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§ 175

Dnr 2021/00002

Godkännande av dagordning 2021-09-07
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen godkändes.
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§ 176

Dnr 2021/00440

Uppsiktsplikt Socialnämnden 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i
Socialnämnden under 2020 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.

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.
För socialnämnden har nämndens ordförande Einar Wängmark och
förvaltningschef Marita Lindsmyr inbjudits.

Skickas till
För kännedom: kommunfullmäktige
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§ 177

Dnr 2021/00435

Uppsiktsplikt Miljö- och byggnämnden 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i miljö- och
byggnämnden under 2020 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.

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.
För miljö- och byggnämnden har nämndens ordförande Per Helgeson och
tillförordnad förvaltningschef Laura Fenlin inbjudits.
Skickas till
För kännedom: kommunfullmäktige
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§ 178

Dnr 2021/00003

Allmänhetens frågestund 2021-09-07
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”.
En person från allmänheten närvarade, det fanns inga frågor.
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§ 179

Dnr 2021/00638

Nöjd Kund-index fastighet 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Varje år utförs enkätundersökningar gällande hur nöjda verksamheterna i de
kommunala fastigheterna är med lokalerna de sitter i.

Ärendet
Den senaste enkätundersökningen för att ta reda på hur nöjda verksamheterna är
med lokalerna de använder utfördes fram till november 2020. Dessa
undersökningar har hittills utförts år 2016 - 2020 och kommer att göras även 2021.
Vi har generellt haft höga resultat i jämförelse med övriga landet och flera år
nominerats och vunnit pris för kundnöjdheten. Det finns två tydliga trender över de
senaste åren. För det första sjunker Serviceindex och för det andra stiger
Produktindex. Serviceindex kan vara kopplat till hur verksamheterna upplever
utförande av felanmälan av Aefabs förvaltning eller kommunikation med
fastighetsavdelningen till exempel. Produktindex är mer kopplat till själva lokalerna
och utemiljön som man vistas i. Ett bättre resultat på Produktindex kan bero på att
investeringar har gjorts som innebär att man har bättre förutsättningar att kunna
bedriva önskad verksamhet.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Då stora delar av kommunens fastighetsbestånd påverkar barns och ungas
situation är resultatet av Nöjd Kund-index-undersökningarna av stor vikt.
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Kommunens lokaler behöver fungera hållbart under hela byggnadernas livslängd.
Det kan innebära underhåll eller större investeringar i lokalerna men det kan också
betyda att lokalerna anpassas för en ändrad verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Produktindex 2016-2020
Serviceindex 2016-2020
Produktindex 2019-2020
Serviceindex 2019-2020
Skickas till
För kännedom: fastighetsstrateg, AEFAB
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§ 180

Dnr 2021/00793

Information - Trygg i Ovanåker
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Ärendet
Folkhälsostrateg Ulla-Marie Nilsson informerar om projektet Trygg i Ovanåker.
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§ 181

Dnr 2021/00844

Information - Arbetsmarknadsenheten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Ärendet
Arbetsmarknadschef Stefan Jonsson informerar om sommarjobben 2021 och om
åtgärder för långtidsarbetslösa.
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§ 182

Dnr 2020/00321

Information - Vägutredning Ungmansområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Planarkitekt Hanna Gäfvert informerar om vägutredningen för Ungmansområdet.
Planeringsavdelningens utredning visar att den i detaljplanearbetet för
Ungmansområdet redan förordade trafiklösningen är att föredra gällande angöring
till förskolan via befintlig bilväg från korsningen Långgatan - Västra kyrkogatan,
detta med hänseende till ekonomi, kulturmiljö och naturliga rörelsemönster under
förutsättning att föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs.
Kommunstyrelsen antog 2021-06-22 detaljplan för förskola i Ungmansområdet i
Alfta.
I samband med detaljplanens antagande gav Kommunstyrelsen i uppdrag till
planavdelningen att ytterligare utreda angöring till förskolan från Västra kyrkogatan
alternativt Östra kyrkogatan samt att verka för en avstängning av Pell-Persgatan för
genomfartstrafik.

