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§ 48 Dnr 2021/00002 

Godkännande av dagordning 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Dagordningen godkändes. 
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§ 49 Dnr 2021/00008 

Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Ärendet 
• Information om flytt av ridskola 
• Fastighetsförsäljningar 
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§ 50 Dnr 2021/00233 

Årsredovisning 2020 - Ovanåkers kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisningen 2020 Ovanåkers kommun. 
2. Att avsätta 13 522 tkr till resultatutjämningsreserv (RUR). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för 2020 på 20,7 mnkr, budgeten för året 
var 5,7 mnkr. Resultatet 2019 var 29,9 mnkr. 
Kommunens nettokostnader är 698,2 mnkr, skatteintäkter och generella bidrag är 
722,7 mnkr vilket gör att verksamhetens resultat är 24,4 mnkr. Resultatet efter 
finansiella poster är 20,7 mnkr, de finansiella intäkterna och kostnaderna blev 2020 
-3,7 mnkr. 
  

   Kommunen Koncernen 

Tkr  2020 2019 2020 2019 

Verksamhetens nettokostnader      

Verksamhetens intäkter  166 252 186 015 314 983 332 157 

Verksamhetens kostnader  -826 815 -831 620 -930 041 -939 798 

Avskrivningar  -37 651 -31 503 -65 711 -56 938 

Summa Verksamhetens 
nettokostnader 

 -698 214 -677 108 -680 769 -664 579 

      

Finansiella poster      

Skatteintäkter  490 641 495 734 490 641 495 734 

Generella statsbidrag och utjämning  232 011 204 252 232 011 204 252 

Verksamhetens resultat  24 438 22 878 41 883 35 407 

      

Finansiella intäkter  4 082 10 510 2 614 8 944 

Finansiella kostnader  -7 771 -3 538 -15 447 -11 443 

Resultat efter finansiella poster  20 749 29 850 29 050 32 909 

      

Extraordinära poster  0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT  20 749 29 850 29 050 32 909 
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Ovanåkers kommunkoncern redovisar ett resultat för 2020 på 29,1 mnkr, budgeten 
för året var 11,7 mnkr. Föregående år var resultatet i koncernen 32,9 mnkr. 
Verksamhetens nettokostnader är 6,9 mnkr bättre än budgeterat, en större 
bidragande orsak till detta är ersättning från staten för sjuklönekostnader samt 
sänkta arbetsgivaravgifter. På grund av att staten beslutat om extra generella 
statsbidrag blev skatter och generella bidrag 11,1 mnkr bättre än årsbudgeten. 
 
