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§ 141 Dnr 2020/00013  

Godkännande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande justeringar: 
  

1. Ärendet Uppsiktsplikt kommunstyrelseförvaltningen, flyttas till 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde 29 september. 

2. Önskemål om information i ärenden från Hans Jonsson (C) och Jennie 
Forsblom (KD): 

a. Lägesrapport Alfta sporthall 
b. Information om KS översyn 
 

Dessa informationsärenden läggs till dagordningen. 
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§ 142 Dnr 2020/00014  

Allmänhetens frågestund 2020-09-08 
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”. 
 
Ingen närvarande.    
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§ 143 Dnr 2020/00898  

Uppsiktsplikt Gemensamma Överförmyndarnämnden 
Kommunstyrelsens beslut 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 
frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 
ska styrelsen hos övriga nämnder göra de framställningar som behövs. Styrelsen 
får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver 
för att fullgöra sitt uppdrag.  
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§ 144 Dnr 2020/00900  

Uppsiktsplikt Miljö- och byggförvaltningen 
Kommunstyrelsens beslut 

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

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

  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 
frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 
ska styrelsen hos övriga nämnder göra de framställningar som behövs. Styrelsen 
får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver 
för att fullgöra sitt uppdrag.  
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§ 145 Dnr 2020/00932  

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson och administratör Therese Styverts 
Törnberg informerar om folkhälsoarbetet i Ovanåkers kommun.  
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§ 146 Dnr 2020/00916  

Uppsiktsplikt Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att flytta ärendet till kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde 2020-09-29.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att man med uppmärksamt ska följa de 
frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vidare 
ska styrelsen hos övriga nämnder göra de framställningar som behövs. Styrelsen 
får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver 
för att fullgöra sitt uppdrag.  
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§ 147 Dnr 2020/00015  

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträde 2020-
09-08 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
    

Rapporter 
1. Ordförande Håkan Englund (S) informerar om regionssamrådet och vad 

som avhandlades där, bland annat diskuterades RUS:en.  
2. Ordförande Håkan Englund (S) informerar om senaste sammanträdet för 

Hälsingerådet, bland annat diskuterades gemensam lön 
(informationspunkt).   

3. Mikael Jonsson (M) informerar om årets företagare i Ovanåker och årets 
företagare i Gävleborg; Nordanå Trä.  

4. Kent Olsson (L) informerar om att han blivit invald i Norrlandsförbundets 
regiongrupp för Gävleborg.  
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§ 148 Dnr 2020/00180  

Budgetuppföljning 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
    

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Magnus Haraldsson informerar om budgetuppföljningen för juli 2020 
och lyfter frågan om kostnader som uppstått i spåren av coronapandemin samt 
återsökningar av medel med anledning av densamma. 
  
Skatteprognosen för innevarande år är 10,5 miljoner bättre än förväntat, 
förklaringen till detta är permitteringsersättningar, att möjlighet till avsättningar i 
permitteringsfond använts i mycket mindre utsträckning än förväntat. 
År 2021-2022 ser skatteprognosen ut att gå i motsatt riktning och detta bör bevakas 
noggrant.  
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§ 149 Dnr 2020/00965  

Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 inkl 
anpassningsbilaga: Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Att godkänna budget- och verksamhetsplan 2021-2023, inklusive styrkort 
och anpassningsbilaga. 

2. Att godkänna de föreslagna besparingarna och effektiviseringarna. 
3. Att godkänna de föreslagna omprioriteringarna inom befintlig budget. 
4. Att godkänna förslaget att åtgärder för vatten- och fiskefrågor inte 

genomförs. 
5. Att godkänna tillkommande volymökning på 1,5 Mkr för nytt avtal mellan 

AME och Arbetsförmedlingen.  
 

    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar har arbetat fram förslag på 
anpassningar. Förslagen har sammanställts och prioriterats av 
förvaltningsledningen.  
 

Beslutsunderlag 
Anpassningsbilaga 2021-2023 
Tillkommande volymökningar 2021 
  
  
Skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.  
För kännedom: Ekonomiavdelningen.  
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§ 150 Dnr 2020/00618  

Antagande om Kompetens och omställningsavtal- 
KOM-KR 
Kommunstyrelsens beslut 
Att anta Kompetens och omställningsavtal KOM-KR som lokalt kollektivavtal. KOM-
KR ersätter KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal. Avtalet gäller från 
och med den 1 maj 2020 och tillsvidare.  
 
