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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Mikael Jonsson (M) 
Maria Unborg (M) 
Ulla Mortimer (M) 
Thomas  Nilsson  (M) 
Hans Jonsson (C) 
Gun-Marie Swessar (C) 
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Ing-Britt Fredriksson (KD) 
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Lisbeth Dehlin (S) 
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Ann Christine Märges (S) 
Jan-Åke Lindgren (S) 
Susan Kangosjärvi Persson (V) 
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Robert  Harrysson (SD) 
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Robert  Kjaernet Karlstorp (SD) 

Tjänstgörande ersättare Elisabeth Eriksson (C) ersätter David Parhans (C) 
Ingemar Ehn (L) ersätter Kent Olsson (L) 
Bengt Forssén (S) ersätter Tomas Bolén (S) 
Peter Grip (S) ersätter Susanne Svensson (S) 
Max Granath (SD) ersätter Patrik Karlsson (SD) 
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Ersättare Björn Schols (C) 
Lena Westling (C) 
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§ 92 Dnr 2022/00117 

Kungörelse 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner kungörelsen. 

 

Ärendet 

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 

anslagstavla på www.ovanaker.se och med annons i tidningen WoxnadalsNytt. 

Den har även skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
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§ 93 Dnr 2022/00095 

Allmänhetens frågestund 2022 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa ”Allmänhetens 

frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden. 

 

Inga frågor fanns och inga frågor hade inkommit i förväg. 
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§ 94 Dnr 2022/01014 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige fram till 2026-10-14 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer Anna Rudman (C) till kommunfullmäktiges ordförande. 

2. Kommunfullmäktige väljer Jan-Åke Lindgren (S) till kommunfullmäktiges förste 

vice ordförande. 

3. Kommunfullmäktige väljer Ulla Mortimer (M) till kommunfullmäktiges andre vice 

ordförande. 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) nominerar Anna Rudman (C) till uppdraget som 

kommunfullmäktiges ordförande. 

Hans Jonsson (C) nominerar Jan-Åke Lindgren (S) till uppdraget som 

kommunfullmäktiges förste vice ordförande. 

Mikael Jonsson (M) nominerar Ulla Mortimer (M) till uppdraget som 

kommunfullmäktiges andre vice ordförande. 

 

 

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 2, väljer det nyvalda 

kommunfullmäktige bland sina ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande 

och en andre vice ordförande på det första sammanträdet i den nya 

mandatperioden. 

 

Ordförande i kommunfullmäktige fram till det att valet av presidium har förrättats är 

den som har varit ledamot i kommunfullmäktige längst tid, den så kallade 

ålderspresidenten. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-19 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun, 2021-12-13 
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Skickas till 

Vald ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande 

Löneavdelningen 
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§ 95 Dnr 2022/01015 

Val av nio ledamöter och nio ersättare samt ordförande 
och vice ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning fram till 2026-10-14 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare till 

kommunfullmäktiges valberedning 2022-10-15 till 2026-10-14: 

 

Ledamöter Ersättare 

Björn Mårtensson (C) Björn Schols (C) 

Lisbeth Dehlin (S) Anna Rudman (C) 

Christer Karlsson (S) Ylva Ivarsson (S) 

Gun-Marie Swessar (C) Per Helgesson (S) 

Jonas Frost (S) David Persson (V) 

Ulla Mortimer (M) Maria Unborg (M) 

Ingrid Björklund (L) Bertil Höglund (L) 

Lars-Erik Häggblom (KD) Maria Jonsson (KD) 

Pär Rytkönen (SD) Stefan Embretsén (SD) 

 

2. Kommunfullmäktige väljer följande ordförande och vice ordförande i 

valberedningen: 

 

Ordförande Björn Mårtensson (C) 

Vice ordförande Jonas Frost (S) 

 

3. Kommunfullmäktiges valberednings ordförande kallar till ett första möte. 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Yoomi Renström (S) föreslår att Björn Mårtensson (C), Lisbeth Dehlin (S), Christer 

Karlsson (S), Gun-Marie Swessar (C) och Jonas Frost (S) blir ledamöter och att 

Björn Schols (C), Anna Rudman (C), Ylva Ivarsson (S), Per Helgesson (S) och 

David Persson (V) blir ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 
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Mikael Jonsson (M) föreslår att Ulla Mortimer (M) och Ingrid Björklund (L) blir 

ledamöter och att Maria Unborg (M) och Bertil Höglund (L) blir ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning. 

