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§ 110 Dnr 2020/00238  

Kungörelse 2020-12-14 

Ärendet 
Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla på www.ovanaker.se och med annons i tidningen WoxnadalsNytt. 
  
Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.  
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§ 111 Dnr 2020/00014  

Allmänhetens frågestund 2020-12-14 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens 
frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. 
Det fanns inga frågor och det hade inte heller kommit in några frågor i förväg. 
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§ 112 Dnr 2020/00018  

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.     
 

Beslutsunderlag 
Expediering av regeringsbeslut - God mobil uppkoppling på fjärrtåg 
Efterträdarval kommunfullmäktige 
Protokoll med bilagor - Hälsingerådet 2020-10-21 
Webinarium om förebyggande arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda 
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§ 113 Dnr 2020/01336  

Information om kommunalförbundet Hälsingland 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
 

Ärendet 
Förbundschef Matts Hildebrand berättar om kommunalförbundets arbete och 
uppdrag.  
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§ 114 Dnr 2020/01337  

Information om Bollnäs-Ovanåkers 
överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
 

Ärendet 
Ordförande Britt-Inger Dobbrown berättar om överförmyndarnämnden arbete och 
uppdrag tillsammans med enhetschef Sofia Holm och vice ordförande Åsa Olsson.  
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§ 115 Dnr 2020/01359  

Information om kommunens arbete med covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
 

Ärendet 
Stabschef Mattias Bergström berättar om kommunens arbete med covid-19.  
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§ 116 Dnr 2020/01358  

Fråga till vice ordförande i BORABs styrelse om 
textilhantering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan får ställas.  
  

Ärendet 
Fråga ställd till Mikael Jonsson, vice ordförande i BORABs styrelse 
  
Fråga om textilhantering inom BORAB  
För att kunna nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 måste alla hjälpas åt för att 
snabba på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. För textilanvändning kommer 
flera åtgärder behöva ske. Det offentliga måste gå före och det vi råder över i 
avfallsbolaget är att styra invånarnas hantering av textilier när de anses uttjänta. 
  
I Sverige finns idag företag som utvecklat sig inom detta område och behöver få in 
material för att kunna komma vidare. 
  
Jag känner till att behållare för insamling av textilier från Human bridge finns 
utplacerade i kommunen. De arbetar med återanvändning och återvinning av 
textilier och del av deras insamlade textilier går till materialåtervinning, bl.a. genom 
samarbete med Siptex, ett forskningsprojekt som finns i Malmö. 
  

- Hur jobbar BORAB med frågan om återvinning av textilier? 
 

- Finns det fler åtgärder på gång än insamling till Human Bridge? 
  
Jennie Forsblom 
Kristdemokraterna Ovanåker 
  
  
Svar på fråga om textilhantering vid BORAB 
Tack för frågan om textilhantering inom BORAB, bolaget arbetar med detta på 
följande sätt. 
  
Angående textilinsamling: 

- Det miljöeffektivaste är att använda de textilier som redan finns så länge 
som möjligt. Vi jobbar därför främst med återbruk i samarbete med 
Erikshjälpen och Röda korset. Återvinning av textilfibrer kräver mycket 
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energi och kemikalier. Det är därför som tex massaindustrin i södra Sverige 
är en av de få aktörer som kan göra detta idag. 

- Vi arbetar också med att kommunicera avfallsminimering och som ett led i 
det att inte konsumera nya textilier mer än nödvändigt. 

- Vi vill inget hellre än att det ska byggas upp effektiva insamlingssystem, en 
automatiserad sortering av olika typer av textilier i större skala samt att det 
ska finnas mottagare i tillräcklig omfattning dvs industrier som kan tillverka 
ny textil av återvunna fibrer. Detta finns det ett embryo till idag i Sverige och 
vi följer utvecklingen noga med största intresse.  