    

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar berörda arbetsgivare att 
anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal. Avtalet är en vidareutveckling av KOM-KL 
och ersätter därför densamma.  
Syftet med avtalet är att stärka arbetstagarnas möjligheter till kompetensutveckling 
och omställning för att i första hand undvika arbetslöshet.  
  
Ärendet 
Centrala parter har sedan 2012, med stöd av Kom-KL (överenskommelse om 
omställningsavtal), stöttat verksamheter och arbetstagare i omställning. Detta har 
sedan utvecklats. Från 2016 genom Principöverenskommelse- Lokala 
omställningsmedel (TLO-KL) och sedan tecknades i slutet av 2019 
”Principöverenskommelse -nytt kompetens- och omställningsavtal och därtill 
hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m”. 
  
Principöverenskommelsen är en vidareutveckling av KOM-KL och svarar även upp 
mot regeringens aviserade förändringar av lagen om anställningsskydd och 
arbetsgivarens ansvar att stärka den anställdes omställningsförmåga.  
Avtalet ger möjlighet och förutsättningar till omställning och kompetensutveckling 
under hela arbetslivet och syftar till att möta kompetensförsörjningsbehov och den 
snabbare utvecklingen av verksamheter, organisation och arbetssätt. Syftet med 
avtalet är också att komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitikens 
omställningsinsatser.  
Omställningsinsatserna kan vara både aktiva och förebyggande och syftar till att 
undvika arbetslöshet genom ett nytt arbete.  
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Beslutsunderlag 
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR, 
förhandlingsprotokoll 2020-05-01  
  
Beslutet ska skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelsen 
För kännedom: Personalavdelningen  
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§ 151 Dnr 2020/00853  

Begäran om planbesked för Detaljplan Erk-Pers 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Att positivt planbesked lämnas för fastigheten Ämnebo 16.16 och Ämnebo 
26:1 

2. Att ge uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen, planavdelningen, att 
påbörja detaljplanearbetet för Ämnebo 16:16 och Ämnebo 26:1     

    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har blivit kontaktad av Vasa Värme som har planer på att utveckla sin 
verksamhet med en ny fjärrvärmeanläggning. Kommunen har tillsammans med 
exploatören tittat på kommunens markområden och identifierat ett potentiellt 
område. 
  
Planen ska i första hand möjliggöra för en fjärrvärmecentral och där tillkommande 
förutsättningar. Planen ska även möjliggöra för användningen J-industri för att 
säkerställa framtida exploatering. En kombination av J- industri och E-tekniska 
anläggningar kan således tänkas.  
  
Angränsande bostadsbebyggelse (BÖLE 2:7) ligger på detaljplanerad industrimark 
och är planerad att lösas in av kommunen. Fastighetsägaren har visat intresse av 
att bo kvar så länge som möjligt, vilket ska utredas vidare. Väljer kommunen att 
följa fastighetsägarens vilja och denne blir fortsatt bosatt i området, måste ett 
bullerplank eller liknande skydd uppföras.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-22 
Underlag för planbesked 2020-07-22 
Underlag för planbesked_Erk-Pers 
  
Skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelsen 
För kännedom: Fysisk planerare Patrik Svärd     
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§ 152 Dnr 2015/00012  

Godkännande av förvaltningsavtal 2020 HVAB 
Ovanåker 
Kommunstyrelsens beslut 
Att förslag till förvaltningsavtal godkänns.  
 
    

Sammanfattning av ärendet 
Helsinge Vatten AB och Ovanåkers kommun, genom bitr. kommunchef Henrik 
Eklund och planeringschef Johan Olanders, har kommit överens om förslaget till 
utformningen av det nya förvaltningsavtalet. 
Det föreslagna förvaltningsavtalet är till form och innehåll baserat på 
förvaltningsavtalet mellan Helsinge Vatten AB och Bollnäs kommun, med vissa 
smärre ändringar och tillägg.  
 