 

Andreas Kissner (KD) föreslår att Lars-Erik Häggblom (KD) blir ledamot och att 

Maria Jonsson (KD) blir ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

 

Stefan Embretsén (SD) föreslår att Pär Rytkönen (SD) blir ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning.  

 

Pär Rytkönen (SD) föreslår att Stefan Embretsén (SD) blir ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning. 

 

Yoomi Renström föreslår att Björn Mårtensson blir ordförande och att Jonas Frost 

blir vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja valberedning – nio ledamöter, nio ersättare och bland 

ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Jämställdheten i den politiska representationen kan anses påverkas av 

könsfördelningen bland de nominerade. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

 

Skickas till 

Valberedningens ledamöter och ersättare 
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§ 96 Dnr 2022/00929 

Delårsrapport Ovanåkers kommun 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers kommun 2022 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Magnus Haraldsson föredrar ärendet. 

 

Ovanåkers kommun redovisar ett resultat för perioden januari till augusti på 38,1 

mnkr. Budgeten för perioden är 13,5 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 

24,6 mnkr. Föregående års resultat i delårsrapporten var 21,9 mnkr. 

 

Verksamhetens nettokostnader har en positiv budgetavvikelse på 10,4 mnkr. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag är 21,0 mnkr bättre än periodens budget 

och finansnettot är 6,7 mnkr sämre än periodens budget. 

 

Helårsprognosen för 2022 är 26,5 mnkr jämfört med en budget för året som är 0,0 

mnkr.  Prognosen för verksamhetens nettokostnader bedöms bli 2,7 mnkr lägre än 

budgeten, skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms bli 30,1 mnkr högre än 

budget, varav kommunen bedöms få 5,3 mnkr i extra generella statsbidrag och 

finansnettot bedöms bli 6,2 mnkr sämre än budget. 

 

(Mnkr) Periodbudget 
Utfall tom 
augusti 

Årsbudget Helårsprognos 

Verksamhetens 
intäkter 

103,0 90,0 155,0 140,0 

Verksamhetens 
kostnader 

-567,0 -545,6 -872,2 -856,3 

Avskrivningar -31,2 -29,2 -46,8 -45,0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-495,2 -484,8 -764,0 -761,3 

Skatter och 
generella bidrag 

509,7 530,7 764,9 795,0 

Finansiella intäkter 
och kostnader 

-1,0 -7,7 -0,9 -7,1 

Resultat 13,5 38,1 0,0 26,5 
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Ärendet 

Kommunens resultat (mnkr) 

 

Januari - Augusti Budget Resultat Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 103,0 90,0 -13 

Verksamhetens kostnader -567,0 -545,6 21,4 

Avskrivningar -31,2 -29,2 2,0 

Verksamhetens nettokostnad -495,2 -484,8 10,4 

Skatteintäkter och statsbidrag 509,7 530,7 21,0 

Finansnetto -1,0 -7,7 -6,7 

Resultat 13,5 38,1 24,6 

 

Verksamhetens nettokostnader är 10,4 mnkr lägre än periodens budget. 

Verksamhetens nettokostnader består av verksamhetens intäkter och kostnader 

samt avskrivningar för perioden. Verksamhetens intäkter är lägre än budgeten för 

perioden och kostnadsnivån anpassas till viss del beroende på de intäkter som 

kommer av statsbidrag. Samtliga verksamheter har bedrivit sin verksamhet till lägre 

kostnader än budgeterat och det finns flera orsaker till detta. Några av orsakerna är 

lägre kostnader för väghållning, lägre personalkostnader i flera verksamheter, en 

avdelning på Näskullen ännu inte öppnats och lägre kostnader för försörjningsstöd. 

Avskrivningarna är 2,0 mnkr lägre än budgeterat eftersom några investeringsobjekt 

inte blivit slutförda i den tid som budgeterats.  

 

Skatter och generella bidrag är 21,0 mnkr högre än budgeten för perioden. 

Budgeten för skatter och generella bidrag byggde på skatteprognosen som SKR tog 

fram i augusti 2021. Enligt den senaste skatteprognosen från den 25 augusti så ser 

vi en markant ökningen av skatteintäkterna. Skatteunderlaget ökar under 2022, den 

viktigaste förklaringen till den utvecklingen är att lönesumman ökar starkt, en bättre 

återhämtning i ekonomin än vad som prognostiserades för ett år sedan. Det har 

även beslutats om ett antal extra generella statsbidrag för 2022 som inte fanns med 

i budgeten inför i år. Totalt är det 2,8 mnkr i extra generella statsbidrag i perioden. 