Kommunens budgetföljsamhet 

  Budget Resultat Avvikelse   

Verksamhetens intäkter 190 000 166 252 -23 748   

Verksamhetens kostnader -857 798 -826 815 30 983   

Avskrivningar -35 075 -37 651 -2 576   

Verksamhetens nettokostnad -702 873 -698 214 4 659   

Skatteintäkter och statsbidrag 711 504 722 652 11 148   

Finansnetto -2 888 -3 689 -801   

Resultat 5 743 20 749 15 006   

 
Verksamhetens nettokostnader är 4,7 mnkr lägre än budgeten för året. 
Verksamhetens intäkter är 23,7 mnkr lägre än budgeterat. Under året har det skett 
en fortsatt minskning av bidrag från bla Arbetsförmedlingen. När bidragen har 
minskat under året har också verksamhetens kostnader minskat. Verksamhetens 
kostnader är 31,0 mnkr lägre än budgeterat. Avskrivningar och nedskrivningarna är 
totalt 2,6 mnkr högre än budgeten. Avskrivningarna blev 1,3 mnkr högre än 
budgeterat pga att några större investeringsobjekt aktiverades tidigare än 
budgeterat och att investeringsutgifterna blivit högre än budgeterat. Årets 
nedskrivningar blev 1,3 mnkr, dessa var inte budgeterade.  
Utfallet för skatter och generella bidrag 11,1 mnkr bättre än årsbudgeten. Att vi gör 
överskott jämfört med budget beror till största del på att staten beslutat om extra 
generella statsbidrag för 2020 vid fyra tillfällen samt ett statsbidrag för effekterna av 
en periodiseringsfond, totalt 21,9 mnkr. Slutavräkningen för kommunens 
skatteintäkter blev 9,6 mnkr sämre än budgeterat. Det är slutavräkningen för 2020 
som står för merparten, 8,3 mnkr, slutavräkning för 2019 är 2,9 mnkr jämfört med 
en budget på 1,6 mnkr. 
Finansnettot är -3,7 mnkr, vilket är 0,8 mnkr sämre än årsbudgeten. De finansiella 
intäkterna är 2,2 mnkr bättre än budgeterat pga att det realiserats positiva resultat 
med 1,8 mnkr när vi placerat om kommunens pensionsplaceringar. Kommuninvest 
har även i år gett en överskottsutdelning, 0,5 mnkr. Att de finansiella kostnaderna är 
3,0 mnkr sämre än budgeterat förklaras av den kraftiga nedgången som varit på 
kommunens pensionsplaceringar under våren, totalt är det uppbokat ett orealiserat 
resultat på -4,8 mnkr. Kommunens räntekostnader för de upptagna lånen blev 0,9 
mnkr vilket blev 2,6 mnkr lägre än budgeterat. 
 
Nedan visas nämndernas budget, utfall och avvikelser. Störst avvikelse mot årets 
budget har barn och utbildningsnämnden, -5,3 mnkr. 
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  Budget Resultat Avvikelse   

Kommunfullmäktige, revision, 
valnämnd 

-1 164 -1 077 87   

Kommunstyrelsen -149 203 -152 116 -2 913   

VA 300 1 234 943   

Miljö- och byggnämnden -4 712 -4 070 642   

Barn- och utbildningsnämnden -255 372 -260 713 -5 341   

Socialnämnden -275 491 -272 694 2 797   

 
Balanskravsutredning 

  2020 2019 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 20 749 29 850 -16 482 

- Samtliga realisationsvinster -952 -1 503 -745 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 -7 173 0 

+/- Återföring av orealiserad vinst/förlust i värdepapper 4 792 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 24 589 21 174 -17 227 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -13 522 -14 174 0 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

+ Användning av medel för flyktingsituationen 0 565 6 473 

+ Användning av medel för pensionskostnader 0 0 13 400 

Årets balanskravsresultat 11 067 7 565 2 646 

 
Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa. 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 24 589 tkr. 
Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) är gjort enligt kommunfullmäktiges 
riktlinjer och är för 2020 föreslagen till 13 522 tkr, medel som efter 
kommunfullmäktiges beslut kan utnyttjas under lågkonjunktur. 
Resultatutjämningsreserven uppgår därmed till totalt 27 696 tkr vid årsskiftet. 
Årets balanskravsresultat efter reservering av medel till resultatutjämningsreserven 
uppgår till 11 067 tkr. 
 
 
 
God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen säger att det för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. I Ovanåkers kommun antar 
kommunfullmäktige koncernövergripande mål för en fyraårsperiod. Dessa mål följs 
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upp i det koncernövergripande styrkortet. För 2020 bedöms 11 mål vara uppfyllda, 
tre mål bedöms vara delvis uppfyllda och inga mål bedöms inte vara uppfyllda av de 
total 14 övergripande målen. 
Kommunallagen säger också att det för ekonomin ska anges de finansiella mål som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Ovanåkers kommun har fastställt 
finansiella mål för 2020 inom tre områden som anses vara av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Bedömningen av dessa tre mål är att resultatmålet är 
uppfyllt, investeringsmålet är delvis uppfyllt och soliditetsmålet är uppfyllt. 
 