Beslutsunderlag 
Utkast förvaltningsavtal 2020 HVAB Ovanåker 
  
  
Skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelsen 
För kännedom: Biträdande kommunchef Henrik Eklund 
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§ 153 Dnr 2020/00953  

Sammanträdesplan 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar sammanträdesdagar 2021 enligt nedan: 
  

Ärende-
beredning 

tis 

Yttrande in 
  

tis 

Kallelse 
KsAu 

to 

Sammanträde 
KsAu 

tis 
kl. 8.30 

Utskick 
kallelse  

tis 

Sammanträde 
Ks 
tis 

kl. 9.00 
12 januari 19 januari 21 januari 26 januari 2 februari 9 februari 
16 februari 23 februari 25 februari 2 mars 9 mars 16 mars 

9 mars 16 mars 18 mars 23 mars 6 april 13 april 
4 maj 11 maj 12 maj 

(onsdag) 
18 maj 25 maj 1 juni 

25 maj 1 juni 3 juni 8 juni 15 juni 22 juni 
10 augusti 17 augusti 19 augusti 24 augusti 31 augusti 7 september 
31 augusti 7 september 9 september 14 september 21 september 28 september 

21 september 28 september 30 september 5 oktober 12 oktober 19 oktober 
26 oktober 2 november 4 november 9 november 16 november 23 november 

 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år antas en sammanträdesplan för kommunens nämnder. Sekreterargruppen 
träffas och diskuterar vilka förslag de har. Listan nedan kommer kompletteras med 
hel- och delägda bolag samt överförmyndarnämnden.                             

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-20 
Sammanträdesplan 2021 
Sammanträdesplan 2021 – Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
  
Skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
För kännedom: Samtliga nämnder och avdelningschef kommunstyrelsen    
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§ 154 Dnr 2020/00961  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av 
reglemente för kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för 
hyressättning i kommunägda fastigheter.  

    

Sammanfattning av ärendet 
I arbetet med att utveckla och underhålla kommunens fastigheter saknas 
möjligheter i reglementet för kommunstyrelsen att hantera kommunens fastigheter 
avseende, hyressättning, mindre omfattande försäljningar (30 PBB) och rivning av 
fastigheter. Arbetsuppgifterna är av förvaltade karaktär och om kommunstyrelsen 
så väljer delegeras verkställighet till kommunstyrelsens fastighetsavdelning.  
  
Följande tillägg avsett reglemente för kommunstyrelsen 4§: 

1. Kommunstyrelsen ansvarar för att fastställa hyra och avgift i kommunägda 
fastigheter i enlighet med den policy som fullmäktige fastställt.   

2. Kommunstyrelsen ansvarar köp och försäljning av byggnad eller 
byggnadsdel i kommunägda fastigheter där köpeskillingen – eller vid byte – 
värdet inte överstiger 30 prisbasbelopp. 

3. Kommunstyrelsen ansvarar för rivning av byggnad, eller byggnadsdel i 
kommunägda fastigheter. 

  
För att kunna verkställa hyressättningen i kommunägda fastigheter behövs 
inriktning från fullmäktige som anger hur hyressättningen ska ske. Förslag till policy 
utgår från självkostnadsprincipen och i hyran ingår kapitalkostnader, underhåll och 
drift samt vissa overheadkostnader. Hyressättning ska också beakta allmänna 
principer för hyressättning.  
  
Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
Väl underhållna lokaler håller längre, får lägre driftskostnader och därmed mindre 
klimatpåverkan. 
  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-18 
Policy för hyressättning i kommunägda fastigheter 
Reglemente för kommunstyrelsen 
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Skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
För kännedom: Aefab, kommunstyrelsens fastighetsavdelning     
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§ 155 Dnr 2020/00017  

Meddelanden 2020-09-08 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden. 
 
    

Sammanfattning av ärendet 
1. Upprop från Svenska Assistej 
2. Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna; Angående statsbidrag för att 

ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19 
3. Sammanträdesprotokoll BORAB 2020-08-27 
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§ 156 Dnr 2020/00016  

Delegeringsbeslut 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegeringsbesluten.  
 
    
 
.    
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§ 157 Dnr 2020/00923  

Information om Coronaläget 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om kommunens arbete med Covid-19. 
  