De statsbidrag som ska definieras som generella statsbidrag i år är: Skolmiljarden, 

Tillfälligt stöd maa kriget i Ukraina, Valet 2022, Minska timanställda 2022 och 

Sjuksköterskor 2022. 

 

Finansnettot budgeterades till -1,0 mnkr för perioden men utfallet blev -7,7 mnkr, 

totalt är det en negativ budgetavvikelse för perioden på 6,7 mnkr. Det har varit en 

utdelning från Kommuninvest på 0,8 mnkr som ökar de finansiella intäkterna men 
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som inte var budgeterad men den största avvikelsen beror på att 

marknadsvärderingen av pensionsplaceringarna påverkat resultatet negativt med 

7,1 mnkr. I samband med att det gjorts omplaceringar av kommunens 

pensionsmedel har det realiserats resultat på 4,1 mnkr men påverkan av 

nedjusteringen till marknadsvärdet uppgår till -11,2 mnkr. 

 

Nämndernas resultat (mnkr) 

Totalt redovisar nämnderna en positiv budgetavvikelse för perioden med 16,1 mnkr, 

störst avvikelse har Kommunstyrelsen, 8,5 mnkr. 

 

Januari - Augusti Budget Resultat Avvikelse 

Kommunfullmäktige, revision, valnämnd -0,8 -0,6 0,2 

Kommunstyrelsen -106,1 -97,6 8,5 

VA -0,2 -0,2 0 

Miljö- och byggnämnden -3,6 -2,8 0,9 

Barn- och utbildningsnämnden -180,8 -179,7 1,1 

Socialnämnden -195,9 -190,6 5,4 

 

 

Kommunens helårsprognos (mnkr) 

 

Prognos 2022 Budget Prognos Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 155,0 140,0 -15,0 

Verksamhetens kostnader -872,2 -856,3 15,9 

Avskrivningar -46,8 -45,0 1,8 

Verksamhetens nettokostnad -764,0 -761,3 2,7 

Skatteintäkter och statsbidrag 764,9 795,0 30,1 

Finansnetto -0,9 -7,1 -6,2 

Resultat 0,0 26,5 26,5 

 

Prognosen för kommunens resultat 2022 är 26,5 mnkr. Det budgeterade resultatet 

är 0,0 mnkr. 

 

Minskningen av verksamhetens intäkter, jämfört med budgeterade intäkter, möts i 

sin helhet av att verksamhetens kostnader är lägre än budgeterat. Prognosen för 

årets avskrivningar är 1,8 mnkr lägre än budgeterat pga. ett antal investeringar inte 

kommer att färdigställas till den tid som budgeterats. Totalt bedöms Verksamhetens 

nettokostnader bli 2,7 mnkr lägre än årets budget. 
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Skatter och generella bidrag bedöms bli 30,1 mnkr högre än budgeten för perioden.  

Enligt den senaste skatteprognosen från augusti så är det en markant ökningen av 

skatteintäkterna. Förklaringen till detta är att skatteunderlaget under 2022 bedöms 

öka, den viktigaste förklaringen till den utvecklingen är att lönesumman ökar starkt, 

det bedöms bli en bättre återhämtning i ekonomin än vad som prognostiserades för 

ett år sedan. Det har även beslutats om ett antal extra generella statsbidrag för 

2022 som inte fanns med i budgeten inför i år. Totalt är prognosen för dessa 

generella statsbidrag 5,3 mnkr. De statsbidrag som ska definieras som generella 

statsbidrag i år är: Skolmiljarden, Tillfälligt stöd maa kriget i Ukraina, Valet 2022, 

Minska timanställda 2022 och Sjuksköterskor 2022. 

 

Prognosen för finansnettot är -7,1 mnkr, budgeten för året är -0,9 mnkr, en negativ 

budgetavvikelse på 6,2 mnkr. Utdelning från Kommuninvest på 0,8 mnkr påverkar i 

positiv riktning. Konsekvensen av att vi måste marknadsvärdera kommunens 

pensionsplaceringar och resultatföra den effekt  som uppkommer påverkar däremot 

finansnettot negativ med  6,0 mnkr. 