Investeringar 
Årets investeringar uppgår till 146,0 mnkr, exkl. leasingbilar (189,4 mnkr). 
Investeringsbudgeten för 2020 var 171,8 mnkr. Budgetöverskottet på 25,7 mnkr 
orsakas av investeringar som inte avslutas under året. 
Kommunens fem största investeringsobjekt 

  Utgifter sedan projektets start Varav: Årets investeringar 

 
Budget 

aggregerat 

Nettoinv 
aggreger 

-at 
 Avvikelse Budget Nettoinv Avvikelse 

Alla 
investeringsprojekt 

459 068 433 326   171 785 146 043 25 742 

Näskullen 
(demensboende 48 
lägenheter) 

100 000 119 982  -16 000 21 018 41 001 -19 983 

Celsiusskolan: samlad 
F-9 

170 000 184 544  -11 000 16 889 31 434 -14 545 

Alftaskolan: 
Ombyggnad F-9 

53 215 30 326  0 51 485 28 596 22 889 

Knåda utbyggnad VA 10 440 5 021  0 10 385 4 966 5 419 

Celsiusskolan: 
Inredning och teknik 

6 600 7 421  -821 2 614 3 436 -822 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-16 
Årsredovisning 2020 Ovanåkers kommun, del 1 och del 2 
Styrkortsbilaga 
Investeringsbilaga 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
För kännedom: ekonomiavdelningen 
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§ 51 Dnr 2021/00234 

Årsredovisning BORAB 2020 - direktiv till 
stämmoombud och godkännande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämmoombudet för årsstämman 2021 
avseende Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB: 

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av 
resultat- och balansräkning för år 2020 samt om disposition av årets 
resultat enligt förvaltningsberättelsen.  

2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämmoombudet för BORABs 
årsstämma för 2020 uppfyllts, besluta att: 

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, 
revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende 
BORAB för 2020.    

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt 
bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för 
Ovanåkers kommun behandlas.   Årsredovisning, revisionsberättelse 
granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 
tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 
beslutsprocessen.   
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Årsredovisning BORAB 2020 
Revisionsrapport BORAB 2020 
Granskningsrapport BORAB 2020 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
För kännedom: ekonomiavdelningen, BORAB, stämmoombud för Ovanåkers 
kommun vid årsstämma   
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§ 52 Dnr 2021/00235 

Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2020 - direktiv till 
stämmoombud och godkännande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämmoombudet för årsstämman 2021 
avseende Helsinge Vatten AB: 

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av 
resultat- och balansräkning för år 2020 samt om disposition av årets 
resultat enligt förvaltningsberättelsen.  

2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämmoombudet för Helsinge 
Vatten AB:s årsstämma för 2020 uppfyllts, besluta att: 

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, 
revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende 
Helsinge Vatten AB:s för 2020. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt 
bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för 
Ovanåkers kommun behandlas. Årsredovisning, revisionsberättelse 
granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 
tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 
beslutsprocessen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2020 
Revisionsrapport Helsinge Vatten AB 2020 
Granskningsrapport Helsinge Vatten AB 2020 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
För kännedom: ekonomiavdelningen, Helsinge Vatten AB, stämmoombud för 
Ovanåkers kommun vid årsstämma 
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§ 53 Dnr 2021/00236 

Årsredovisning Aefab 2020 - direktiv till stämmoombud 
och godkännande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämmoombudet för årsstämman 2021 
avseende Aefab: 

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av 
resultat- och balansräkning för år 2020 samt om disposition av årets 
resultat enligt förvaltningsberättelsen.  

2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämmoombudet för Aefabs 
årsstämma för 2020 uppfyllts, besluta att: 

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, 
revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende 
Aefab för 2020. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt 
bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för 
Ovanåkers kommun behandlas.   Årsredovisning, revisionsberättelse 
granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 
tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 
beslutsprocessen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Årsbokslut Aefab 2020 
Revisionsberättelse Aefab 2020 
 
Skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
För kännedom: ekonomiavdelningen, Aefab, stämmoombud för Ovanåkers 
kommun vid årsstämma 
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§ 54 Dnr 2021/00237 

Årsredovisning AICAB 2020 - direktiv till 
stämmoombud och godkännande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämmoombudet för årsstämman 2021 
avseende AICAB: 

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av 
resultat- och balansräkning för år 2020 samt om disposition av årets 
resultat enligt förvaltningsberättelsen.  

