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§ 202 Dnr 2020/00013  

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

• Ärende avseende försäljning av Folkets hem tas bort och läggs till 
dagordningen till kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26. 

• Ärende avseende försäljning av Cave gym tas bort och läggs till 
dagordningen till kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26. 

• Tillägg: 
o Avrapportering avseende översyn av riktlinjer för verksamhetsstöd 

och föreningsstöd. 
o Medborgarförslag och motioner.  
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§ 203 Dnr 2020/00014  

Allmänhetens frågestund 
Ärendet 
Kommunstyrelsens sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för 
allmänheten, (helt eller delvis). Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på 
”Allmänhetens frågestund”.  
Det fanns inte några frågor.   
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§ 204 Dnr 2020/00015  

Rapporter på kommunstyrelsens sammanträden 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade rapporter.    

 
Ärendet 

• Ordförande Håkan Englund (S) informerade om att krisledningsnämnden 
sammanträdde 2020-11-20, samt att inga beslut om att ta över 
verksamheter fattades. 

• Vidare informerade ordföranden om dialogmötet med regionen avseende 
ny länsplan. 

• Håkan Englund (S) och Mikael Jonsson (M) har deltagit i intervju 
angående skolinspektionens granskning av Ovanåkers kommun. 

• Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om coronaläget i kommunen.  
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§ 205 Dnr 2020/01247  

Kommunalt partnerskap - Internationellt centrum för 
lokal demokrati (ICLD) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Ovanåkers kommun ska ingå i ett internationellt 
partnerskapsprogram med utgångspunkt i Agenda 2030 och mänskliga rättigheter 
tillsammans med en kommun i Sydafrika.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala partnerskapsprogram är utvecklingssamarbeten mellan svenska 
kommuner och regioner och motsvarande instanser i låg- och medelinkomstländer. 
Den organisation som håller i partnerskapsprogrammen är ICLD som står för 
internationellt centrum för lokal demokrati. ICLD är en förening med SKR som 
huvudman och SIDA som finansiär. 
  
Projektet kommer att handla om ungas delaktighet och syftar till att förbättra den 
svenska och sydafrikanska kommunens arbete med den målgruppen Första året är 
en förberedelsefas där Ovanåker tillsammans med en Sydafrikansk kommun 
utvecklar en projektidé utifrån perspektivet ungas delaktighet.  
  
ICLD finansierar projektet och kommunen bidrar med arbetstid. 
  
En viktig konsekvens är att vi skapar kunskap om agenda 2030 i Ovanåkers 
kommun och genomför aktiviteter som träffar det övergripande koncernmålet om 
Agenda 2030 och arbetet med biosfär Voxnadalen eftersom vår påtänkta 
partnerskapskommun i Sydafrika också har ett biosfärområde. 
  
Ärendet 
Ett kommunalt partnerskap är vanligtvis ett samarbete mellan två kommuner, en 
svensk kommun och en internationell partnerkommun. Partnerskapet samordnas av 
en styrgrupp bestående av politiker från majoritet och opposition samt ledande 
tjänstemän från båda parter. Dessa har översyn över en eller flera projektgrupper 
bestående av kommunala tjänstemän som samordnar och driver själva projekten.  
  
Projekten varar mellan 1-3 år och fokuserar på att utveckla kommunernas 
organisatoriska kapacitet och ge ömsesidig nytta i en angelägen lokal fråga. Det 
vanligaste är att samarbetena pågår under tre år, då utveckling av organisationer 
tar tid. Parterna träffas minst två gånger per år, vilket genomförs genom 
utbytesresor till varandras kommuner. 
  