 

Nämndernas helårsprognos (mnkr) 

Nämndernas budget för hela 2022 är totalt -752,4 mnkr och prognosen som sätts 

nu i delårsrapporten visar -742,9 mnkr vilket innebär att nämnderna totalt sett 

bedöms ha 9,5 mnkr lägre kostnader än budgeterat. 

 

Prognos 2022 Budget Prognos Avvikelse 

Kommunfullmäktige, revision, valnämnd -1,2 -1,2 0 

Kommunstyrelsen -164,0 -157,2 6,8 

VA 0 0 0 

Miljö- och byggnämnden -5,7 -5,0 0,7 

Barn- och utbildningsnämnden -285,3 -288,6 -3,3 

Socialnämnden -296,2 -291,0 5,2 

 

Balanskravsresultat 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om årets resultat efter 

balanskravsjusteringar och balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. I 

delårsrapporten ska det göras en bedömning av balanskravsresultatet utifrån 

helårsprognosen. Om resultatet blir negativt i ett bokslut är huvudprincipen att 

underskottet ska återställas inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska 

ange hur det ska ske. Det finns inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att 

återställa. 
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Årets resultat efter balanskravsjusteringar bedöms bli 37 019 tkr. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) är gjort enligt kommunfullmäktiges 

riktlinjer och prognosen för 2022 är 18 569 tkr, medel som efter 

kommunfullmäktiges beslut kan utnyttjas under lågkonjunktur. 

Resultatutjämningsreserven skulle efter årets avsättning totalt uppgå till 46 265 tkr 

vid årsskiftet. 

 

Årets balanskravsresultat efter reservering av medel till resultatutjämningsreserven 

uppgår till 18 450 tkr. 

  

  Prognos 2022 2021 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 26 519 13 463 20 749 

- Samtliga realisationsvinster 0 -1 123 -952 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 10 500 -9 066 4 792 

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

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 37 019 3 274 24 589 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -18 569 0 -13 522 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

+ Användning av medel för flyktingsituationen 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 18 450 3 274 11 067 

Synnerliga skäl avseende ändrat livslängdsantagande i RIPS 0 3 286 0 

Resultat efter synnerliga skäl 18 450 6 560 11 067 

 

Utvärdering av 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 

upp i det koncernövergripande styrkortet. 

 

Kommunallagen säger också att det för ekonomin ska anges de finansiella mål som 

är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

 

Koncernövergripande verksamhetsmål 

Det koncernövergripande styrkortets mål följs upp av berörda nämnder och bolag. 

Deras analyser sammanfattas och bedöms utifrån ett koncernperspektiv. Vid 
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delåret 2022 prognostiseras 12 mål bli uppfyllda, 1 mål bedöms bli delvis uppfyllt 

och 1 mål bedöms inte bli uppfyllt under året.  

 

Finansiella mål 

Ovanåkers kommun har fastställt finansiella mål för 2022 inom tre områden som 

anses vara av betydelse för god ekonomisk hushållning. Helårsprognosen för dessa 

tre mål är att resultatmålet blir uppfyllt, investeringsmålet blir inte uppfyllt och 

soliditetsmålet blir uppfyllt. 

 

Kommunens investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 141,7 mnkr. Hittills under året har utgifter på 

31,2 mnkr bokförts. Prognos för årets investeringsbudget är 107,5 mnkr. Orsaken 

till överskottet på 34,2 mnkr beror främst på investeringar som inte genomförs enligt 

tidplan men även på att det för några investeringar prognostiseras budgetöverskott. 

De investeringsprojekten med störst budget under 2022 är: 

 Ny förskola Alfta: 48,0 mnkr varav 14,2 mnkr förbrukats 

 Alfta sporthall, Ridåvägg och golv: 6,5 mnkr varav 0 mnkr förbrukats 

 Gång och cykelvägar 2022: 5,8 mnkr varav 0,9 mnkr förbrukats 

 Ön, Idrottsanläggning Ön: 5,0 mnkr varav 0 mnkr förbrukats 

 Ön: Konstgräsmatta: 4,5 mnkr varav nettoutgifterna är -1,5 mnkr (bokfört 

investeringsstöd på 1,6 mnkr, utbetalt i förskott) 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-30 