- För återvinning av textilier, dvs textilfibrer, arbetar vi tillsammans med 
Human Bridge. En av de få aktörer som i vår del av landet har logistik och 
insamlingssystem för textilier. En del av det som samlas in av Human 
Bridge går till återvinning och deras ambition är att öka den delen. De har 
volymerna men det har inte funnits tillräckligt med mottagare, dvs aktörer 
som kan ta emot textiler för fiberåtervinning ännu. 

- Vi välkomnar ett eventuellt framtida producentansvar. För det är då vi får 
reella möjligheter att bygga upp insamlingssystem på nationell nivå och 
skapa de logistikkedjor och mottagare som behövs för att hantera större 
volymer. Det finns inte idag. 

- Textilåtervinning är mycket viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv men det är 
mycket komplext. Textil består av så många olika material allt från PWC, 
bomull till ylle. Det finns också en oändlig mängd kombinationer av material 
i textilier. Vid återvinning av textilfibrer måste varje materialslag eller rättare 
sagt fiberslag separeras och behandlas på helt olika sätt för att kunna göra 
nya textiler av det. Det är stor skillnad om det är tex 100% bomull eller 40% 
bomull för att inte tala om det är plagg med tex en typ av foder och ett 
annat yttertyg. Då behöver i princip yttertyget separeras från fodret. 
Dessutom ställer till exempel olika färger olika krav för att inte tala om olika 
tryck som oftast är av plast. Så flaskhalsen idag är en sortering som är 
tillräckligt noggrann, effektiv och storskalig för att kunna hantera större 
volymer. Annars blir det ingen ekonomi i detta och då finns det få aktörer 
som är intresserade. Hårdvaluta är ett vitt plagg i 100% bomull, men det är 
en väldigt liten del av textilierna som ser ut så. 

  
Med vänlig hälsning, 
Mikael Jonsson (M) Ovanåkers kommun, vice styrelseordförande BORAB 
Vice ordförande kommunstyrelsen 
Näringslivspolitiskt ansvarig 
Ordförande Alfta Industricenter AB 
Ordförande Alfta-Edsbyn Fastighets AB 
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§ 117 Dnr 2020/01111  

Fyllnadsval ny nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt 
efter entledigande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser Tomas Larsson (M) till ny nämndeman efter Erika Thalén 
(M).      
 

Ärendet 
30 september 2020 meddelade Erika Tahlén (M) att hon avser bli entledigad från 
uppdraget som nämndeman. Tingsrätten har entledigat Erica Thalén (M) från sitt 
uppdrag med stöd av 4 kap. 8 § 1 st. rättegångsbalken. Kommunfullmäktige ska 
med anledning av detta utse en ny nämndeman. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01 
Val av ny nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt efter entledigande 
  
Skickas till 
För kännedom: Hudiksvalls tingsrätt     
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§ 118 Dnr 2020/01257  

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare i 
Bollnäs-Ovanåkers överförmyndarnämnd  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Deisy Hellsén (C) som 

ersättare i Bollnäs-Ovanåkers överförmyndarnämnd. 
2. Kommunfullmäktige utser Erik Borvall (C) till ny ersättare i Bollnäs-

Ovanåkers överförmyndarnämnd. 
     
 

Ärendet 
Deisy Hellsén (C) har 2020-11-06 avsagt sig uppdraget som ersättare i Bollnäs-
Ovanåkers överförmyndarnämnd.       
  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-23 
Avsägelse 
Nominering 
  
Skickas till 
Bollnäs-Ovanåkers överförmyndarnämnd, avsagd ersättare, ny ersättare     
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§ 119 Dnr 2020/01353  

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen, krisledningsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Jennie Forsblom (KD) som 

ledamot i kommunstyrelsen. 
2. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Jennie Forsblom (KD) som 

ledamot i krisledningsnämnden. 
3. Kommunfullmäktige utser Andreas Kissner (KD) till ny ledamot i 

kommunstyrelsen. 
4. Kommunfullmäktige utser Andreas Kissner (KD) som ny ledamot i 

krisledningsnämnden.    
 