2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämmoombudet för AICABs 
årsstämma för 2020 uppfyllts, besluta att: 

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, 
revisionsberättelse. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt 
bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för 
Ovanåkers kommun behandlas.   Årsredovisning, revisionsberättelse 
granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 
tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 
beslutsprocessen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Årsredovisning AICAB 2020 
Revisionsrapport AICAB 2020 
Granskningsrapport AICAB 2020 
 
Skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
För kännedom: Ekonomiavdelningen, AICAB, Stämmoombud för Ovanåkers 
kommun vid årsstämma 
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§ 55 Dnr 2021/00238 

Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2020 - 
direktiv till stämmoombud och godkännande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger följande direktiv till stämmoombudet för årsstämman 2021 
avseende HelsingeNet Ovanåker AB: 

1. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av 
resultat- och balansräkning för år 2020 samt om disposition av årets 
resultat enligt förvaltningsberättelsen.  

2. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Under förutsättning av att ovanstående direktiv till stämmoombudet för Helsinge Net 
Ovanåker ABs årsstämma för 2020 uppfyllts, besluta att: 

1. Känna sig informerad kring och godkänna årsredovisning, 
revisionsberättelse, granskningsrapport och stämmoprotokoll avseende 
HelsingeNet Ovanåker AB för 2020. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska underställas årsredovisning, revisionsberättelse och 
granskningsrapport samt ge stämmodirektiv för årsstämman i respektive helägt 
bolag och godkänner bolagens årsredovisning innan årsredovisningen för 
Ovanåkers kommun behandlas.   Årsredovisning, revisionsberättelse 
granskningsrapport kompletteras successivt under ärendets handläggning. I 
tjänsteskrivelsen finns ett grundförslag vilket kan kompletteras under 
beslutsprocessen.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Årsredovisning HelsingeNet Ovanåker AB 2020 
Revisionsrapport HelsingeNet Ovanåker AB 2020 
 
Skickas till 
För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
För kännedom: ekonomiavdelningen, HelsingeNet Ovanåker AB, stämmoombud för 
Ovanåkers kommun vid årsstämma  
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§ 56 Dnr 2021/00161 

Remiss regleringsfonder 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen förordar att: 

• Skräddrabo bygdegårdsförening beviljas medel ur regleringsfond i enlighet 
med deras ansökan. 

• Woxsjöns båtklubb beviljas medel motsvarande i fonden tillgängliga medel. 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans Jonsson (C) yrkar avslag på att Woxsjöns båtklubb beviljas medel 
motsvarande i fonden tillgängliga medel. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Håkan Englund (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott inte bifaller Hans Jonsson (C) yrkande. 
  

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Gävleborg har tillsänt Ovanåkers kommun de ansökningar om 
bidrag ur regleringsfonder som berör Ovanåkers kommun för yttrande. 
 

Ärendet 
Skräddrabo bygdegårdsförening har ansökt om 15 000 kr ur Mållångens 
regleringsfond för underhållsåtgärder på bygdegården. Sökt belopp ryms inom i 
fonden tillgängliga medel. 
Bygdeföreningen driver en behjärtansvärd verksamhet och föreningen har väl 
specificerat vad medlen är tänkta att användas till. Ovanåkers kommun föreslår att 
ansökan tillstyrks. 
 
Woxsjöns båtklubb ansöker om 288 500 kr ur Voxnans regleringsfond för flytt av 
båtbrygga. Sökt belopp överstiger vida i fonden tillgängliga medel och andelen 
sökta medel jämfört med egna medel är hög. Ovanåkers kommun ser gärna att ett 
belopp motsvarande i fonden tillgängliga medel beviljas, dvs. cirka 86 000 kr.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-09 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen  
För kännedom: Länsstyrelsen i Gävleborg, Enheten för landsbygd och tillväxt 
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§ 57 Dnr 2021/00247 