Delårsrapport Ovanåkers kommun 2022, del 1 

Delårsrapport Ovanåkers kommun 2022, del 2 

Investeringsuppföljning delår 2022 

Styrkortsbilaga delår 2022 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 

Revisionen 
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§ 97 Dnr 2022/00919 

Skattesats 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktige fastställer 2023 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

21,86 kr/skattekrona är samma skattesats som gällt för 2022. Enligt 

kommunallagen, 11 kap § 8, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå 

skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten 

under det följande året. Enligt § 11 ska skattesatsen fastställas av fullmäktige före 

november månads utgång. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-23 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 98 Dnr 2022/00921 

Omsättning av lån 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp till belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 

 

 

Ärendet 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 

nyupplåning samt omsättning av lån under kommande år. Kommunen bedöms ha 

lån på 360 mnkr vid årets utgång. Med det resultat som budgetförutsättningarna för 

2023-2025 ger och beslutade investeringar för 2023-2025 så bedöms det inte 

finnas något upplåningsbehov under 2023. Behov av att omsätta lån under 2023 

finns däremot, två lån på totalt 30 mnkr förfaller i början på året och kommer att 

behövas omsättas med nytt lån.  

 

Skulle kommunfullmäktige besluta om ytterligare investeringar och/eller revidera det 

budgeterade resultatet för 2023 så kan det vara så att kommunfullmäktige samtidigt 

behöver fatta beslut om att ge kommunstyrelsen rätt att uppta nya lån.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-18 § 172 Omsättning av lån 2023 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-23 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 99 Dnr 2022/00922 

Rapportering enligt kommunens finanspolicy 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att godkänna rapporten avseende kommunens finansverksamhet. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommuns finanspolicy antogs i kf 2017-11-20 § 79. Policyn ska ange 

ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med 

finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. I finanspolicyn anges 

att kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna 

rapport till fullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. 

 

Kommunen hade 2022-08-31 tillgängliga likvida medel på kassa och bank på totalt 

67,5 mnkr samt en kredit på 30 mnkr. Lånen uppgår till 340 mnkr med en 

genomsnittlig kapitalbindning på 4,07 år och en genomsnittlig räntebindning på 3,55 

år samt en snittränta de senaste 12 månaderna på 0,47 %. Samtliga lån är 

upptagna i Kommuninvest.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-18 § 173 Rapportering enligt kommunens finanspolicy 

2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-23 

Rapport avseende kommunens finansverksamhet 2022. delårsrapport 

 

Skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 100 Dnr 2022/00905 

VA taxa 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att anta av Helsinge Vatten AB framtaget förslag till VA taxa för år 2023. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Helsinge Vatten AB har tagit fram ett förslag till VA taxa för år 2023. Förslaget 

innebär att brukningsavgifterna höjs med 6% och att anläggningsavgifterna lämnas 

oförändrade förutom en smärre justering av hur anläggningsavgiften fördelas på de 

olika komponenterna i taxan (vatten spillvatten och dagvatten). Vidare föreslås 

några mindre ändringar i syfte att uppnå full kostnadstäckning för utförda tjänster. 

 

Ärendet 

För att få full kostnadstäckning för sin verksamhet har Helsinge Vatten AB tagit fram 

ett förslag till VA taxa för år 2023. Förslaget bygger på branchorganisationen 

Svenskt Vattens nya standardmall. Det innebär bland annat att en inledande 

ordförklaring har lagts till, samt att bebyggda fastigheters indelning i 

bostadsfastighet och annan fastighet har en tydligare beskrivning. Begreppet 

”lägenhet” är ersatt med ”bostadsenhet” 

 

Förslaget innebär att brukningsavgifterna höjs med 6%. För en villa med en 

standardförbrukning på 150 kbm/år innebär det knappt 42 kr i ökade kostnader per 

månad till ca 735 kr inkl moms. 

 

Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade. Dock föreslås en förändring mellan de 

olika procentsatserna för vatten, spillvatten respektive dagvatten för att bättre 

spegla kostnadsfördelningen. 