Ärendet 
Jennie Forsblom (KD) har avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och 
krisledningsnämnden.       
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-03 
Avsägelse 
Nomineringsförslag 
  
Skickas till 
För kännedom: kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, avsagde ledamot, ny 
ledamot 
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§ 120 Dnr 2020/01356  

Avsägelse och fyllnadsval uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Claes Häggblom (KD) som 

ersättare i kommunstyrelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Jennie Forsblom (KD) till ny ersättare i 

kommunstyrelsen.     

 

Ärendet 
Claes Häggblom (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen.        
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-03 
Avsägelse 
Nominering 
  
Skickas till 
För kännedom: kommunstyrelsen, avsagd ersättare, ny ersättare.     
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§ 121 Dnr 2020/01222  

Revidering budget och verksamhetsplan 2021-2023 - 
förändrat po-pålägg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens ram med 214 tkr från och 
med 2021 

2. Kommunfullmäktige utökar miljö- och byggnämndens ram med 16 tkr från 
och med 2021 

3. Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens ram med 611 
tkr från och med 2021 

4. Kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med 726 tkr från och med 
2021 

5. Kommunfullmäktige minskar budgetposten för kostnadsökningar med 1567 
tkr från och med 2021     

 
Ärendet 
I budgeten för 2021-2023 finns redan avsatta medel för förändringen av PO. Dessa 
medel är budgeterade på budgetposten för kostnadsökningar. Nu föreslås att dessa 
medel läggs ut i respektive nämnds ram baserat på 2020 års budgeterade 
personalkostnader. 
  
Nämnd Personalbudget 

2020 exkl. PO 
PO 37,53 PO 

38,0 
Skillnad 

Kommunstyrelsen 45664 17138 17352 214 
Miljö- och 
byggnämnden 

3513 1319 1335 16 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

130092 48824 49435 611 

Socialnämnden 154530 57995 58721 726 
Summa 333799 126843 125276 1567 
  
Anledningen till budgetförändringen är följande. 
En ökning med 0,47 % jämfört med 2019 och 2020. Ovanåkers kommun har 2019 
ett personalomkostnadspålägg på 37,53 %. Po-pålägget innefattar 
arbetsgivaravgifter enligt lag, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension. Den 
förändring som nu sker har att göra med att den del som är kollektivavtalad pension 
ökar i kommunen. Anledningen är att fler i kommunens kollektiv än tidigare tjänar 
över 7,5 inkomstbasbelopp (2020: 501 000 kr eller 41 750 kr/månad). För löner över 
denna nivå ska kommunen på mellanskillnaden mellan den högre lönen och 41 750 
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kr avsätta 30 % till kollektivavtalad pension och ovanpå det betala 24,26 % 
löneskatt. 
Den totala lönebasen (exklusive po-pålägg) beräknas till ca 334 mnkr och då blir 
ökningen till följd av förändrade po-pålägget (0,47%) ca 1,6 mnkr. 
Medel finns sedan tidigare avsatt vilket innebär att beslut kan fattas utan påverkan 
på kommunens budgeterade resultatnivå. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-29 
  
Skickas till 
Ekonomiavdelningen, samtliga nämnder     
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§ 122 Dnr 2020/01246  

Revidering investeringsplan 2021-2025 - Alftaskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utökar budgeten för investering Alftaskolan med 1 950 000 tkr 
 
Sammanfattning av ärendet 
En allvarlig brist i befintlig byggnad på Alftaskolan är att en del av stommen har 
otillräcklig bärning ner till grundläggningen. Ny grundläggning och ny stomme för 
aktuell del måste utföras. Kostnad för detta beräknas till 1 950 000 kr. Arbeten 
utförs under pågående entreprenad. 
  