Ärendet
Syftet med utredningen är att se hur transporter till och från planerad förskola med
avseende på biltrafik, leveranser av varor samt gång- och cykeltrafik påverkar
närområdet.
Tre alternativa vägdragningar har utretts där aspekter som säkerhet, flöde,
kostnader, ägandeförhållanden samt påverkan på kulturlandskap analyserats.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Möjligheten att röra sig inom Ungmansområdet via gång- och cykelvägar främjar
barn och ungas säkerhet i trafiken.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
Att kunna ta sig till och från den nybyggda förskolan oavsett tillgång till bil främjar
jämställdhet.
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Gång- och cykeltrafik prioriteras i samband med nybyggnation för att främja
miljömässigt fördelaktiga transportsätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-16
Angöringsalternativ ny förskola Ungmansområdet Alfta
Skickas till
För kännedom: planarkitekt, planeringsavdelningen
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§ 183

Dnr 2021/00652

Äskande om medel för inköp av hästar: Ridklubben
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja Edsbyns Ridklubb bidrag om 200 tkr för inköp av hästar till verksamheten.
Finansiering sker genom att belasta kommunstyrelsens resultat för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Edsbyns ridklubb har under det gångna året förlorat tre ponnyhästar, två har
avlivats på grund av ålder den tredje var inte längre lämplig för barn och
ridlektioner.
Detta innebär att klubben inte har kunnat bedriva ridlektioner som tidigare och har
därigenom förlorat intäkter som vanligtvis är kalkylerade i klubbens budget. Under
rådande omständigheter har inte föreningen resurser att införskaffa nya hästar.
Corona-pandemin har också bidragit till färre lektioner kunnat ges och har
intäkterna minskat. Med tre nya ponnyhästar skulle ridklubben kunna återgå till att
ha ridlektioner/ridskola som inbringar intäkter och kommer att bidra till att
föreningen får bättre ekonomi framöver.
Ärendet
Edsbyns ridklubb grundades 1968 och har sedan starten varit mycket framgångsrik
resultatmässigt med egna ryttare och hästar. Verksamheten erbjuder
lektionsverksamhet för utövare med egen häst samt även med ridskolans egna
hästar. Ridskolan har egna instruktörer, varav flertalet är mycket meriterade i
tävlingssammanhang.
Förutom lektionsverksamhet har de liksom övriga ideella föreningar naturligtvis en
hel del andra aktiviteter för att kunna bedriva sin verksamhet. Ridklubben
anordningar tävlingar både mindre klubbtävlingar och lite större via
Ridsportförbundet. De har luciashow, uteritter, ridläger, familjedagar, ponnyridning
vid olika evenemang, hyr ut ridhuset för privata träningar mm.
Två av stallplatserna som hyrs ut hyrs av Maria ”Ia” Eriksson, och är ridklubbens
bästa ambassadör och klubbens ansikte utåt för att marknadsföra orten och
föreningen. Hon deltog i EM i dressyr år 2009. Tack vare att ridsporten går att utöva
högt upp i åldrarna, är hon fortfarande aktiv och ingår nu i Ridsportförbundet
riksträningar i en utvecklingsgrupp för kommande landslagsekipage med sin häst
McGordon som bor på Edsbyns RK.
Tack vare sina tävlingsframgångar och sin goda pedagogik (utbildad
högstadielärare) sprider hon sina kunskaper vidare då hon försörjer sig på att åka
runt att hålla utbildning av dressyrekipage från Sundsvall i norr till Gävle i söder.
Naturligtvis håller hon en hel del kurser även på hemmaplan, vilket genererar
intäkter till Edsbyns ridklubb och inspiration till medlemmar.
Ridklubbens årliga driftsbidrag är 300 tkr.
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Konsekvensbeskrivning barn och unga
Ridsport är en stor ungdomssport och majoriteten utövare är flickor och kvinnor. Att
kunna erbjuda ett rikt och varierat föreningsliv är en viktig del i Ovanåkers kommuns
vision. Ett jämställt föreningsliv möjliggör för fler att vara aktiva på sin fritid.
Ridklubben möjlig gör för barn och unga att få lära sig bland annat att rida men
också vara med och sköta om djuren. Respekt för djur och natur är ett viktigt
incitament för ridklubben i dess ambition att utbilda barn och unga i sin verksamhet.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
Ridning är en sport i vår kommun där övervägande deltagare är flickor och bör
därför uppmuntras att finnas som alternativ till andra sportaktiviteter där pojkar är
överrepresenterade.
Att kunna erbjuda ett rikt och varierat föreningsliv är en viktig del i Ovanåkers
kommuns vision.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-16
Skickas till
För kännedom: kulturchef, enhetschef fritid.
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§ 184