Staben är nerskalad till ett minimum av funktioner. 
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§ 158 Dnr 2020/00943  

Informationspunkt - Rapport Ovanåkers föreningsliv 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
    

Sammanfattning av ärendet 
Information om kommunens föreningsliv, vilka utmaningar de haft och står inför i 
spåren av pandemin och respektive förenings ekonomiska läge. 
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§ 159 Dnr 2020/00783  

Förslag till nya föreskrifter för väg 50, Gävleborgs län 
Kommunstyrelsens beslut 
Ovanåkers kommun motsätter sig förslaget om ytterligare hastighetssänkningar på 
väg 50 och anser i stället att trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska prioriteras, så att 
nuvarande hastigheter kan bibehållas och i vissa fall höjas.  
    

Sammanfattning av ärendet 
Väl fungerande kommunikationer på landsbygden har mycket stor betydelse inte 
bara för individen utan även för företagen. Trafikverket föreslår nya 
hastighetsföreskrifter för väg 50. De nya föreskrifterna skulle innebära ytterligare 
sänkta hastigheter på väg 50 vilket otvivelaktigt kommer att påverka Ovanåkers 
kommuns utveckling och konkurrenskraft negativt. 
  
Självklart är trafiksäkerhetsåtgärder mycket viktiga, men Ovanåkers kommun menar 
att samma syfte går att uppnå med andra åtgärder än att bara sänka hastigheterna. 
  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att Trafikverket bibehåller nuvarande 
föreskrifter och i stället prioriterar andra satsningar på säkerheten så att dagens 
tillåtna hastigheter kan bibehållas och höjas.    
  
  
Ärendet 
Ovanåkers kommun har i dag, sedan Trafikverket upphört med både trafik och 
underhåll på Orsabanan, ingen möjlighet till spårbunden trafik inom kommunen och 
ser inte ut att få det heller under överskådlig tid. Väg 50 är därför den uteslutande 
största och viktigaste livsnerven där absolut största delen av all trafik till och från 
kommunen sker. 
  
Ovanåkers kommun är unik för vår region med tanke på företagandet och 
kommunen har förhållandevis många stora företag, speciellt om man ser till 
kommunens storlek. (Svenska Fönster, Edsbyverken, NEFAB, samt flera företag på 
Alfta Industricenter är några exempel.) Dessa företag är helt beroende av en bra 
infrastruktur för arbetskraftspendling och transport av material och varor och 
företagen har redan uppmärksammat kommunen om att kompetensförsörjningen är 
ett problem. 
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I en av Tillväxtverket helt nyligen framtagen redovisning till regeringen framgår 
tydligt infrastrukturens stora betydelse för landsbygdens utveckling. Redovisningen 
fastslår bland annat att den demografiska situationen på landsbygden menligt 
påverkar företagens kompetensförsörjning och att förbättrade transportsystem är en 
nyckelfaktor för att komma till rätta med problemen. Även Statens väg- och 
transportforskningsinstitut samt flera forskningsartiklar och studier lyfter vikten av 
goda kommunikationer på landsbygden. Speciellt kan nämnas studier gjorda på 
Svenska data av Lars Hultkrantz 2019 och Niclas Lavesson 2017 som indikerar att 
lönesumman i ett område ökar med tre procent eller mer vid en procents minskning 
av genomsnittlig reskostnad. 
  
I den funktions och tillståndsbeskrivning av väg 50 som Partnerskap 
Bergslagsdiagonalen tagit fram samt i Region Gävleborgs arbete med att ta fram 
den nya regionala utvecklingsplanen lyfts också infrastrukturens betydelse för 
landsbygdens utveckling, företagens möjligheter att rekrytera rätt kompetens samt 
pendling för studier. Både Partnerskap Bergslagsdiagonalen och Region Gävleborg 
trycker på den stora betydelsen av väl fungerande arbetsmarknadsregioner och att 
dessa behöver bli större. Speciellt lyfts den för vår kommun viktiga 
arbetsmarknadsregionen Edsbyn – Bollnäs – Söderhamn där det i dagsläget är 
drygt 700 stycken som arbetspendlar in till Edsbyn från Bollnäs och Söderhamn och 
ungefär lika många som pendlar åt andra hållet dvs från Edsbyn för att arbeta i 
Bollnäs eller Söderhamn. Jämfört med flera andra kommuner är det mycket stora 
siffror och i takt med en mer specialiserad arbetsmarknad får pendlingen en ännu 
större betydelse i matchningen av företagens kompetensbehov. 
  