 

Vidare föreslås ett antal mindre ändringar i taxan med syfte att uppnå full 

kostnadstäckning för utförda tjänster, se vidare i underlaget ”Ärendetext Ovanåker 

VA-taxa”. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27,  Ovanåkers kommun 

Ärendetext Ovanåker VA-taxa,  Helsinge Vatten AB 

Förslag till VA taxa 2023,  Helsinge Vatten AB 

Budget Helsinge Vatten 2023,  Helsinge Vatten AB 

Hållbarhetsindex Kommunrapport Ovanåker 2021,  Svenskt Vatten AB 

Hållbarhetsindex Utvärdering detalj Ovanåker 2021 

 

Skickas till 

Helsinge Vatten AB 

Planeringsavdelningen, Johan Olanders 
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§ 101 Dnr 2022/00904 

Avfallstaxa 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att anta av BORAB utarbetat förslag till avfallstaxa för år 2023. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

BORAB har för Ovanåkers kommuns räkning tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa 

för 2023. 

 

Ärendet 

Det med Bollnäs kommun gemensamt ägda bolaget BORAB som ansvarar för 

insamling, hantering, lagring och beredning av kommunernas hushållsavfall har 

tagit fram ett nytt förslag till avfallstaxa för 2023. Generella höjningar om cirka 5 % 

föreslås, samt att fastighetsnära insamling av hushållens grovavfall höjs med 200 kr 

inkl. moms per avfallskategori. Vidare föreslås att abonnemanget för 

containerhämtning av blandat avfall tas bort då det motverkar både miljömål och 

verksamhetsmål. 

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

En korrekt utformad avfallstaxa säkerställer en ansvarsfull hantering av samhällets 

uppkomna avfall över tid och minskar risken för att våra barn och unga för betala för 

”gamla synder”. 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

En korrekt utformad miljöstyrande taxa ökar förutsättningarna för en hållbar 

avfallshantering. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-18 § 176 Avfallstaxa 2023 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-27 

BORAB förslag avfallstaxa 2023 Ovanåker 
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Jämförelse taxa 2023 och 2022 

 

Skickas till 

BORAB 

Planeringsavdelningen 
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§ 102 Dnr 2022/00201 

Redovisning av partistöd och granskningsrapport för 
2021 - utbetalning av partistöd 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningarna från samtliga partier 

representerade i kommunfullmäktige. 

2. Utbetalning sker i januari 2023. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 52 antog ”Reglemente för kommunalt partistöd”. 

Reglementet anger att varje parti som gör anspråk på att ta del av det kommunala 

partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 

använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till 

redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.    

 

Ärendet 

Följande utbetalning kommer ske i januari 2023, förutsatt att samtliga partier 

beviljas partistöd. 

 

Partigrupp Partistöd Antal mandat Grundstöd Mandatstöd 

Socialdemokraterna 186 963 10 18 093 168 870 

Moderaterna 85 641 4 18 093 67 548 

Liberalerna 34 980 1 18 093 16 887 

Kristdemokraterna 119 415 6 18 093 101 322 

Centerpartiet 136 302 7 18 093 118 209 

Vänsterpartiet 34 980 1 18 093 16 887 

Sverigedemokraterna 119 415 6 18 093 101 322 

Summa 717 696 35 126 651 591 045 

 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

För att partier ska kunna stärka sin ställning i den kommunala demokratin är det av 

vikt att kommunfullmäktiges partier tilldelas partistöd. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-14 

Partistödsredovisning Centerpartiet Ovanåker 

Partistödsredovisning Kristdemokraterna Ovanåker 

Partistödsredovisning Liberalerna Ovanåker 

Partistödsredovisning Moderaterna Ovanåker 

Partistödsredovisning Socialdemokraterna Ovanåker 

Partistödsredovisning Sverigedemokraterna Ovanåker 

Partistödsredovisning Vänsterpartiet Ovanåker 

 

Skickas till 

För kännedom: kommunsekreterare 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(34) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-21 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr 2022/00863 

Riktlinje, Nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att anta Riktlinje, Nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

 

 

Beslutsgång 

Susan Kangosjärvi Persson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, samer, sverigefinnar och 

tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska, 

meänkieli.  

 

Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under en lång tid och 

har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och 

en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin 

minoritetsidentitet. Den svenska minoritetslagstiftningen syftar till att skydda de 

nationella minoriteterna, att stödja och skydda deras språk och kultur samt stärka 

minoriteternas möjlighet till inflytande. De nationella minoritetsspråken, som är en 

del av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande 

språk. Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 

arbete.  