Dnr 2021/00655

Utökat tillfälligt driftsbidrag 2021 Edsbyns Ridklubb
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja Edsbyns Ridklubb ett tillfälligt utökat driftbidrag om 300 tkr för 2021.
Finansiering sker genom att belasta kommunstyrelsens resultat för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt beräkningar kommer Edsbyns ridklubb att vid årsskiftet 2021 ha ett
underskott med motsvarande summa som den begäran om tillfälligt driftsbidrag är,
det vill säga 300 tkr.
Ambitionen och klubbens tro är att de med ett tillfälligt utökat bidrag ska kunna
återgå till det ursprungliga driftsbidraget.

Ärendet
I och med Corona-pandemin samt att samtidigt missta tre hästar har lektioner och
intäkter krympt betydligt och årets resultat kommer visa på ett underskott om 300
tkr. Klubben befarar att de utan ett tillfälligt utökat driftsbidrag från kommunen inte
kommer klara sig de närmaste åren utan ser sig tvungna till en nedläggning om två
år. Edsbyns ridklubb startade 1968 och har varit en stark självgående klubb som
klarat sin ekonomi utifrån de förutsättningar som getts. De senaste två åren har
varit svåra för alla föreningar. Ridklubbens intäkter har reducerats markant utifrån
Corona-pandemin. Ridklubbens årliga driftbidrag är 300 tkr.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Ridsport är en stor ungdomssport och majoriteten utövare är flickor och kvinnor. Att
kunna erbjuda ett rikt och varierat föreningsliv är en viktig del i Ovanåkers kommuns
vision. Ett jämställt föreningsliv möjliggör för fler att vara aktiva på sin fritid.
Ridklubben möjlig gör för barn och unga att få lära sig bland annat att rida men
också vara med och sköta om djuren. Respekt för djur och natur är ett viktigt
incitament för ridklubben i dess ambition att utbilda barn och unga i sin verksamhet.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
Ridsport är en stor ungdomssport och majoriteten utövare är flickor och kvinnor. Att
kunna erbjuda ett rikt och varierat föreningsliv är en viktig del i Ovanåkers kommuns
vision.
Ridklubben är ett alternativ för de som inte är intresserade av bollsporter etc utan
har möjlighet till att utveckla sitt intresse inom hästar och ridning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-17
Skickas tillkulturchef, enhetschef fritid
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§ 185