Medverkan i programmet Kommunalt Partnerskap medför inga kostnader för den 
svenska parten. Medel från Sida finansierar samtliga utgifter för samarbeten inom 
programmet Kommunalt Partnerskap såsom resekostnader, inklusive 
transferkostnader, kost och logi, tolk- och revisionskostnader samt arbetskostnader 
för deltagarna från svenska kommuner och regioner. Den internationella 
samarbetsparten bidrar med sin arbetstid. Om parterna har möjlighet bidrar båda 
parter själva med tillhandahållande av lokaler och lokala transporter. 
Plattform för kommunala partnerskap 
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ICLD ska nu pröva ett nytt koncept, en plattform, för att ge fördjupat stöd och ett 
bredare erfarenhetsutbyte till några utvalda partnerskap som arbetar med lokala 
teman relaterat till mänskliga rättigheter. Dessa 3-4 utvalda partnerskap kommer att 
knytas samman runt en ”plattform” som utgör en miljö där parterna får utökat stöd 
från ICLD och ges möjlighet till löpande utbyten och nätverkande med varandra. De 
som ingår i plattformen får stöd av ICLD att formulera projektansökningar redan 
under hösten 2020 och startar därefter samtidigt vid en gemensam 
introduktionsutbildning i början av 2021. Genom att partnerskapen befinner sig i 
samma fas får deltagarna inte bara ett utbyte inom sitt partnerskap utan också med 
andra som arbetar med ett likande tema. Vissa aktiviteter kommer också 
genomföras gemensamt.  
  
Varje individuellt partnerskap genomför ca två aktiviteter per år, men kan även 
besöka andra kommuner inom plattformen om man så vill. Plattformen är således 
mindre betungande än ett vanligt partnerskap, men ger större möjligheter till 
fördjupning och bredare utbyten. Det kommer finnas möjlighet att aktivt involvera 
civilsamhälle och universitet som en del av projektet. 
  
Partnerskapen genomför sina projekt över 3 år på ett tema som relaterar till 
Mänskliga rättigheter på lokal nivå, så som jämställdhet, tillgänglighet, inkludering 
av ungdomar eller minoritetsfrågor. I dialog med ICLD sätts övergripande 
resultatmål som uppmärksammas vid en avslutande resultatkonferens. Genom 
tillgång till ICLD:s nätverk av experter och forskare får parterna stöd i att: 
 

1. Starta ett arbete för mänskliga rättigheter på lokal nivå. 
2. Följa upp utvecklingen av mänskliga rättigheter på lokal nivå. 
3. Utvärdera den lokala situationen kopplat till mänskliga rättigheter. 
4. Få underlag till lämpliga insatser för att stärka mänskliga rättigheterna på 

lokal nivå. 
  
Syftet är att stödja utveckling av former för mänskliga rättigheter att integreras i 
styrning och ledning på lokal och regional nivå. Genom nya strukturer, arbetssätt, 
granskningsmetoder och styrdokument kan förändringar bli varaktiga även om 
enskilda engagerade medarbetare slutar. 
  
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Partnerskapet bedrivs i syfte att förbättra ungdomars delaktighet i Ovanåkers 
kommun verksamheter, projekt och utveckling. Stärkt delaktighet ger möjlighet att 
påverka utvecklingen i Ovanåkers kommun och det ska i förlängningen leda till en 
att ungdomar ska känna framtidstro.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-05 
 
Skickas till: 
För kännedom: kulturchef  
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§ 206 Dnr 2020/00201  

Översyn av riktlinjerna för verksamhetsstöd och 
föreningsstöd 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.     

 
Ärendet 
Kulturchef Carina Ulfsdotter informerar om ärendet, meddelar att utredningen är 
försenad och att förhoppningen är att den ska vara klar under början av 2021.   
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§ 207 Dnr 2020/00180  

Budgetuppföljning 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning oktober 2020     
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§ 208 Dnr 2020/01222  

Revidering budget och verksamhetsplan 2021-2023 - 
förändrat po-pålägg 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 
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. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-29 
  
Skickas till 
För handläggning: kommunfullmäktige 
För kännedom: ekonomiavdelningen, samtliga nämnder     
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§ 209 Dnr 2020/01246  

Revidering investeringsplan 2021-2025 - Alftaskolan 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Att 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 
  
Beslutet ska skickas till 
För handläggning: kommunfullmäktige 
För kännedom: ekonomiavdelningen, fastighetsavdelningen, biträdande 
kommunchef 
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§ 210 Dnr 2020/00747  

Ombyggnation Alftaskolan - beslut om styrgrupp 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillsätter en styrgrupp bestående av biträdande kommunchef och 
fastighetsstrateg, kompletteras vid behov av kommunchef. 
 