Ärendet 
Under pågående ombyggnad av Alftaskolan har ett antal brister upptäckts. Den 
allvarligaste bristen i befintlig byggnad är att en del av stommen har otillräcklig 
bärning ner till grundläggningen. Det är en del av betongbjälklaget i två våningar 
som har alldeles för stora spännvidder vilket har lett till kraftiga nedböjningar. Efter 
upptäckten har också vittnesmål kommit om att aktuellt betongbjälklag har gungat 
om man hoppat på det. Det handlar om en del av byggnaden på ca 9 x 15 meter 
som vetter mot Långgatan i Alfta. 
Enligt ursprungliga ritningar kan ingen annan slutsats dras än att det aldrig har ritats 
in pelare och grundfundament för bärning av denna del av byggnaden. 
Nödvändiga åtgärder har redan påbörjats med att skapa nya grundfundament, nya 
pelare och balkar för bärning av denna byggnadsdel. 
En kostnadskalkyl för dessa arbeten har tagits fram i pågående entreprenad och 
den visar på en kostnad för arbeten kopplade till åtgärderna på 1 950 000 kr.  
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-30 
  
För kännedom: ekonomiavdelningen, fastighetsavdelningen, biträdande 
kommunchef 
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§ 123 Dnr 2020/00770  

Prissättning av tomträtter Alfta Kyrkby 53:12 och 53:13 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Tomträtten Alfta Kyrkby 53:12 kan till tomträttsinnehavaren säljas för 
219 450 kr 

2. Tomträtten Alfta Kyrkby 53:13 kan till tomträttsinnehavaren säljas för 
363 750 kr 

3. Priserna gäller till och med år 2021 och skall därefter indexregleras i likhet 
med priset för industrimark. 

  
Sammanfattning av ärendet 
På grund av de speciella förutsättningar som gäller de aktuella tomträtterna ger 
Ovanåkers kommuns modell för beräkning av friköpspris inte ett relevant resultat då 
detta ligger mycket långt från ett bedömt marknadsvärde. Förslaget innebär att ett 
friköpspris i stället beräknas utefter bedömt marknadsvärde. 
  
Ärendet 
Tomträtt är en nyttjanderätt till en fastighet i allmän ägo för bebyggelse. Tomträtt 
upplåts på obestämd tid mot en årlig avgäld i pengar. Ett av syftena med tomträtten 
var att underlätta bebyggelse genom att minska kostnaderna för den enskilde. 
Genom att inte vara tvungen att köpa fastigheten, men ha möjlighet till långvarig 
besittning, skulle byggandet öka. 
  
Grundtanken med tomträtter var alltså att stimulera och underlätta 
bostadsbyggande, men i Ovanåkers kommun har tomträtter i huvudsak använts för 
att stimulera industri och verksamhetsetableringar. 
  
Ovanåkers kommun har sedan tidigare inställningen att en tomträttsinnehavare som 
vill köpa loss sin tomträtt ska kunna erbjudas detta. Priset för utköp regleras i en av 
fullmäktige beslutad modell (dnr 2014/118) baserad på markpris samt av 
kommunen nedlagda ej avskrivna investeringar. 
  
Regeringen beslutade 2011 om en utredning med syfte att utreda vissa tomträtts- 
och arrendefrågor. I utredningen redovisas hur andra kommuner gör samt 
utredarens förslag vad det gäller bland annat friköpspris samt tomträttsavgälder. 
Här kan bland annat konstateras att friköpspriset bör baseras på ett 
marknadsvärde. (Se vidare i bilagan PM- Tomträtter.) 
  
Ovanåkers kommun har med hjälp av extern värderare erhållit en översiktlig 
värdering av den industrimark som i dag är upplåten med tomträtt. Den gör gällande 
att ett marknadsvärde ligger i spannet 40 – 50 kr/m2. 
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Om man gör en jämförelse mellan den av fullmäktige beslutade modellen för 
friköpspris och ett friköpspris baserat på en kvadratmeterkostnad enligt ovan, är det 
två tomträtter som sticker ut ordentligt på så vis att Ovanåkers kommuns modell ger 
ett avsevärt mycket högre friköpspris än det bedömda marknadsvärdet för 
tomträtten. 
  