Dnr 2021/00047

Näringslivspolitiskt handlingsprogram 2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige antar Näringslivspolitiskt program 2022-2024.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivspolitiska programmet ger riktlinjer för hur kommunen strategiskt ska
arbeta med näringslivsutveckling för att ge bästa förutsättningar att starta, driva,
samt utveckla företag på vår ort.
Alla anställda i Ovanåkers kommun har ett gemensamt ansvar för
näringslivspolitiska programmet och näringslivsfrågor ska inte ses som någon
isolerad företeelse i kommunen, utan berörs och ska användas av alla kommunens
förvaltningar och bolag.
Kommunen ska tillsammans med företagsfrämjare både lokalt och regionalt erbjuda
relevanta och kompetenshöjande evenemang och utbildningar med möjlighet till
nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Ärendet
Näringslivspolitiska programmet har initierats av näringslivspolitiskt ansvarige och
har skrivits fram av näringslivsutvecklaren. Programmet grundar sig på tidigare
näringslivsprogram 2015-2018 antaget av Kommunfullmäktige. Även samråd har
gjorts med vårt lokala näringslivsråd.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Aktiviteter i Näringslivspolitiska programmet stimulerar ungt företagande.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
Aktiviteter i Näringslivspolitiska programmet bidrar till ökad jämställdhet. Aktiviteter
och information till våra blivande entreprenörer och till vårt näringsliv ska i största
mån breddas för att nå fler målgrupper.
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Näringslivspolitiska programmet går i linje med hållbarhetsarbetet genom att
stimulera att fler startar företag samtidigt som vi stöttar etablerat näringsliv med
utbildning om ökad hållbarhet, mångfald och digitalisering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-25
Näringslivspolitiskt program
Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: kulturchef, näringslivsutvecklare
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§ 186

Dnr 2021/00038

Budgetuppföljning 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Ärendet
Ekonomichef Magnus Haraldsson informerar om budgetuppföljning och
skatteprognoser.
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§ 187

Dnr 2021/00499

Inriktningsbeslut - Utökad samverkan i Hälsingland
Kommunstyrelsens beslut
Anta Hälsingerådets förslag till utökad organisation som ett inriktningsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Hälsingerådet har utarbetat ett förslag till organisation för att utöka möjligheten till
samverkan bland Hälsinglands kommuner. Förslaget består av två
huvudinriktningar; Hållbar tillväxt och Intern samverkan.
Hälsingerådet föreslås vara samverkansarbetets styrande organ med
kommunchefsgruppen som beredande organ och med ansvar för verkställighet.
Ett utvecklingskontor kan bildas med tre tjänster varav en utvecklingsledare och en
tjänst för externa kontakter, EU/programkontor samt en tjänst för att arbeta med
varumärket Hälsingland och hålla ihop turism- och inflyttningsfrågor.
Avsikten med den nya samarbetsformen är att stärka Hälsingland genom att
kommunerna utökar sin samverkan.
Kostnaden för Hälsingerådets verksamhet ökar för kommunen till ca 260 tkr, från ca
47 tkr.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
Samverkan i Hälsingland stärker Kommunerna vilket ger bättre förutsättning för
kommunernas arbete med Barn och Unga.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
Samverkan i Hälsingland stärker Kommunerna vilket ger bättre förutsättning för
kommunernas arbete med jämställdhet och likabehandling.
Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Samverkan i Hälsingland stärker Kommunerna vilket ger bättre förutsättning för
kommunernas arbete med hållbarhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-03
PowerPoint Hälsingesamverkan

Justerandes sign
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§ 188

Dnr 2021/00828

Remissvar: Påstått konkurrensproblem konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet inom
fibermarknaden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar svar enligt förslag.

Ärendet
Svar med anledning av åläggande i konkurrensverkets ärende 795/2019
1. Redogör för hur kommunen ser på att Norrsken lägger anbud på event som
äger rum utanför ägarkommunernas kommungränser.
Svar:
Ovanåkers kommun står bakom Norrskens verksamhet som ägare. Det är
bra för konkurrensen, både på kort och på lång sikt.
Ovanåkers kommun anser också att Konkurrensverket måste beakta att
den redundans som kommunernas samarbete genom Norrsken AB är
nödvändigt kommunerna och mycket viktigt för Sverige ur både ett kris och
säkerhetsperspektiv.
2. Om det inte framgår av svaret på fråga 1, utveckla svaret enligt nedan frågor.
a. Vilken anknytning till kommunens område eller kommunmedlemmarna
kan anses finnas vid försäljning, av den typ av tjänster som är aktuella i
förevarande ärende, utanför kommungränserna?
Svar:
Ovanåkers kommun anser även att hela eventverksamheten ligger inom
den kommunala kompetensen.
Ovanåkers kommun har bedrivit bredbandsverksamhet i 20 år.
Normgivningsmakten om vad som ingår i den kommunala kompetensen på
området bör avgöras av riksdag och regering. De beslut som fattats av
riksdag, regering och sektorsmyndigheter har förutsatt samarbete mellan
Sveriges kommuner.
i. Anses den eventuella anknytningen påverkas av hur långt
avståndet är mellan eventplatsen och ägarkommungränserna?
Svar: Nej
b. Påverkas kommunens redogörelse av andelen event som äger rum
utanför ägarkommunerna (hittills 78 %)?
Svar: Nej.
c.

