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Plats och tid Gästis, Alfta, kl. 09:00-11:10, Ajournering 09:50-10:10 

Beslutande Ledamöter 

Håkan Englund (S), Ordförande 
Mikael Jonsson (M), 1:e vice ordförande 
Ylva Ivarsson (S), 2:e vice ordförande 
Tomas Bolén (S) 
Gun-Marie Swessar (C) 
Björn Mårtensson (C) 
Andreas Kissner (KD) 

 Tjänstgörande ersättare 

Ingemar Ehn (L) ersätter Kent Olsson (L) 
Elisabeth Eriksson (C) ersätter David Parhans (C) 
Anna Rudman (C) ersätter Hans Jonsson (C) 
Stefan Embretzen (SD) ersätter Pär Rytkönen (SD) 

Övriga närvarande Ersättare 

Jennie Forsblom (KD) 
Jan-Åke Lindgren (S) 
Maria Unborg (M) 
Katarzyna Pawlak (S) 
Bertil Eriksson (KD) 
Patrik Bossen (S) 
 
Tjänstemän och övriga 

Marita Lindsmyr, kommunchef 
Yanina Westergren, kommunsekreterare 
Therese Bonnevier, Tidningen Ljusnan §§ 100-109 
Åke Jonsson (S), valnämndens ordförande §§ 100-103 
 

Justerare Andreas Kissner 

Justeringens plats och tid Kommunhuset  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 100-109 
 Yanina Westergren  

 Ordförande 

  

 Håkan Englund  

 Justerare 

  

 Andreas Kissner  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned [Datum]  

Förvaringsplats för protokollet Kommunsekreterarens kontor 
 

Underskrift 

  

 Yanina Westergren  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 100 Dnr 2022/00057 
Godkännande av dagordning ...................................................................... 3 

§ 101 Dnr 2022/00095 
Allmänhetens frågestund 2022.................................................................... 4 

§ 102 Dnr 2022/00580 
Information om arbetet inför valet 2022 ..................................................... 5 

§ 103 Dnr 2022/00551 
Utreda ett eventuellt köp av fastighet med brandskadat hus .................. 6 

§ 104 Dnr 2022/00241 
Budgetuppföljning 2022 ............................................................................... 7 

§ 105 Dnr 2022/00096 
Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2022 ............................ 8 

§ 106 Dnr 2022/00625 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - 
Säkerhetsskydd .......................................................................................... 10 

§ 107 Dnr 2022/00683 
Aktuella kulturfrågor .................................................................................. 13 

§ 108 Dnr 2022/00058 
Meddelanden 2022 ...................................................................................... 14 

§ 109 Dnr 2021/01332 
Delegeringsbeslut 2022 .............................................................................. 15 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 2022/00057 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

På initiativ av Elisabeth Eriksson (C) läggs ett nytt ärende till på dagordningen: 

Aktuella kulturfrågor. Med det tillägget godkändes dagordningen. 
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§ 101 Dnr 2022/00095 

Allmänhetens frågestund 2022 

Ärendet 

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. 

 

Ingen allmänhet fanns på plats och således ställdes ingen fråga. 
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§ 102 Dnr 2022/00580 

Information om arbetet inför valet 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens ordförande Åke Jonsson (S) ger en lägesrapport om arbetet inför 

valet 2022. Kommunsekreterare tillika valsamordnare Yanina Westergren är med 

och svarar på frågor. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll valnämnden 2022-05-04 
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§ 103 Dnr 2022/00551 

Utreda ett eventuellt köp av fastighet med brandskadat 
hus 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att ge planeringsavdelningen i uppdrag att undersöka möjligheten att köpa 

marken på fastighet Norra Edsbyn 9:31. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I december 2018 drabbades bostadshuset på fastigheten Norra Edsbyn 9:31 av en 

brand. Huset har inte rivits nämnvärt sedan branden. I februari 2022 stod huset i 

lågor igen. 

 

Fastigheten är detaljplanerad som område för småindustri- och bostadsändamål 

och skulle kunna klassas in som en del i kommunens strategiska markinköp.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger 

planeringsavdelningen i uppdrag att undersöka möjligheten att köpa marken 

på fastigheten.  

 

Fastigheten som ärendet rör är markerat med gult. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-30 

 

Skickas till 

- 
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§ 104 Dnr 2022/00241 

Budgetuppföljning 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig informerad om månadsuppföljning för maj 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapport för maj 2022. Resultatet för perioden januari - maj är -3,4 mnkr och 

budgeten för perioden är -17,2 mnkr, en positiv budgetavvikelse med 13,8 mnkr. De 

två största budgetavvikelserna står nämnderna och skatter och generella bidrag för. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning maj 2022. 

 

Skickas till  

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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§ 105 Dnr 2022/00096 

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Ärendet 

Håkan Englund rapporterar: 

- Mikael Jonsson och Håkan Englund har besökt Skålsjögården och de nya 

ägarna där - en familj från Schweiz. Familjen har fått kommunal guidning 

för att kunna starta upp verksamhet och sätta barnen i skola. Tysk tv 

filmade hela besöket för ett program om familjer som flyttar till annat land. 

