsättning för att förbättra barn och 

ungas uppväxt- 

villkor. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

De personella resurserna måste samordnas och samverka för att upprätthålla 

välfärden framöver.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Välfärdsstrategi 220303 slutversion 

Bilaga: Välfärdsstrategin beslutsprocess Nätverket 220512 

Bilaga: Välfärdsstrategin Nätverk Välfärd 

 

Skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 
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§ 123 Dnr 2022/00510 

Ändring av avtal/reglemente för gemensamma 
nämnden för företagshälsovård - dnr RS 2022/849 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Att anta nytt avtalsreglemente för gemensamma nämnden för 

företagshälsovård med avtalsstart 1 januari 2023.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun har tillsammans med Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, 

Nordanstig, och Sandvikens kommer samt Region Gävleborg en gemensam 

företagshälsovårdsnämnd. Region Gävleborg är värdkommun för nämnden. Enligt 

gällande reglemente utser varje medlem två ordinarie ledamöter och två ersättare, 

vilket innebär att nämnden idag består av 20 ordinarie ledamöter och lika många 

ersättare. 

 

Sedan företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar ökat och 

idag är Region Gävleborg samt samtliga länets kommun (exklusive Ljusdal) 

medlemmar i den gemensamma nämnden. I och med att antalet medlemmar har 

blivit fler så ses nämndens organisation över.  

 

Förslaget är att minska antalet ledamöter till en per medlem och en ersättare per 

medlem. Vidare innehåller förslaget en förändring i att Region Gävleborg ska utse 

ordförande och att  

vice ordförande utses av fullmäktige i Gävle kommun. Tidigare skiftade 

ordförandeskapet mellan Region Gävleborg och Gävle kommun varje 

mandatperiod.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till nytt avtalsreglemente för företagshälsovårdsnämnden för 2023 

Missiv till kommunerna om nya avtal gällande gemensamma nämnder 

 

Skickas till 

HR-avdelningen, Region Gävleborg; rg@regiongavleborg.se 
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§ 124 Dnr 2022/00780 

Styrkort 2023 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anta föreliggande styrkort att gälla även för 2023. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 99 Justering av styrkort 

Styrkort inkl mätetal 2023 (Kommunstyrelsen) 
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§ 125 Dnr 2022/00602 

Delegeringsbeslut avseende attestregister för politiska 
organ 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Kommunstyrelsen antar dokumentet Attestregister Politiska organ 2022. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 101 Delegeringsbeslut avseende attestregister för 

politiska organ 2022 

Attestregister Politiska organ 2022 
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§ 126 Dnr 2022/00716 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag och 
motioner 2019-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit emot redovisning av obesvarade medborgarförslag 

och motioner. 

2. Kommunfullmäktige väljer att förlänga tidsfristen för besvarandet av följande 

motioner: 

a. Profana mötesplatser 

b. Skriv på lättläst svenska 

c. Inrättande av jämställdhetspris 

3. Kommunfullmäktige väljer att förlänga tidsfristen för besvarandet av följande 

medborgarförslag: 

a. Badplats i centrala Edsbyn 

b. Allmän toalett i Voxnabruk 

c. Sockersmarta skolor och förskolor 

d. Gång och cykelvägar i Alfta-Runemo-Viksjöfors 

e. Rätten att lämna barn minst två dagar per år på förskola under älgjakten 

f. Hastigheten utefter Ullungsforsvägen, Edsbyn 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 102 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

och motioner 2019-2021 

Samtliga omnämnda medborgarförslag och motioner 

 

Skickas till 

För kännedom: kommunchef och kommunsekreterare 
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§ 127 Dnr 2021/00896 

Medborgarförslag - Tennisplan på Lillboområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att anlägga en tennisplan på 

Lillboområdet. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag inkommet från kommunmedborgare om att anlägga en tennisplan på Lillbo-

området. I kommunen finns en tennisplan på Celsiusområdet som är tillgänglig för 

alla och kan användas mer än den i dag gör. I Alfta finns tennishall som erbjuder 

inomhus tennis året om. Den bedrivs av en förening och planer går att hyra för spel. 

Ny privat paddelhall finns där man kan hyra speltider. Just för tillfället finns inga skäl 

att anlägga en tennisplan på Lillbo-området då utbudet av spelplaner finns 

tillgängliga för kommunens medborgare. 