Påverkas kommunens redogörelse av i vilken utsträckning Norrsken
behöver hyra in sig på andra aktörers (än ägarstadsnätens) fibernät?
Svar: Nej

3. Inkom med kommunens policy eller riktlinjer (för det fall att sådan finns) för hur
kommunen och dess bolag ska arbeta med frågor som rör konkurrens mellan
offentliga och privata aktörer.

Justerandes sign
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Svar: Ovanåkers kommun saknar en konkurrenspolicy.

Beslutsunderlag
PM från Front advokater till Norrsken AB
Åläggande från konkurrensverket ärende 795/2019
Skickas till
För kännedom: konkurrensverket, Helsingenet i Ovanåker AB, Norrsken AB
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§ 189

Dnr 2021/00282

Budget- och verksamhetsplan 2022-2024 inkl
anpassningsbilaga: Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner budget- och verksamhetsplan inklusive
anpassningsbilaga och styrkort: kommunstyrelsen

Ärendet
Enligt beslut i Kommunfullmäktige gick förvaltningens alla äskanden igenom, totalt 4
340 tkr för 2022 och 4 064 tkr för 2023.
Dock beslutades totalbeloppet att sänkas till 4 000 tkr 2022 och 3 500 tkr 2023,
vilket ger förvaltningen ett besparingskrav på 340 tkr för 2022 och 564 tkr för 2023
(dvs 224 tkr ytterligare 2023).
Förslaget från förvaltningen blir att vi ”hyvlar” på alla avdelningar utifrån storlek på
personalbudgeten 2021.

Beslutsunderlag
Budget- och verksamhetsplan 2022-2024 - kommunstyrelsen
Anpassningsbilaga 2022-2024 – kommunstyrelsen
Skickas till
För kännedom: ekonomiavdelningen
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§ 190

Dnr 2020/00201

Översyn av riktlinjerna för verksamhetsstöd och
föreningsstöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige antar ”Föreningsbidrag/Studieförbundsbidrag inom Kultur- och
fritidsavdelningen”.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsavdelningen har fått i uppdrag att revidera ”Bidragsnormer
föreningar och organisationer i Ovanåkers kommun”. Vid tidigare föredragning av
ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott gavs riktlinjer till förändringar i
dokumentet. Dessa har nu, tillsammans med en generell översyn av disposition,
språkbruk och läsbarhet, mynnat ut i dokumentet
”Föreningsbidrag/Studieförbundsbidrag inom Kultur- och fritidsavdelningen”.