Det som skiljer dessa två tomträtter mot de övriga är det faktum att de är mycket 
”yngre” än övriga tomträtter. De har tillkommit under 2000-talet, medan de övriga 
har tillkommit under perioden 1963 – 1983. Vad som har inträffat är att praxis vad 
det gäller avskrivningar av markinvesteringar har ändrats så att sådana 
investeringar ej längre skrivs av. Detta har inneburit att den modell som Ovanåkers 
kommun tillämpar för beräkning av friköpspris inte ger ett rimligt pris för dessa två 
tomträtter. 
  
Av denna anledning föreslås att friköpspriset för dessa två tomträtter i stället ska 
baseras på ett markvärde av 50 kr/m2 och att detta kopplas till index på samma sätt 
som priset för industrimark. 
  
Förslaget till beslut medför att nämnda tomträtter kan säljas till 
tomträttsinnehavarna för ett marknadsmässigt pris. Samtidigt vill förvaltningen 
flagga för att Ovanåkers kommuns modell för beräkning av friköpspris samt 
tomträttsavgäld i framtiden kan behöva ses över mot bakgrund av bland annat 
regeringens utredning, SOU 2012:71. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut skulle innebära att friköpspriset för tomträtten på fastigheten 
Alfta Kyrkby 53:12 blir 219 450 kr och för Alfta Kyrkby 53:13 363 750 kr. Bokförda 
värdet för dessa två fastigheter är till stor del baserat på den gamla 
beräkningsmodellen för friköpspris. Förvaltningen anser mot bakgrund av 
resonemanget i denna tjänsteskrivelse att nedskrivning av dessa två marktillgångar 
bör göras med totalt 875 001 kr, så att värdet i anläggningsredovisningen stämmer 
med bedömt marknadsvärde. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-28 
PM - Tomträtter 
  
Skickas till 
För kännedom: ekonomiavdelningen, planeringschef     
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§ 124 Dnr 2020/01085  

Bredbandsstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar den föreslagna bredbandsstrategin.     
 
Ärendet 
Strategin och målen för bredbandsutbyggnaden i Ovanåker utgår från den strategi 
som region Gävleborg tagit fram och de nationella målen. 
Ovanåkers kommun följer de nationella och regionala målen 2020-2025: 

1. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Ovanåkers kommun ha 
tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s  

2. År 2023 bör hela Ovanåkers kommun ha tillgång till stabila mobila tjänster 
av god kvalitet 

3. År 2025 bör hela Ovanåkers kommun ha tillgång till snabbt bredband, vilket 
innebär att: 

4. 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s  
5. 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s (via 

annan teknik/aktör) 
6. 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s (via 

annan teknik/aktör) 
  

Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Bredband är en nödvändighet för att Barn och unga i landsbygd ska få likvärdiga 
förutsättningar att ta vara på sina livschanser och ha en god livskvalitet. 
 
Konsekvensbeskrivning jämställdhet 
Bredband ger möjlighet till den utveckling och kommunikation som vår uppkopplade 
värld genomgår. Här finns möjlighet till distansarbete och andra innovationer för att 
kunna få ihop livspussel och dela på ansvar för familj och hem. 
 
Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
Ökad uppkoppling innebär att vi än mer kan effektivisera tjänster och minska resor 
för möte, nöjen och service. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-05 
Förslag till bredbandsstrategi 
Skickas till 
För kännedom: ekonomiavdelningen, Helsingenet Ovanåker AB    
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§ 125 Dnr 2020/01389  

Avsägelse uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen av Karin Tiderman (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny 
ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.      
 

Ärendet 
Karin Tiderman (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare för 
Sverigedemokraterna.      
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-11 
Avsägelse 
  
Skickas till 
För handläggning: Länsstyrelsen 
För kännedom: Avsagd ersättare    
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