 

Ärendet 

Ett medborgarförslag om ytterligare en tennisplan i kommunen har inkommit. Det 

finns flera alternativ i kommunen att spela racketsporter på, om än inte alla i 

kommunal regi. I dag finns en kommunal utomhus tennisplan på Celsiusområdet, 

på asfalt. Den är inte så välbesökt men det händer ibland.  

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Barn och unga erbjuds möjlighet att spela tennis på kommunens tennisplan vid 

Celsius.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 103 Medborgarförslag – Tennisplan på 

Lillboområdet 

Medborgarförslag – Tennisplan på Lillboområdet 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag – Tennisplan på Lillboområdet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(45) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 2021/01359 

Medborgarförslag - Nabbabacken, utegym och lekpark,  
natur- friluftsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget rörande utveckling av Nabban som friluftsområde 

kommer att beaktas i den förstudie som tas fram i samband med pågående 

planarbete i området. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren tycker att kommunen ska utveckla Nabbanområdet i Alfta för 

friluftsliv, lek och motion/hälsa och innehåller flera förslag på olika åtgärder. 

 

I samband med pågående planarbete där en del av Nabban planeras för att 

möjliggöra villabebyggelse kommer en förstudie tas fram med förslag på åtgärder i 

området som kan stärka friluftsliv, rekreation och folkhälsa. Medborgarförslaget 

kommer att beaktas i denna förstudie. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 111 Medborgarförslag – Nabbabacken, utegym och 

lekpark, natur- och friluftsområde 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-11 

Medborgarförslag, 2021-12-29 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 

Planeringsavdelningen 
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§ 129 Dnr 2021/00995 

Medborgarförslag - Tillfälligt stopp s k moratorium för 
all vindkraftsutbyggnad i Ovanåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ovanåkers kommun anser att den vetorätt som kommunen har vad det 

gäller etablering av vindkraftsanläggningar ger kommunen tillräckliga 

möjligheter att analysera lämpligheten i nya eventuella 

vindkraftsetableringar och på det sättet från fall till fall ta ställning och 

bevilja eller avslå en etablering. Något beslut om ett generellt stopp för 

vindkraftsutbyggnad är därför inte aktuellt och medborgarförslaget bifalles 

inte. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

En privatperson har föreslagit att fullmäktige ska besluta om ett tillfälligt stopp, ett 

så kallat moratorium, för all vindkraftsutbyggnad i Ovanåkers kommun samt att 

kommunen under tiden ser över den översiktsplan för vindkraft som antogs 2011. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att ett moratorium som utan vidare analyser 

helt stoppar vindkraftsutbyggnad i kommunen inte är förenligt med den omställning 

till ett fossilfritt samhälle som är nödvändig. 

 

Vidare anser förvaltningen att den så kallade ”vetorätten” som kommunerna i dag 

har vad det gäller vindkraftsutbyggnad ger kommunen möjligheter att i mera detalj 

analysera lämpligheten i nya eventuella vindkraftsetableringar och på det sättet från 

fall till fall ta ställning och bevilja eller avslå en etablering. 

 

Ärendet 

För att få tillstånd att bygga vindkraftverk krävs enligt miljöbalken att den kommun 

där verket ska uppföras godkänner etableringen. Kommunal tillstyrkan, ofta 

benämnt som det kommunala vetot, ger kommuner möjlighet att stoppa betydande 

ingrepp i landskap och närmiljö. 
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En privatperson har föreslagit att fullmäktige ska besluta om ett tillfälligt stopp, ett 

så kallat moratorium, för all vindkraftsutbyggnad i Ovanåkers kommun samt att 

kommunen under tiden ser över den översiktsplan för vindkraft som antogs 2011. 

 

Förslagsställaren menar också att det faktum att delar av Ovanåkers kommun ingår 

i ett Biosfärområde (ett modellområde för hållbar utveckling) borde ge ytterligare 

grund för att införa ett stopp för vindkraftsutbyggnad. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens åsikt är att ett beslut som kategoriskt och utan 

vidare analys omöjliggör vindkraftsutbyggnad inte är förenligt med den omställning 

till ett fossilfritt samhälle som är nödvändig. 