Ärendet
Dokumentet har genomgått en väsentlig förändring gällande disposition och
språkbruk med syfte att öka läsbarhet och tillgänglighet.
• Ett nytt krav, i form av registrering i Ovanåkers föreningsregister, ställs på
föreningar som söker bidrag.
• Som en del av digital utveckling hänvisas samtliga bidragsansökningar till
e-tjänster.
• Normerna för Aktivitetsbidrag följer statliga normer.
• Ett nytt bidrag, Utbildningsbidrag, föreslås. Syftet är att föreningslivet i
högre grad ska ta del av de utbildningsinsatser i form av föreläsningar och
utbildningsdagar som Ovanåkers kommun regelbundet arrangerar. Bidraget
riktar sig till ledare, tränare och styrelsemedlemmar och kan ges till en
förening vid två tillfällen per år och för max fyra deltagare per tillfälle och
förening. Bidraget beräknas kosta 50 000 kr och finansieras inom befintlig
budget med en omdisposition av 25 000 kr vardera från
Kulturföreningsbidraget och Aktivitetsbidraget.
Konsekvensbeskrivning barn och unga
De tidigare prioriteringarna gällande barn och unga kvarstår. Genom att i
Aktivitetsbidraget sänka antalet deltagare i grupp från fem till tre samt ändra
åldersspannet från 0-20 år till 7-25 år förväntas bidraget förstärka barn och
ungdomssatsningar. Utbildningsbidraget förväntas också komma barn och unga till
del i form av ett nutidsorienterat föreningsliv.
Konsekvensbeskrivning jämställdhet
Ett aktivt och varierat föreningsliv utgör en grund för en jämlik livsmiljö, både på
individ- och samhällsnivå.
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Konsekvensbeskrivning hållbarhet
Ett aktivt och varierat föreningsliv utgör en grund för en social hållbarhet, både på
individ- och samhällsnivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-11
Föreningsbidrag/Studieförbundsbidrag inom Kultur- och fritidsavdelningen
Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: Kultur- och fritidsavdelningen
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§ 191

Dnr 2020/01295

Försäljning Folkets hem - Västra Edsbyn 28:1
Kommunstyrelsens beslut
Att sälja Folkets hem till IP Gymmen för 50 000kr, då deras verksamhetsbeskrivning
bäst uppfyller Kommunfullmäktiges intention med försäljningen (KF §111, Dnr
2019/00232).

Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers Kommun kommer att avgöra vilken köpare som bäst uppfyller
Kommunfullmäktiges intention med försäljningen (§111, Dnr 2019/00232).
Intressenter görs härmed uppmärksamma på att tillgängliggörande av lokalerna för
föreningar och andra lokala användare, samt främjande av en profan kulturscen, är
viktigt för kommunen och kommer att beaktas i utvärderingen av
verksamhetsbeskrivningen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 (§111, Dnr 2019/00232) att
”Försäljningen av Folkets Hem ska gå vidare och pröva försäljningen men den
måste genomföras med hänsyn tagen till föreningar och annan verksamhet som
sker i lokalerna. Det behöver finnas en profan kulturscen.”
Kommunstyrelseförvaltningen har med detta som bakgrund aktuell fastighet ute till
försäljning .
Nedan redovisas de två intressenterna samt deras planerade verksamhet i lokalen.
1. Tegel /IP Gymmen, Idrottsparken i Edsbyn
2. Kulturföreningen Edsbyn
Budgivningshistorik:
Budgivare
1
2

Datum och tid
2021-06-29 kl.07:55
2021-07-30 kl.14:56

Bud
50 000 kr
55 000 kr

Konsekvensbeskrivning barn och unga
1. Beslut om att sälja Folkets hem till Tegel/ IP skulle innebära en
samlingspunkt som erbjuder olika evenemang så som till exempel
föreläsningar, dans, teater, kultur, bandyvisningar, skolupptärdanden samt
en profan scen och mötesplats. Detta skulle ge Ovanåkers barn- och unga
en ny profan samlingspunkt och en möjlighet att ta del av ett större
kulturutbud.
2. Beslut om att sälja Folkets hem enligt förslag 2 skulle innebära en risk att
Ovanåkers barn- och unga går miste om en möjlig profan samlingspunkt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-19
Verksamhetsbeskrivning för Folkets hem, Budgivare 1

Justerandes sign
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Verksamhetsbeskrivning för Folkets hem, Budgivare 2
Skickas till
För kännedom: verksamhetschef kommunstyrelsen, fastighetsstrateg,
ekonomiavdelningen, budgivare
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§ 192