Markköp Alfta Prästbord 1:1 skifte 3 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt Mark- och 
exploateringsingenjör att inom ramen för avsatta investeringsmedel och med grund 
i framtagen värdering verka för att köpa in skifte 3 av Alfta Prästbord 1:1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ovanåkers kommun ser ut att ha möjlighet att köpa ett stort stycke attraktiv mark i 
centrala Alfta. Då delegationsordningen inte gäller större markområden behöver 
Planeringsavdelningen förankra köpet i Kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
En av planeringsavdelningens viktigaste arbetsuppgifter är att blicka framåt och 
försöka vara förutseende vad det gäller kommunens framtida behov av mark för 
fortsatt utveckling av våra samhällen. 
 
I samband med planarbetet för den nya förskolan i Alfta har Planeringsavdelningen 
varit i kontakt med Svenska Kyrkan för att undersöka möjligheterna att köpa in mark 
för att förenkla planering av tillfartsvägar mm till den tänkta platsen för den nya 
förskolan. I de resonemang som förts har det visat sig att Svenska Kyrkan kan 
tänka sig att sälja hela skifte 3 av fastigheten Alfta Prästbord 1:1. Det är ett stort 
markområde med både centralt och naturskönt läge på en udde mot Norrsjön som 
har stor potential för Alftas framtida utveckling. 
 
Köpet ryms inom beviljade investeringsmedel för markförsörjning och en värdering 
av extern part kommer att ligga till grund för köpet. 
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Markköpet möjliggör fantastiska möjligheter för barnen på den nya förskolan som 
planeras i Alfta. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-09 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen 
För kännedom: planeringsavdelningen, ekonomiavdelningen 
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§ 58 Dnr 2021/00266 

Remissyttrande till: Remisskonferens om Tillgängliga 
stränder - ett mer differentierat strandskydd 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att 
författa förslag till remissyttrande. 
 

Ärendet 
Regeringen har via den statliga offentliga utredningen SOU 2020:78 utrett befintlig, 
samt lagt förslag till ny strandskyddslagstiftning. Syftet med utredningen har bland 
annat varit att föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att 
strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till 
att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och 
exploateringstryck. 
 
Förslagen till ändrade författningar framgår på sida 29 – 43 i utredningen. Förslaget 
innebär i korthet bland annat: 

• Det generella strandskyddet runt sjöar på upp till en hektar och vattendrag 
upp till två meters bredd tas bort. 

• Kommunerna ges möjlighet att peka ut så kallade Landsbygdsområden i 
kommunens översiktsplan för att i dessa tillämpa tre nya, och generösa, 
skäl för dispens. 

• Borttagande av allt strandskydd runt anlagda vatten, som våtmarker och 
dammar, som tillkommit efter 1975. 

• Länsstyrelsen kan trots ovanstående besluta att strandskydd ska gälla i ett 
visst område om det behövs för att uppfylla strandskyddslagstiftningens 
syften. 

• Fri passage för allmänheten och goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
närmast strandlinjen kommer dock fortfarande att gälla. 
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§ 59 Dnr 2021/00288 

Revidering investeringsplan 2021-2025: 
Kommunstyrelsen - golv och ridåvägg Alfta sporthall 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige budgetera 6,5 mnkr för investering i 
nytt golv och ny ridåvägg i Alfta Sporthall.  
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Hans Jonsson (C) yrkar avslag på förslaget. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden Håkan Englund (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
 

Reservation 
Hans Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Golvet i Alfta sporthall är i dåligt skick och behöver bytas. I samband med detta 
föreslås att ridåväggsskenan i golvet tas bort för att minska skaderisken. Detta 
kräver en ny ridåväggslösning med förstärkt takupphängning. 
 
Ärendet har tidigare varit uppe till beslut som en del av Sporthallsutredning Alfta, 
Dnr. 2020/00705. Ärendet återremitterades vid Kommunfullmäktige 2021-03-01. 
Investeringsärendet för golv och ridåvägg separeras i och med detta förslag till 
beslut från övriga diskussioner runt Alfta sporthall, vilka syftar till att få till stånd 
ytterligare en hall i Alfta för att möta föreningarnas behov av fler träningstider och till 
seriespel bättre anpassade planmått. 
 