 

Vidare vill kommunstyrelseförvaltningen förtydliga att ett biosfärområde inte innebär 

några nya bestämmelser eller någon ny lagstiftning, att besluta om ett stopp för 

vindkraftsutbyggnad med hänvisning till biosfärområdet blir därför felaktigt. 

 

Förslagsställaren har rätt i att kunskapsunderlaget för hur vindkraft påverkar natur 

och människor i hög grad har utökats och att den allmänna inställningen till vindkraft 

har ändrats sedan Ovanåkers kommuns plan för vindkraft antogs 2011. Att se över 

och uppdatera de delar som rör vindkraft kommer därför att vara nödvändigt i 

samband med att kommunen tar fram en ny översiktsplan. 

 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Ett beslut som omöjliggör vindkraftsutbyggnad inte är förenligt med den omställning 

till ett fossilfritt samhälle som är nödvändig. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 110 Medborgarförslag – Tillfälligt stopp s k 

moratorium för all vindkraftsutbyggnad i Ovanåkers kommun 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-11 

Medborgarförslag, 2021-10-07 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställaren 
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§ 130 Dnr 2021/00994 

Medborgarförslag - Odlingsyta på åker i anslutning till 
Fallrundan 20, Lillbo 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren tycker att den kommunala mark som finns i anslutning till deras 

fastighet borde iordningställas som odlingsyta för allmänheten. 

 

Ovanåkers kommun driver redan via Biosfärområde Voxnadalen ett projekt där 

allmänhet utan egen mark kan odla. Än finns plats för fler att odla på de ytor som 

redan iordningställts och om fler ytor behövs, så kommer ytor där det är enkelt att 

ordna med vatten för bevattning att prioriteras. Föreslagen yta är ingen yta där 

tillgång till vatten går att lösa enkelt. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens åsikt är därför att medborgarförslaget inte ska 

bifallas. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 109 Medborgarförslag Odlingsyta på åker i 

anslutning till Fallrundan 20, Lillbo 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-11 

Medborgarförslag, 2021-10-07 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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§ 131 Dnr 2021/00905 

Medborgarförslag - Ny bebyggelse inom området V 
Centralgatan-Långgatan-Hans Lidmans väg-Öjebäcken 

Kommunstyrelsens beslut 

1. När en ny detaljplan har tagits fram för kvarteret Svanen i centrala Edsbyn 

kommer en del av medborgarförslaget kunna tillgodoses förutsatt att någon 

intressent finns som vill bebygga området. Övriga delar i 

medborgarförslaget bifalls inte. I och med detta klargörande anser 

Ovanåkers kommun att medborgarförslaget är besvarat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget innehåller förslag om att bebygga området mellan Västra 

Centralgatan – Långgatan – Hans Lidmans väg – Öjebäcken samt en del förslag 

och synpunkter på övrig bebyggelse i centrala Edsbyn. 

 

Vad det gäller bebyggelse av nämnda markområde behöver det föregås av ett 

planarbete där en ny detaljplan tas fram. Ett sådant arbete är inlett. När en ny 

detaljplan är på plats kan marken bebyggas förutsatt att behov och intressenter 

finns. 

 

Vad det gäller medborgarförslagets synpunkter på privat bebyggelse och förslag om 

tvångsinlösen, finns i dessa fall ingen grund för åtgärder från kommunens sida. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 108 Medborgarförslag - Ny bebyggelse inom 

området V Centralgatan-Långgatan-Hans Lidmans väg-Öjebäcken 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-11 

Medborgarförslag, 2021-09-14 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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§ 132 Dnr 2021/00809 

Medborgarförslag - Utveckling av området kring Gamla 
Landsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. De delar av förslaget som rör informationsskyltar samt parkeringsplatser 

kommer att beaktas i ett aktuellt projekt i området. Övriga delar i 

medborgarförslaget avslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska anordna ett utegym i anslutning till 

Gamla landsvägen i Edsbyn. Vidare föreslås skyltar med översiktskartor över 

lämpliga turer/slingor i området där folk kan gå och cykla, samt iordningsställande 

av parkeringsplatser samt informationsskylt över fågellivet i området. 

 

Resurser saknas för att bygga och underhålla ett utegym i anslutning till Gamla 

landsvägen. Utegym finns i anslutning till Celsiusområdet i Edsbyn samt vid 

Kygelvallen i Knåda. 