Dnr 2021/00794

Tilläggsbudgetering Löneöversyn 2021
Kommunstyrelsens beslut
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens ram med 1 016 000 kr år
2021 och med 1 354 000 kr från och med år 2022 för effekt av löneöversyn
2021
Kommunfullmäktige utökar miljö- och byggnämndens ram med 77 000 kr år
2021 och med 103 000 kr från och med år 2022 för effekt av löneöversyn
2021
Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens ram med 3 166
000 kr år 2021 och med 4 223 000 kr från och med år 2022 för effekt av
löneöversyn 2021
Kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med 4 479 000 kr år 2021
och med 5 972 000 kr från och med år 2022 för effekt av löneöversyn 2021
Kommunfullmäktige finansierar en del via minskning av budgetposten för
kostnadsökningar med 6 724 000 kr år 2021 och en minskning av
budgetposten kostnadsökningar med 9 406 000 kr från och med år 2022 för
effekt av löneöversyn 2021
Kommunfullmäktige finansierar en del via minskning av årets resultat med 2
014 000 kr år 2021 och en minskning av årets resultat med 2 246 000 kr
från och med år 2022.
Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens ram med 10 000 kr år 2021
för engångsbelopp 2021 enligt överenskommelse med Lärarförbundet och
Lärarnas riksförbunds samverkansråd
Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens ram med 653
000 kr år 2021 för engångsbelopp 2021 enligt överenskommelse med
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd
Kommunfullmäktige finansierar engångsbelopp 2021 enligt
överenskommelse med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds
samverkansråd via minskning av årets resultat med 663 000 kr år 2021

Ärendet
Löneöversynen för 2021 kan inte hanteras enbart med omfördelning av
budgetposten för kostnadsökningar. Detta beror på att löneöversynen 2021
översteg de 2,0% som budgeterades.
Enligt uppgift från personalavdelningen blev effekten av löneöversyn enligt nedan:
Nämnd
Löneöversyn 2021
Kommunstyrelsen
1,912 %
Miljö- och byggnämnden
1,996 %
Barn- och utbildningsnämnden
2,155 % (inkl. lönesatsningar)
Socialnämnden
2,702 % (inkl. lönesatsningar)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-07
Kommunstyrelsen

För 2021 finns 6 724 000 kr budgeterat på posten kostnadsökning för löneöversyn
2021 och från och med 2022 finns 9 406 000 kr budgeterat på posten
kostnadsökning för löneöversyn 2021.
För 2021 behöver nämnderna kompenseras med 8 738 000 kr och från och med
2022 behöver nämnderna kompenseras med 11 652 000 kr, för att helt kompensera
för effekten av löneöversyn 2021. Det innebär att det saknas finansiering
motsvarande 2 014 000 kr år 2021 och 2 246 000 kr från och med år 2022.
Finansiering kan göras genom att minska årets resultat eller genom att, via någon
fördelningsnyckel, reducera kompensationen till nämnderna.
Som fördelningsnyckel kan respektive nämnds andel av lönebudget användas eller
respektive nämnds budget reducerat för kapitalkostnader.
Om lönebudget används som fördelningsnyckel sker reduceringen enligt följande:
Nämnd
2021
Fr o m. 2022
Kommunstyrelsen
-233 000 kr
-261 000 kr
Miljö- och byggnämnden
-18 000 kr
-20 000 kr
Barn- och
-733 000 kr
-814 000 kr
utbildningsnämnden
Socialnämnden
-1 030 000 kr
-1 151 000 kr
Summa
-2 014 000 kr
-2 246 000 kr
Om budget reducerat för kapitalkostnader används som fördelningsnyckel sker
reduceringen enligt följande:
Nämnd
2021
Fr o m. 2022
Kommunstyrelsen
-357 000 kr
-398 000 kr
Miljö- och byggnämnden
-15 000 kr
-17 000 kr
Barn- och
-799 000 kr
-891 000 kr
utbildningsnämnden
Socialnämnden
-843 000 kr
-940 000 kr
Summa
-2 014 000 kr
-2 246 000 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-08-11
Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-07
Kommunstyrelsen

§ 193

Dnr 2021/00004

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden
•

•
•

Justerandes sign

Ordförande Håkan Englund (S) informerar om Hälsingerådets senaste träff
och om vilka samverkansområden som ses som möjliga och i vissa fall
nödvändiga, både inom en snar framtid och på längre sikt.
Vidare informerar ordförande Håkan Englund (S) om möte med
Skogstekniska.
Mikael Jonsson (M) informerar om årets företagare i Ovanåkers kommun Ica Nära Roteberg.
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§ 194

Dnr 2021/00805

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS
och SoL 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporteringen.