Föreningarna har framfört att åtgärderna i befintlig hall är angelägna. 
 

Ärendet 
Skenan sticker upp en bit från golvet, vilket dels medför en skaderisk och dels 
orsakar att bollar som passerar skenan studsar, se bild 1. 
 
Golvet är slitet, exemplifieras i bild 2 med svällda och förstörda områden runt locken 
som täcker redskapsfästen. 
 
Vaktmästaren flaggar även för att golvet är ojämnt och buktar upp ovanför vad som 
troligen är balkar under golvet. 
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Bild 1: Skenan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Skador runt lock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvensbeskrivning barn och unga 
Ett nytt golv utan defekter och skena minskar skaderisken vid idrottsutövandet. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-18 
Kostnadskalkyl, White arkitekter 
Skrivelse från föreningarnas representant Karin Axell 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
För kännedom: biträdande kommunchef, enhetschef fritid, fastighetsstrateg 
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§ 60 Dnr 2019/00790 

Avslut av löneöversyn 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Löneöversyn 2020 för Ovanåkers kommuns medarbetare har efter avstämningar 
med samtliga arbetstagarorganisationer avslutats. De nya lönerna gäller from 1 
april samt 1 november beroende på angivet datum i respektive centrala 
lönekollektivavtal. En särskild satsning har enligt beslut i KSAU gjorts på den 
prioriterade gruppen förskollärare samt på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor 
inom ramen för avtalsområdets huvudöverenskommelse.  
 
Engångsbelopp utbetalades enligt centralt avtal till Kommunals månadsanställda för 
perioden 1 maj – 30 oktober och utifrån en lokal personalpolitiskt satsning även till 
timanställda inom avtalsområdet.  
 
HR-avdelningens bedömning är att löneöversynen, trots att flertalet av de centrala 
kollektivavtalen pga av covid-19 pandemin inte blev klara förrän i oktober/november 
fungerat väl. Detta tack vare att chefer arbetat i enlighet med årshjulet för 
löneöversyn och redan hunnit genomföra löne- och utvecklingssamtalen innan 
covid-19 pandemin slog till med full styrka.  
 

Ärendet 
Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för 
verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och differentierad och 
avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och 
behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren.  
 
Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts 
samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. 
Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, 
förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. 
 
Utfallet i samband med den årliga löneöversynen 2020 blev för kommunen som 
helhet är 2,08 procent. Utfallen varierar mellan olika yrken och avtalsområden. 
Löneutfallen ska i första hand sättas i relation till individuell lönesättning. I 
beräkningen ingår inte Kommunals engångsbelopp. 
 
I samband med de avslutande avstämningarna med berörda 
arbetstagarorganisationer utvärderar parterna löneöversynen. Generellt bedöms att 
LUS-samtalen kvalitet ökar från år till år. Dock kan vissa variationer ses mellan 
enskilda verksamheter. Däremot påtalas att differentieringen av lönerna upplevs 
som låg, och att det kan vara svårt att kopplingen mellan LUS-samtalen och den 
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satta lönen. En svårighet när löneöversynen drar ut på tiden är att tänka bakåt för 
vilken period som bedöms i samband med löneöversynen.  
 
I samband med avstämningarna har flertalet av de fackliga motparterna lyft förslag 
alternativt inkommit med yrkanden på satsningar på sina medlemmar inför 
kommande löneöversyn. Vårdförbundet yrkar på en satsning på sjuksköterskor, 
Vision lyfter enhetschefer inom vård- och omsorg vars arbetssituation de bedömer 
har varit mycket påfrestande under pandemin, Akademikerförbundet SSR lyfter 
yrkesgruppen socialsekreterare och facken inom Lärarnas samverksråd vill se en 
fortsatt satsning på samtliga lärarkategorier.  
 

