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§ 106 Dnr 2020/00013  

Godkännande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Dagordningen godkändes. 
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§ 107 Dnr 2020/00924  

Informationspunkt - Revidering av 
besöksnäringsstrategi 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturchef Carina Ulfsdotter informerar om att det finns planer på att 
revidera besöksnäringsstrategin och utöka med en specifik turismstrategi 
som är i linje med det kommunala ansvaret med densamma. Detta är tänkt att 
ske i en referensgrupp med tjänstemän, en politiker från respektive majoritet 
och opposition (ska anmälas till kommunstyrelsen senast till 
kommunstyrelsens sammanträde 8 september), eventuellt näringsidkare 
och/eller andra.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  
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§ 108 Dnr 2020/00943  

Informationspunkt - Rapport Ovanåkers föreningsliv 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturchef Carina Ulfsdotter informerar om kommunens föreningsliv, vilka 
utmaningar de haft och står inför i spåren av pandemin och respektive 
förenings ekonomiska läge. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
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§ 109 Dnr 2020/00866  

Handlingsprogram Fritidsgårdarna 2020-2024 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturchef Carina Ulfsdotter informerar om handlingsprogrammets 
huvudpunkter och inriktning. 
 
Ett av de primära syftena är att tydliggöra personalens arbetsuppgifter. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  
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§ 110 Dnr 2020/00010  

Integrationsfrågor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Att punkten läggs vilande till kommande möten.  

Sammanfattning av ärendet 
Integrationsfrågan bevakas i andra forum så som  tex arbetsmarknad. 
Samordningsfunktionen anses inte behövas nu på samma sätt som när 
punkten infördes. 
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§ 111 Dnr 2020/00180  

Budgetuppföljning 2020 
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.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen 
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§ 112 Dnr 2020/00965  

Budget- och verksamhetsplan 2021-2023 inkl 
anpassningsbilaga: Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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.  

Anteckning 
Kristdemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet.   

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. 
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-08-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 113 Dnr 2020/00095  

Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2020 
Inga tillkommande ärenden 
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§ 114 Dnr 2020/00932  

Informationspunkt - Folkhälsa 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson informerar i korthet om vad 
presentationen på kommunstyrelsens sammanträde 8/9 kommer innehålla. 
 
Administratör Therese Styverts Törnberg informerar på pågående projekt 
inom ramen för folkhälsoarbetet och i korthet vad presentationen på 
kommunstyrelsens sammanträde 8/9 kommer innehålla. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
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§ 115 Dnr 2020/00931  

Informationspunkt - Lokalförsörjningsplan 
Sammanfattning av ärendet 
Biträdande kommunchef Henrik Eklund informerar om den långsiktiga 
lokalförsörjningsplanen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen 
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§ 116 Dnr 2020/00618  

Antagande om Kompetens och omställningsavtal- 
KOM-KR 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

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.  

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR, 
förhandlingsprotokoll 2020-05-01  
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Beslutet ska skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen 
För kännedom: personalavdelningen  
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§ 117 Dnr 2020/00853  

Begäran om planbesked för Detaljplan Erk-Pers 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

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

• 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.       
  
Ärendet 
Enligt bifogat dokument ”Underlag för planbesked_Erk-Pers”  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-22 
Underlag för planbesked 2020-07-22 
  
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen 
För kännedom: fysisk planerare Patrik Svärd     
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§ 118 Dnr 2015/00012  

Godkännande av förvaltningsavtal 2020 HVAB 
Ovanåker 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Att förslaget 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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§ 119 Dnr 2020/00923  

Information om Coronaläget 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om kommunens arbete med 
Covid-19. 
 
Staben är nerskalad till ett minimum av funktioner. 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
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§ 120 Dnr 2020/00925  

Informationspunkt - Hyressättning Näskullen 
Sammanfattning av ärendet 
Biträdande kommunchef Henrik Eklund informerar om bakgrunden till 
hyressättningen av Näskullen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen 
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§ 121 Dnr 2020/00926  

Informationspunkt - Status bygglov och moduler 
Alftaskolan 
Sammanfattning av ärendet 
Biträdande kommunchef Henrik Eklund informerar om bygglov och moduler 
med anledning av Alftaskolans ombyggnation. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  
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§ 122 Dnr 2020/00927  

Informationspunkt - Infartsskyltar 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturchef Carina Ulfsdotter informerar om de nya infartsskyltarna till Alfta 
respektive Edsbyn. 
 
Det kommer vara två olika infartsskyltar, båda av lokala konstnärer.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
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§ 123 Dnr 2020/00928  

Informationspunkt - Tillfällig omorganisering på KS 
Sammanfattning av ärendet 
Biträdande kommunchef Henrik Eklund informerar om den tillfälliga 
omorganisation och huvuddragen i denna. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
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§ 124 Dnr 2020/00929  

Informationspunkt - Översyn KS organisation 
Sammanfattning av ärendet 
Biträdande kommunchef Henrik Eklund informerar om uppdraget som 
kommunfullmäktige givit kommunstyrelsen och presentationen som 
planerats till  20/10. 
 
Kommunstyrelsens arbetwsutskott noterar informationen. 
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§ 125 Dnr 2020/00930  

Informationspunkt - Invigningar 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Håkan Englund informerar om kommande invigningar. 
 

1. Näskullen 
2. Celsiusskolan 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  
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§ 126 Dnr 2020/00953  

Sammanträdesplan 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
Att anta kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 enligt nedan: 
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25 
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2 mars 9 mars 16 mars 
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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 
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19 
augusti 

24 augusti 31 
augusti 
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31 augusti 7 
septembe

r 

9 
septembe

r 

14 september 21 
septembe

r 

28 september 

21 
september 

28 
septembe

r 

30 
septembe

r 

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 
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Sammanträdesplan 2021 – Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
  
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
För kännedom: samtliga nämnder och avdelningschef kommunstyrelsen     
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§ 127 Dnr 2020/00960  

Informationspunkt - Starkare kommuner 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om huvuddragen och förslagen i 
rapporten Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 
samt remissförslaget på densamma. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och godkänner 
remissförslaget inklusive kommentarer med vissa justeringar 
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§ 128 Dnr 2020/00961  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 

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

2. Att 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. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-31 
Policy för hyressättning i kommunägda fastigheter 
Reglemente för kommunstyrelsen 
  
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
För kännedom: Aefab, kommunstyrelsens fastighetsavdelning     
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