 

Biosfärområde Voxnadalen driver ett projekt där en förstudie över Sässmanområdet 

kommer att genomföras. Inga konkreta åtgärder kommer att genomföras i det 

projektet, men det kommer att vara en grund för ansökningar om medel för att 

utveckla området. Förslagen om informationsskyltar samt bättre parkeringsplatser 

kommer att beaktas i förstudien och eventuella följdprojekt. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 106 Medborgarförslag - Utveckling av området kring 

Gamla Landsvägen 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-11 

Medborgarförslag, 2021-08-13 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Förslagsställaren 
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§ 133 Dnr 2021/00816 

Medborgarförslag - Nabbabacken i Alfta som 
friluftsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget rörande utveckling av Nabban som friluftsområde 

kommer att beaktas i den förstudie som tas fram i samband med pågående 

planarbete i området. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren tycker att kommunen ska utveckla området i och kring Nabban i 

Alfta med fokus på friluftsliv, rekreation och motion och ger förslag på flera olika 

åtgärder. 

 

I samband med pågående planarbete där en del av Nabban planeras för att 

möjliggöra villabebyggelse kommer en förstudie tas fram med förslag på åtgärder i 

området som kan stärka friluftsliv, rekreation och folkhälsa. Medborgarförslaget 

kommer att beaktas i denna förstudie. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 107 Medborgarförslag - Nabbabacken i Alfta som 

friluftsområde 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-11 

Medborgarförslag, 2021-08-16 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 

Planeringsavdelningen 
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§ 134 Dnr 2021/00630 

Medborgarförslag - Kolonilotter för de som bor i 
lägenhet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ovanåkers kommun bedriver redan via Biosfärområde Voxnadalen en 

sådan verksamhet som förslagsställaren efterfrågar. Medborgarförslaget 

anses med detta besked vara besvarat. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren tycker att kommunen ska upplåta mark för odling i Edsbyn och 

Alfta för de som saknar möjlighet att odla på egen mark. 

 

Kommunen driver sedan 2021 via Biosfärområde Voxnadalen ett projekt som 

möjliggör odling på odlingslotter på kommunal mark i Edsbyn och Alfta. Om behov 

finns kan projektet komma att utökas till fler ytor. 

 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Att möjliggöra odling för de som saknar egen mark att odla på ökar 

självhushållningsgraden. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-23 § 105 Medborgarförslag - Kolonilotter för de som bor i 

lägenhet 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-11 

Medborgarförslag, 2021-06-11 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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§ 135 Dnr 2021/00580 

Medborgarförslag - Bäckområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ytterligare markinköp inom det så kallade ”Bäckområdet” är i dagsläget inte 

aktuellt och medborgarförslaget bifalles inte. 

2. Medborgarförslaget anses med ovanstående ställningstagande vara 

besvarat. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren tycker att Ovanåkers kommun ska köpa in hela det så kallade 

”Bäckområdet” väster om Edsbyns tätort med syfte att trygga och öka närboendes 

möjligheter till naturupplevelser i vardagen. 

 

Ovanåkers kommun är redan tillsammans med andra aktörer mycket aktiva i 

området i projekt med syfte att öka möjligheterna till naturupplevelser och friskvård. 

Ytterligare inköp av mark utöver vad som redan skett är i dagsläget inte aktuellt. 

 

Ärendet 

Förslagsställaren tycker att Ovanåkers kommun ska köpa in hela det så kallade 

”Bäckområdet” väster om Edsbyns tätort med syfte att trygga och öka närboendes 

möjligheter till naturupplevelser i vardagen. 

 

Ovanåkers kommun äger redan en del av marken inom det aktuella området och 

har nyligen köpt in ytterligare mark på den södra sidan älven med syfte att bland 

annat stärka medborgarnas möjlighet till tätortsnära naturupplevelser och 

rekreation. En av de åtgärder som kommer att genomföras är förbättrade 

gångstigar samt bänkar och grillplatser. 

 

För en del av den privatägda marken i områden finns naturvårdsavtal upprättat som 

tryggar bevarandet av skogen och för delar av den privatägda marken finns 

överenskommelser så att kommunen fortsatt kan underhålla stigar mm. 