Beslutsunderlag 
Utfall i löneöversyn, daterad 2021-02-18 
 
Skickas till 
För kännedom: HR-avdelningen 
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§ 61 Dnr 2020/01121 

Prioritering löneöversyn 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Att följande prioritering görs inför löneöversyn 2021:  

• Barn och utbildningsförvaltningen tilldelas 25 000 kr till riktade 
lönesatsningar inom gruppen legitimerade lärare minst 3 års erfarenhet och 
som idag ligger i löneintervallet upp till 35 000 kr och som starkt bidrar till 
verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Prioriteringen genomförs under 
förutsättning att kommande avtal med Lärarnas samverkansråd är utan 
inbyggda prioriteringar i avtalet. Ingen individgaranti finns. 

• Socialförvaltningen tilldelas totalt 65 000 kr till riktade lönesatsningar inom 
grupperna sjuksköterskor, socialsekreterare samt chefer som starkt bidrar 
till verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Ingen individgaranti finns.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ovanåkers kommun vill kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner i förhållande till 
kringliggande kommuner, för att kunna rekrytera och behålla personal, men 
framförallt vill kommunen som arbetsgivare kunna erbjuda goda arbetsförhållanden 
över tid. Märket är fastställt till 1,9%.  
Förslag till prioriterade grupper är legitimerade lärare, sjuksköterskor, 
socialsekreterare samt chefer inom socialförvaltningen.  
 

Ärendet 
Arbetsgivaren har utifrån de centrala avtalen ett stort ansvar för lönebildningen. 
Avtal utan fastställd nivå innebär att kommunen som arbetsgivare avgör vilket 
ekonomiskt utrymme som finns för löneökningar och hur utrymmet sedan ska 
fördelas. 
 
Arbetsgivaren Ovanåkers kommun har att hantera fem avtalsområden. Av dessa 
har AKV, Akademikeralliansen, Hälso- och sjukvård gällande avtal utan fastställd 
nivå. Lärarnas samverkansråd förhandlas under våren 2021. Kommunal har enligt 
avtal ett utrymme som utgörs av 530 kr för varje tillsvidareanställd med månadslön 
för 2021. Dessutom finns i det centrala avtalet med Kommunal ett utrymme om 
0,3% av lönesumman att fördela i lokala förhandlingar i syfte att öka 
lönespridningen för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.  
 
För åren 2021-2023 avsätts ett årligt löneöversynsutrymme och därutöver avsätts 
årligen 0,5 % av lönesumman i centralt utrymme som vid behov kan användas för 
att göra korrigeringar utifrån diskrimineringslagen eller andra behov av prioriteringar 
sakligt framställt från verksamheterna. Under förutsättning att centrala parter 
kommer överens om avtal utan central fastställd nivå, görs årligen en avstämning 
av löneöversynsutrymmet i förhållande till märket. Märket för 2021 är fastställt till 
1,9 % genom beslut i KSAU 2020-11-10 § 175.  
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Förslag till prioriteringar år 2021 
Ovanåkers kommun som arbetsgivare märker av en tydlig lönedrivande konkurrens 
från den närliggande marknaden, framförallt regionen och våra närliggande 
grannkommuner. För att behålla arbetstagare och framstå som en attraktiv 
arbetsgivare är lönen en viktig beståndsdel, den kan dock inte kan pekas ut som en 
helt avgörande faktor. Andra faktorer är tex en god arbetsmiljö, möjlighet till 
påverkan i arbetet, gott ledarskap och utvecklingsmöjligheter.  
 
För att värna verksamhetens fortsatta utveckling föreslås från kommunchefens 
ledningsgrupp att prioritera medarbetare med erfarenhet och som starkt bidrar till 
verksamhetens resultat och måluppfyllelse. Som ett första steg föreslås en 
prioritering av arbetsgivarens större yrkesgrupper som är starkt konkurrensutsatt av 
närliggande kommuner och dessutom svårrekryterade. Identifierade grupper är 
legitimerade lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor och chefer inom 
socialförvaltningen.  
 