Uppföljning av projektet ska ske löpande vid kommunstyrelsens sammanträden 
samt vid behov även till Barn- och utbildningsnämnden.  

 
Ärendet  
Styrgruppen ska säkerställa att ombyggnationen sker enligt plan och rapportera till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen om man ser att avsteg 
behöver göras och motivera detta i text. Eventuella avsteg ska vara tydligt 
beskrivna med uppskattade belopp (om aktuellt). 
 
     
Skickas till 
För kännedom: ingående tjänstepersoner i styrgrupp för ombyggnation Alftaskolan, 
ekonomiavdelningen 
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§ 211 Dnr 2020/00770  

Prissättning av tomträtter Alfta Kyrkby 53:12 och 53:13 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Att 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. 
  
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. 
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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 handläggning: kommunfullmäktige 
För kännedom: ekonomiavdelningen, planeringschef     
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§ 212 Dnr 2020/01204  

Kretsloppsplan 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens har tagit del av informationen.    
 
Ärendet 
Planeringschef Johan Olanders föredrar ärendet som ska omarbetas för att 
presenteras vid kommunstyrelsen sammanträde 2021-02-09. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-27 
Kretsloppsplan 2021-2025 
Bilagor till kretsloppsplan 
Samrådsredogörelse 
  
Skickas till 
För kännedom: planeringschef    
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§ 215 Dnr 2020/01085  

Bredbandsstrategi 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Att kommunfullmäktige antar den föreslagna bredbandsstrategin med vissa 
redaktionella ändringar.     
 
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: 

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

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

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

1. 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s  
2. 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 

Mbit/s (via annan teknik/aktör) 
3. 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 handläggning: kommunfullmäktige 
För kännedom: ekonomiavdelningen, Helsingenet Ovanåker AB       
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§ 216 Dnr 2020/01137  

Avtal om samverkan om gemensam företagshälsovård 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar avtal om samverkan om gemensam företagshälsovård, 
med redaktionell justering avseende datumperiod.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-07 
Avtal om samverkan gemensam företagshälsovård    
 
Skickas till 
För kännedom: personalavdelningen 
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§ 217 Dnr 2020/00016  

Delegeringsbeslut 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade delegeringsbeslut.     

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-23 
Delegeringsbeslut placering av pensionsmedel 
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§ 218 Dnr 2020/00017  

Meddelanden 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av presenterade meddelanden.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-20 
Regeringskansliet inför elektronisk remittering den 1 januari 2021 
Protokoll för uppsikt, MBN 
Justerat protokoll Gemensamma nämnden den 25 september 2020 
BOÖN: 2020-00008 Verksamhetsplan 2021 
BOÖN: 2019-00008 Delårsbokslut 
Sammanträdesprotokoll BORAB 2020-10-29 
KFH Delårsbokslut 20200831 
Protokoll Bollnäs och Ovanåker 
Styrelseprotokoll 
Minnesanteckningar världsarvsråd 
Vetenskapsmän, läkare och folkvalda begär moratorium för 5G 
SmåKom Nyhetsbrev November 
Svar angående underhåll av enskilda vägar (avseende Rapport om 
kommunstyrelsens samlade verksamhet) 
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§ 219 Dnr 2020/01219  

Medborgarförslag och motioner 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchef och biträdande kommunchef att 
vid nästkommande sammanträde redovisa planerad tidsram för samtliga 
obesvarade medborgarförslag och motioner. 
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