 

Mot bakgrund av detta är ytterligare markinköp inom ”Bäckområdet” inte aktuellt i 

dagsläget 
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Beslutsunderlag 

Prookollsutdrag 2022-08-23 § 104 Medborgarförslag - Bäckområdet 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-11 

Medborgarförslag, 2021-06-02 

 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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§ 136 Dnr 2022/00826 

Sammanträdesplan 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anta dokumentet Sammanträdesdagar kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2023. 

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesdagar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023 
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§ 137 Dnr 2022/00058 

Meddelanden 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Meddelanden KS 2022-09-05 

Protokoll Aefab 2022-05-05 

Protokoll Aicab 2022-05-05 

Protokoll FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd 2022-06-10 

Handbok personlig säkerhet politiker 

Antaget handlingsprogram LSO KFH 2022-2027 

Protokoll Företagshälsovårdsnämnden 2022-06-09 

Protokollsutdrag KF Ljusdal 2022-06-20 § 91 Samverkan mellan Hälsinglands 

kommuner på IT-området 

Antagande av inköpspolicy Nordanstigs kommun Beslut-2022000158-KS-§ 70 

Temadag 13 okt - hur producerar vi mat i en föränderlig omvärld? 

SmåKom Nyhetsbrev Sommarhälsning 

Protokoll miljö- och byggnämnden 2022-06-23 

Bollnäs kommuns beslut mm ang gemensam överförmyndarnämnd 

Beslut om valaffischering 

Protokoll Helsinge Vatten AB 2022-06-22 

SmåKom nyhetsbrev 8 Augusti 2022 
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§ 138 Dnr 2021/01332 

Delegeringsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av presenterad information. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Delegeringsbeslut KS 2022-09-05 

Delegationsbeslut Öjeparken 4-5 juli 2022 

Ansökan och delegationsbeslut - Pridepicknick 27 juli Öjeparken 

Delegeringsbeslut granskning av detaljplan Alfta kyrkby 1:16 mfl 

Delegationsbeslutslista Mark- och exploateringsingenjör 2022-04-01 - 2022-07-08 

Delegeringslistor färdtjänst april-juni 2022 

Delegationsbeslut - Kommunstyrelsen juni 2022 

Delegationsbeslut Öjeparken 15 sept Anhörigstödet 

Delegationsbeslut Öjeparken Södra Torget GS 220902-220903 

Delegationsbeslut Yttrande enligt ordningslagen Kampanj 220731-220911 

Delegeringsbeslut Placering av kommunens pensionsmedel 

Delegationsbeslut GS-Facket Öjeparken 2-3 september 

Delegationsbeslut - sponsring av evenemang juli 2022 

Delegationsbeslut tillsvidareanställningar Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 139 Dnr 2022/00760 

Förslag till Egenandelsprogram i Kommunassurans 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans 

att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 

inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och uppdra åt utsett 

ägarombud Björn Mårtensson eller dennes ersättare att vid extra 

bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 

förslaget. 

2. Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och uppdra åt utsett 

ägarombud Björn Mårtensson eller dennes ersättare att vid extra 

bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för 

förslaget. 

3. Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och uppdra åt 

kommunens firmatecknare kommunstyrelsens ordförande Håkan Englund 

att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Ovanåkers kommuns 

räkning. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 

Egenandelsprogrammet innebär för Ovanåkers kommun nya möjligheter till 

effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 

kostnadsminskning. 

 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande 

avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 

 

Ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Ovanåkers kommun är en av 

de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar 

inom ägarkommunernas sfär. 

 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska 

fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande 
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av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som 

försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att 

administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägarkommuner. 

Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet 

medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa 

även ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare 

inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 

Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet 

mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i 

Ovanåkers kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 

juli 2022 samt för den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen. 

 

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 

ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 

november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. 

 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 

bolagsstämman. 

 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 

november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under 

förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det 

nya aktieägaravtalet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-09 

Riskhantering i Ovanåkers kommun genom Egenandelsprogram i 

Kommunassurans 

från den 13 juli 2022 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i 

version med 

markering av ändringar samt med kommentarer 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 

Kommunassurans 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 

Kommunassurans i 

version med markering av ändringar samt med kommentarer 

 

Skickas till 

Björn Mårtensson, ägarombud 

Håkan Englund, firmatecknare 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 

Ekonomikontoret 

 