Inför nästa års diskussioner görs en översyn av befattningar med färre antal 
anställda inom befattningen. Samtidigt kommer en diskussion att föras om  
nuvarande arbetssätt med årliga prioriteringsdiskussioner är rätt metod för att 
uppnå en önskvärd lönestruktur.  
 
Konsekvensbeskrivning jämställdhet 
En analys av löner har genomförts i enlighet Diskrimineringslagen. Sticker ut gör 
den kvinnliga gruppen enhetschefer inom äldre/handikappomsorg i jämförelse med 
den manliga gruppen biträdande rektorer. Biträdande rektorer har ett tidsbegränsat 
lönetillägg pga utökat uppdrag vilket höjer medianen, men även utan lönetillägg 
ligger samtliga biträdande rektorer oavsett erfarenhet i rektorsyrket i det högre 
spannet av mycket erfarna enhetschefer.  
 
 

Beslutsunderlag 
Jämförande lönestatistik närliggande kommuner, 2020-0 
Lönestruktur Ovanåkers kommun, befattningar med fler än 10 anställda 
 
Skickas till 
För kännedom: HR-avdelningen, respektive förvaltningschef 
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§ 62 Dnr 2021/00289 

Kommunal exploatering i attraktiva lägen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Ärendet 
Planavdelningen redovisar möjliga alternativ till kommunal exploatering i attraktiva 
lägen (både områden som redan är detaljplanelagda samt områden som inte har 
beslutad detaljplan. 
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§ 63 Dnr 2021/00290 

Politisk representation i kretsloppsplanegruppen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Att utse följande representanter till den regionala Kretsloppsplanegruppen:  

1. Som ordinarie; Mikael Jonsson (M)  
2. Som ersättare; Gun-Marie Swessar (C) 

 

Ärendet 
För det fortsatta arbetet med Kretsloppsplanen utses såväl politisk- som 
tjänstemannarepresentation för samverkan med övriga intressenter i närområdet. 
Planeringschef Johan Olanders kommer att utse en tjänsteperson till gruppen. 
 
Konsekvensbeskrivning hållbarhet 
Kretsloppsplanen är av central betydelse i Ovanåkers kommuns hållbarhetsarbete. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-18 
Ärende Kretsloppsplan, Dnr. KS 2020/01204 
 
Skickas till 
För kännedom: planeringschef, kommunstyrelsen, regional kretsloppsplanegrupp 
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§ 64 Dnr 2020/01151 

Besvarande av medborgarförslag: Gång- och cykelväg 
Runemo-Alfta 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
För godstransporter i ett framtida järnvägssystem kan bandel 251 på Orsabanan 
utgöra en viktig del anser Ovanåkers kommun, dock så förutsätter det att banan 
rustas så att standardkrav för godstransporter uppfylls. 
Eftersom banan inte är tagen ur drift avvaktar Ovanåkers kommun 
ställningstagandet om banans framtid och ändrad användning av banvallen. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Britt-Marie Vigersand där hon föreslår att en 
gång- och cykelväg ska anläggas på den idag oanvända järnvägen mellan Runemo 
och Alfta. Förslagsställaren påtalar ett behov av gång och cykelväg då 
Runemovägen är en smal väg med mycket trafik av slagen personbilar och 
långtradare. 
 
Ovanåkers kommun anser att Orsabanan, bandel 251 Bollnäs-Furudal, kan utgöra 
en viktig del i södra Norrlands framtida järnvägssystem för godstransporter. Det 
förutsätter att banan rustas så att standardkrav för godstransporter kan uppfyllas. 
 
Frågan om långsiktigt ställningstagande om järnvägen är aktuell och dialog 
förs mellan Trafikverket, region Gävleborg och kommunerna utmed 
sträckan. Ovanåkers kommun avvaktar ställningstagandet om järnvägens framtid 
innan diskussion förs om eventuell ändrad användning till gång- och 
cykelväg.       
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Britt-Marie Vigersand 
Gatuavdelningens tjänsteskrivelse 8 mars 2021 
 
Skickas till 
För handläggning: kommunstyrelsen 
För kännedom: Britt-Marie Vigersand, gatuavdelningen 
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