- Biosfär Voxnadalen har fått projektpengar för hållbar platsutveckling och 

det finns en anställd projektledare. Projektet kommer att pågå till 

februari 2023. 

- Håkan Englund har deltagit i diskussioner om den så kallade militärvägen 

som sammanbinder Ovanåker och Ljusdal från Långbo och rakt norrut. 

Trafikverket kommer inte längre att betala ut statliga pengar till den vägen. 

Beslutet är överklagat av berörd vägförening med stöd från kommunen. 

- Håkan Englund har varit på gemensamt möte om Bollnäs-Orsabanan, där 

Trafikverket deltog. Det finns inte någon plan för nedläggning av banan, 

men den underhålls inte. 

 

Björn Mårtensson rapporterar: 

- Björn Mårtensson deltog på 10-årsjubileum för Världsarvet Hälsingegårdar 

på världsarvsgården Jon-Lars, den 12 juni. Firanden ägde rum på flera 

gårdar. Landshövdingen höll jubileumstal och länsmuseichefen berättade 

om historien bakom världsarvet. En lyckad tillställning med fint väder. 

 

Bertil Eriksson rapporterar: 

- Bertil Eriksson berättar att han blivit invald som ordinarie ledamot i 

Gemensamma nämnden FoU och hjälpmedel och fått veta att forskning och 

utveckling ska försvinna från nämnden inför nästa mandatperiod. 
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Ylva Ivarsson rapporterar: 

- Ylva har för första gången deltagit på Kultursamråd. Region Gävleborg har 

kultursamråd med kommunerna två gånger per år. Museum, 

symfoniorkester med flera verksamheter deltog. Intressant dag. 

 

Marita Lindsmyr rapporterar: 

Marita Lindsmyr rapporterar svar gällande tre tidigare frågor från Jennie Forsblom 

om den konstgräsplan som ska köpas in till Ön: 

 Har erfarenheter från andra kommuner inhämtats? 

Svar: Ett gediget arbete är gjort. Kontakter har tagits med andra kommuner 

och med fotbollsförbundet. Det finns en upphandlingssamverkan i 

landskapet specifik för konstgräs, och även därifrån har 

kunskap inhämtats. 

 Har kommunen tittat på alternativ till plast? 

Svar: Kork och kokos har övervägts, men anses inte har kommit nog långt 

vad gäller säkerhet och hållbarhet. 

 Vad gör kommunen med den gamla konstgräsplanen? 

Svar: Den kommer att gå till deponi då detta är det enda alternativet. 

 

Vidare berättar Marita Lindsmyr att kommunen hos Naturvårdsverket har ansökt om 

medel till åtgärder runt idrottsplatsen Ön för att plaster inte ska kunna spridas 

därifrån. Dagen innan sittande möte, 2022-06-21, kom beslut från Naturvårdsverket. 

När kommunen har upphandling klar och vet vilka miljöåtgärder som är tvingande 

får kommunen 1,6 miljoner kronor från Naturvårdsverket för åtgärder kring 

plastanvändningen på Ön. 

 

Gun-Marie Swessar rapporterar: 

- Gun-Marie Swessar rapporterar att nationaldagsfirandet på gården Löka 

var en lyckad tillställning med många besökare, däribland ett flertal av de 

46 nya medborgare som kommunen välkomnat i år. Under firandet 

genomfördes en medborgarskapsceremoni för de nya medborgare som 

var där.  
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§ 106 Dnr 2022/00625 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - 
Säkerhetsskydd 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen enligt förslag. 

 

Ärendet 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av 

betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa 

andra hot. 

 

Arbetet med säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585) som 

omfattar kommuner och regioner. För att kommunen ska kunna arbeta vidare med 

säkerhetsskyddsarbetet behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras. 

Detta för att tydliggöra styrning och ledning inom området. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att följande avsnitt läggs till i 

delegationsordningen: 

 

Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskyddslag (2018:585) 1 kap. 2 §. Med säkerhetsskydd avses skydd av 

säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 

som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av 

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

 

 
Delegation 

 
Delegat 

 
Lagrum 

Beslut om 
säkerhetsprövning, 
registerkontroll samt 
inplacering i säkerhetsklass 
av säkerhetsskyddschef. 
 

Kommunchef. Säkerhetsskyddslag 
(2018:585) 3 kap. 1 § 
samt 5 §. 
Säkerhetsprövning 

Utse säkerhetsskyddschef 
samt biträdande 
säkerhetsskyddschef. 

Kommunchef. Säkerhetsskyddslag 
(2018:585) 2 kap. 7 §. 
Säkerhetsskyddschef 
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Utse biträdande 
signalskyddschef. 
 

Kommunchef.  

Beslut om styrdokument 
för verkställande av 
säkerhetsskyddsarbetet 
inom kommunen. 
 

Säkerhetsskydds-
chef. 

 

Beslut om 
säkerhetsprövning, 
registerkontroll samt 
inplacering i säkerhetsklass 
av individer som i övrigt 
deltar i säkerhetskänslig 
verksamhet eller tar del av 
säkerhetsskyddsklassificer
ade uppgifter. 
 