Till detta kommer det faktum att Ovanåkers kommun i dag står helt utan möjlighet 
att nyttja järnväg inom kommunen eftersom Trafikverket sedan länge lagt ner både 
drift och underhåll på Orsabanan. Ovanåkers kommun får inte heller någon direkt 
del i satsningar på järnvägsnätet, bara indirekt via de satsningar som görs på främst 
norra stambanan, men för att nå den behöver vi bra kommunikation längs väg 301 
och väg 50. 
  
Väg 301 och väg 50 är Ovanåkers kommun stora livsnerv. Trafikverkets förslag 
kommer att försvaga denna. 
  
Redan 2009 motsatte sig Ovanåkers kommun de då planerade 
hastighetssänkningarna på väg 50 och väg 301, men de genomfördes ändå. Nu 
föreslås ytterligare hastighetssänkningar. Det går inte att se på de nu föreslagna 
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hastighetssänkningarna isolerat. De behöver ses i samband med de av Trafikverket 
redan gjorda hastighetssänkningarna. Argumenten från Trafikverket är ofta att 
förändringen i restid är liten eller till och med marginell, men man måste se till 
helheten, flera mindre förändringar leder successivt till stor negativ påverkan. 
Partnerskap Bergslagsdiagonalen har i sin funktions- och tillståndsbeskrivning av 
väg 50 tagit fram förslag på andra åtgärder än hastighetssänkningar som på flera 
sträckor i stället medger en höjning av hastigheterna med fortsatt beaktande av 
säkerheten, dessutom till mycket rimliga kostnader sett till nyttan. Detta vore en 
mycket bättre väg att gå. 
  
Slutligen vore det väl rimligt att Trafikverket när de prioriterar sina resurser väger in 
att Ovanåkers kommun i dag inte har någon möjlighet att nyttja järnväg inom 
kommunen och att det därför motiverar större satsningar på vägnätet. 
  
Övriga kommentarer 
Trafikverket har inte på ett tillfredställande sätt utrett och tagit hänsyn till förslagets 
konsekvenser. Dessutom är materialet bristfälligt, inte helt relevant samt 
svårtillgängligt. Det finns mycket utförligare material att tillgå över hur infrastruktur, 
restider mm påverkar landsbygdens förutsättningar. 
  
Trafikverket har nyttjat tillgänglighetsindex och reseuppoffring för att studera 
effekterna av förslaget, men de bifogade kartorna är i en sådan skala att det är 
mycket svårt att utifrån dessa bilda sig en uppfattning om konsekvenser av 
förslaget. Ovanåkers kommun undrar också om inte det blir missvisande att nyttja 
tillväxtverkets tillgänglighetsindex. En stor del i detta sammanvägda index handlar 
om tillgång till dagligvarubutik, skola och vårdcentral. På grund av Ovanåkers 
kommuns särart med, sett till kommunstorleken, flera mycket stora företag är 
arbetspendlingen av avgörande betydelse för förslagets konsekvenser vilket gör att 
det finns risk för att det blir missvisande att använda detta generellt sammanvägda 
index. 
  
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Bibehållna eller höjda hastigheter enligt Ovanåkers kommuns yttrande gynnar barn 
och unga genom att tillgängligheten till aktiviteter underlättas genom kortare 
restider. Även Pendling till studier på annan ort underlättas. 
  
Konsekvensbeskrivning jämställdhet 
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God infrastruktur höjer tillgängligheten och underlättar för snabb och effektiv 
kollektivtrafik vilket i sin tur bidrar till ett mer jämställt samhälle. 
  
Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
Givetvis ger sänkta hastigheter en liten positiv miljöpåverkan genom lägre utsläpp 
av koldioxid, men om detta är en viktig fråga för Trafikverket, så är kan man välja att 
satsa på Orsabanan. Järnvägen är helt överlägsen alla andra transportsätt vad det 
gäller miljöpåverkan. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-07 
  
Skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelsen 
För kännedom: Planeringschef, Johan Olanders samt Trafikverket 
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§ 160 Dnr 2020/00989  

Lokal trafiksäkerhetsföreskrift angående 
parkeringsförbud vid centrala parkeringar i Alfta och 
Edsbyn 
Kommunstyrelsens beslut 

Att inte införa parkeringsförbud på de kommunala parkeringar som anges i 
förslaget. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jennie Forsblom (KD) yrkar på avslag på förslaget om att införa parkeringsförbud 
på de kommunala parkeringar som anges i förslaget. 
Mikael Jonsson (M) yrkar på återremiss på förslaget om att införa parkeringsförbud 
på de kommunala parkeringar som anges i förslaget. 
    

Beslutsgång 
Ordförande Håkan Englund (S) frågar om ärendet ska avgöras på dagens 
sammanträde eller återremitteras. När han finner att kommunstyrelsen beslutat att 
frågan ska återremitteras begärs votering. Propositionsordningen blir, den som 
röstar för återremiss röstar Ja och den som röstar för att frågan ska avgöras idag 
röstar Nej. 
 

Omröstningsresultat 
Med sex nej röster mot fem ja röster beslutas att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. Ordföranden ställer då förslaget till beslut mot avslag och finner att 
Kommunstyrelsen har avslagit förslaget till parkeringsförbud på de kommunala 
parkeringarna, dvs. att inte införa dessa. 
  

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 
Håkan Englund (S) X   
Mikael Jonsson (M) X   
Ylva Ivarsson (S) X   
Kent Olsson (L) X   
Hans Jonsson (C)  X  
Gun-Marie Swessar (C)  X  
Björn Mårtensson (C)  X  
Jennie Forsblom (KD)  X  
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Pär Rytkönen (SD)  X  
Jan-Åke Lindgren (S) X   
Bertil Erikson (KD)  X  

 
    

Reservation 
Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet och 
meddelar att de avser att före justeringen lämna en skriftlig reservation.  
 
”Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet att 
avslå förslaget om att införa parkeringsförbud på vissa kommunala parkeringar.  
Hög musik från parkerade bilar är ett stort problem främst i centrala Edsbyn men 
även i alfta och då framförallt under sommarmånaderna. Förslaget om att införa 
parkeringsförbud mellan 22-06 på vissa centrala parkeringar är ett försök att 
komma tillrätta med detta problem. Parkeringsförbudet ska övervakas av 
parkeringsvakter. 

Det är vår bestämda uppfattning att det är olyckligt för många boende i Edsbyn att 
inte pröva ett parkeringsförbud under sena kvällar och nätter. 

Håkan Englund (S), Kommunstyrelsens ordförande”, 2020-09-14   

 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningens har på uppdrag av Kommunstyrelsen förberett 
parkeringsförbudsskyltar och avtal med vaktbolag för att genomföra 
parkeringsförbud kl. 22-06 på utvald kommunal tomtmark, tillhörande fastighet 
Edsbyn 50:1. 
  
Syftet var ursprungligen att få bukt med nattligt oväsen då parkeringarna används 
som samlingsplatser. Parkeringsförbudet är även efterfrågat av Gata- och 
parkavdelningen för att underlätta snöröjning under vintern. 
  
Ovanåkers kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 och 
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) de föreslagna parkeringsförbuden.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07 
Kartbild 1-9 (se tjänsteskrivelse Henrik Eklund 2020-09-07). 
Trafikförordningen (1998:1276) 
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Skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelsen 
För kännedom: Biträdande kommunchef Henrik Eklund, gatuchef Ulf Stålberg 
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§ 161 Dnr 2020/00705  

Sporthallsutredning Alfta 
Kommunstyrelsens beslut 
Enligt beslut om att lägga till detta ärende till dagordningen informerade biträdande 
kommunchef Henrik Eklund om ärendet.    
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§ 162 Dnr 2020/00928  

Information angående organisationsöversynen för 
kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunstyrelsens beslut 
Enligt beslut om att lägga till detta ärende till dagordningen informerade biträdande 
kommunchef Henrik Eklund om den tillfälliga omorganisering som genomförts på 
kommunstyrelseförvaltningen.  Vidare informeras om att, den av fullmäktige 
beslutade, genomlysningen och utvärderingen av kommunstyrelsens samlade 
verksamhet kommer att presenteras senare (Kommunfullmäktige 2020-05-04).   
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