Ärendet
Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, bifallsbeslut inom
SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift
hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (jan-mars 2021)
Ny inrapportering
Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har inrapporterats som
avbrott i verkställigheten from 2020-11-15. Har därefter inrapporterats som
verkställt from 210324.
Beslut avseende biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS har inrapporterats som
avbrott i verkställigheten from 2020-04-30 pga den enskildes egen begäran kopplat
till Covid-pandemin.
Beslut avseende daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS har inrapporterats som
avbrott i verkställigheten from 2020-11-02 pga den enskildes egen begäran kopplat
till Covid-pandemin.
Beslut daterat 2020-11-13 avseende Särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL har
inrapporterats som ej verkställt. Erbjudande som givits inom aktuell period har
avböjts av enskild.

Tidigare inrapporteringar
Beslut daterat 2019-12-03 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL där det
tidigare inrapporterats ett avbrott i verkställigheten har nu inrapporterats som
verkställt from 2021-02-01.
Beslut daterat 2019-12-01 avseende korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av
stödfamilj har inrapporterats som ej verkställt. I detta fall finns en uppdragstagare
men på grund av Corona har verkställigheten ej kunnat påbörjas.
Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SoL som tidigare inrapporterats som
avbrott i verkställigheten har nu inrapporterats som avslutad på vårdnadshavares
begäran.
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Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SoL som tidigare inrapporterats som
avbrott i verkställigheten har nu inrapporterats som avslutad på vårdnadshavares
begäran.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag SN 2021-06-22 § 42
Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige
För kännedom: revisionen
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§ 195

Dnr 2021/00006

Meddelanden 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Justerandes sign

Tjänsteskrivelse, 2021-09-01
Protokoll miljö- och byggnämnden 2021-06 24
Protokoll styrelsemöte Aefab 2021-06-23
Inbjudan - Trygghetsdag 2021 - Tema "Motorburen ungdom – problem eller
möjlighet?" 21 september
Justerat förbundsmötesprotokoll 2021 för Ljusnan-Voxnans
Vattenvårdsförbund
Inbjudan Webbinarium om hot och hat
Sammanträdesprotokoll BORAB 2021-08-26
2021/00043 Protokollsutdrag 2021-08-25 § 44 Budget och
verksamhetsplan 2022-2024, äskande av kostnads-och volymökningar,
verksamhetsplan, anpassningar, detaljbudget 2022
Viktig information om byte av dataskyddsombud för nämnder, styrelser och
bolag
Protokoll Aefab och Aicab
Meddelande 6/2021 från SKR:s styrelse om sammanträdesplan för 2022
Information om internationell studie till förtroendevalda inom kommun och
region
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§ 196

Dnr 2021/00005

Delegeringsbeslut 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Tjänsteskrivelse, 2021-09-01
Delegeringsbeslut pensioner 2021-08-12
Delegationsbeslut – underhåll iskompressor på Ön
Tjänsteförrättande kommunchef - 210705-210801 – Delegationsbeslut
Delegeringsbeslut lotteri 2021-05-21
Delegationsbeslut – Uthyrning Öjeparken 2021-09-16
Delegeringslista färdtjänst maj 2021
Delegeringslista färdtjänst juni 2021
Delegeringslista färdtjänst juli 2021
Delegationsbeslut – Uthyrning Öjeparken 2021-08-03
Delegationsbeslut – Uthyrning Öjeparken 2021-07-20
Delegationsbeslut – Uthyrning Öjeparken 2021-08-09 till 2021-08-10
Delegationsbeslut – Uthyrning Öjeparken 2021-07-08
Delegationsbeslut pensioner 2021-09-07
Delegationsbeslut nyupplåning
Delegationsbeslut - företagsbot
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