Säkerhetsskydds-
chef. 

Säkerhetsskyddslag 
(2018:585) 3 kap. 1 § 
samt 5 §. 
Säkerhetsprövning 

Beslut om 
säkerhetsprövning, 
registerkontroll samt 
inplacering i säkerhetsklass 
av kommunchef vid 
frånvaro av 
säkerhetsskyddschef. 
 

Kommunstyrelse
ns 
ordförande 

Säkerhetsskyddslag 
(2018:585) 3 kap. 1 § 
samt 5 §. 
Säkerhetsprövning 

Beslut om 
säkerhetsskyddad 
upphandling med 
säkerhetsskyddsavtal samt 
samråd med 
tillsynsmyndighet. 
 

Säkerhetsskydds-
chef. 

Säkerhetsskyddslag 
(2018:585) 4 kap. 
Säkerhetsskyddsavtal. 

Beslut om att anmäla samt 
avanmäla till 
tillsynsmyndighet om 
kommunen bedriver 
säkerhetskänslig 
verksamhet. 
 

Säkerhetsskydds-
chef. 

Säkerhetsskyddslag 
(2018:585) 2 kap. 6 §. 
Anmälningsplikt. 
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Beslut vid överlåtelse av 
säkerhetskänslig 
verksamhet. 
 

Säkerhetsskydds-
chef. 

Säkerhetsskyddslag 
(2018:585) 4 kap. 13-20 
§. Skyldigheter vid 
överlåtelse av 
säkerhetskänslig 
verksamhet. 

Beslut om anmälan av 
säkerhetsskyddsincidenter 
till Säkerhetspolisen. 
 

Säkerhetsskydds-
chef. 

Säkerhetsskyddsförordni
ng (2021:955) 2 kap. 4-5 
§. Anmälan vid 
säkerhetshotande 
händelser eller 
verksamhet. 

 
Beslut om driftsättning av 
informationssystem för 
säkerhetskänslig 
verksamhet. 
 

 
Säkerhetsskydds-
chef. 

 
Säkerhetsskyddsförordni
ng (2021:955) 3 kap. 
Informationssäkerhet. 

Beslut om att lämna ut 
säkerhetsskyddsklassificer
ade uppgifter. 

Säkerhetsskydds-
chef. 

Säkerhetsskyddsförordni
ng (2021:955) 3 kap. 
Informationssäkerhet. 

 
Beslut om ansökan av 
skyddsobjekt. 

 
Säkerhetsskydds-
chef. 

 
Skyddslag (2010:305) 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-16 

Delegationsordning - Kommunstyrelsen 2022-06-22 

 

Skickas till 

- 
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§ 107 Dnr 2022/00683 

Aktuella kulturfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Eriksson (C) frågar om Ovanåkers kommun besvarat remisser från 

Region Gävleborg om Kulturplan Gävleborg och om Biblioteksplan Gävleborg. 

Vidare ifall delegationsbeslut om föreningsbidrag till kulturföreningar är fattade. 

 

Kommunchef Marita Lindsmyr informerar om att kommunen ännu inte behandlat 

nämnda remisser samt att delegationsbeslut om föreningsbidrag till kulturföreningar 

är fattade. Vidare att delegationsbesluten kommer att ligga med i underlag till 

ärendet Meddelanden 2022 på nästa kommunstyrelsemöte. 
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§ 108 Dnr 2022/00058 

Meddelanden 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-14 

Protokoll Aicab Årsstämma 2022-05-05 

Protokoll Aicab 2022-02-10 

Protokoll Aicab 2022-03-11 

Protokoll Aefab 2022-03-11 

Protokoll Aefab 2022-02-10 

Protokoll miljö- och byggnämnden 2022-05-25 

Bollnäs och Ovanåkers Överförmyndarnämnds beslut 2022-06-01 § 35 – Budget 

2023 

Bollnäs och Ovanåkers Överförmyndarnämnds beslut 2022-06-01 § 34 – 

Bokslutsrapporter och bokslut 2022 

BOÖN protokoll 2022-06-01 

Sammanträdesprotokoll BORAB 2022-06-02 

Inbjudan PwC Visionära Arena 2022 

Protokoll Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 2022-06-03 

Protokollsutdrag regionfullmäktige 2022-05-31 - Ändring av avtal/reglemente för 

företagshälsovårdsnämnden 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2021/01332 

Delegeringsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade delegeringsbeslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse: Delegeringsbeslut 2022 

Ansökan och beslut – Nationaldagsfest Öjeparken Kristna kyrkorna 

Ansökan och beslut – Kortege Skolavslutning Öjeparken 220610 

Ansökan och beslut – Karnevalståg Alfta 220807 

Delegationsbeslut Tjänsteförrättande kommunchef mellan 220627-220717 

Delegationsbeslut Södra Torget Edsbyn 220729 

Delegationsbeslut Öjeparken 220704-220705 

Delegationsbeslut Öjeparken 220728 Summertime Cruisers 

 

 

 