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk 

verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 

a § skollagen (2010:800). Lag (2018:1367). Barns utveckling av en kulturell identitet 

och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de 

speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. 
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Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna 

om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och 

kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin 

kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna 

inflytande över frågor som berör dem. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-18 § 175 Riktlinje, Nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-13 

Förslag till riktlinje, Nationella minoriteter och minoritetsspråk 

 

Skickas till 

Kommunikationschef, kommunchef, nämnderna 
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§ 104 Dnr 2022/00947 

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-18 § 178 Rapportering av ej verkställda beslut och 

avbrott, LSS och SoL 2022 

2022/00105 Protokollsutdrag 2022-09-20 § 58 Rapportering av ej verkställda beslut 

och avbrott, LSS och SoL 2022 

 

Skickas till  

Socialförvaltningen 
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§ 105 Dnr 2022/00511 

Samverkansavtal/reglemente för gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal och reglemente för gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan Region Gävleborg och kommunerna i 

Gävleborgs län, Dnr RS 2022/909 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

I den Gemensamma nämnden ingår idag FoU Välfärd och 

hjälpmedelsverksamheten. Det finns ett behov och värde i att ge FoU Välfärd 

möjlighet att agera, samverka, initiera, förankra och arbeta bredare inom 

välfärdsområdet genom att använda FoU Välfärd som en plattform för Nätverk 

Välfärd, Länsledning, där alla kommuner finns representerade. Den gemensamma 

nämndens uppdrag koncentreras till hjälpmedelsfrågorna.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-09-27 § 146 Samverkansavtal/reglemente för gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-30 

Missiv till kommunerna om nya avtal 

Samverkansavtal 2023 med ändringar Gemensamma nämnden 

Reglemente Gemensam nämnd justerat 2020 

 

 

Skickas till 

Region Gävleborg rg@regiongavleborg.se 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(34) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-21 

 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 106 Dnr 2022/00354 

Medborgarförslag - Förslag till utsmyckning av Alfta 
Skola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att avslå medborgarförslaget. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om ändringar av fasad och entrétak till bibliotek och kulturskola 

på Alftaskolans fastighet. 

 

Ärendet 

Förslaget innebär att taket över entrén till Alfta Bibliotek och Ovanåkers Kulturskola 

byggs om till formen av en öppen bok. Skyltning till biblioteket utgörs av bokryggens 

text. Se dokument. Vidare innehåller förslaget utsmyckning av ”Hälsingsk karaktär” 

på intilliggande gavelfasad.  

 

Idag finns ett befintligt, fungerande tak över entrén och ny, enhetlig skyltning för 

både bibliotek och kulturskola har satts upp. Verksamheten är nöjd med dessa nya 

skyltar. Förslaget innebär en försämring av tillgängligheten, dvs. en otydligare 

skyltning.  

 

När det gäller förslaget att ändra på fasaden måste kulturhistoriska värden tas i 

åtanke. 

Att respektera arkitekturen och det formspråk som tillhör dess ursprung är viktigt 

utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Det blir därmed främmande att applicera ett 

dekorativt element som spelar an på det sena 1800-talets snickarglädje på en 

byggnad med sitt ursprung i efterkrigstidens modernistiska arkitektur. Se dokument. 

 

Om det finns önskemål om en förändring av den här delen av byggnaden vore det 

tänkbart att använda gavelfasaden som bakgrund för någon form av konstnärlig 

utsmyckning. 

 

Det finns idag inga medel för något av dessa förslag. 
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Konsekvensbeskrivning barn och unga 

En otydligare entréskyltning till bibliotek och kulturskola. 

 
Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Förändringar i en arkitektur som har sitt kulturhistoriska värde. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-09-27 § 147 Medborgarförslag - Förslag till utsmyckning av 

Alfta Skola 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen 2022 

Arkitekturanalys 

Bild från förslagsställare gällande utsmyckning Alftaskolan 

E-förslag_1814 

 

Skickas till 

Carina Ulfsdotter, kultur- och fritidschef 
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§ 107 Dnr 2022/00999 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Patrik Karlsson (SD). 

2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ledamot för 

sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. 

 

 

Ärendet 

Patrik Karlsson (SD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-14 

Avsägelse Patrik Karlsson 

 

Skickas till 

För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 108 Dnr 2022/00071 

Information till kommunfullmäktige för kännedom 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2022-11-01 

 Beslut för kännedom i ärende 2018-102612 (rättat beslut) 

 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2022-10-12 - Revidering av 

förbundsordning - Samordningsförbundet Gävleborg 

 Sammanträdesprotokoll BORAB 2022-10-27 

 Protokoll direktionsmöte Inköp Gävleborg 7 okt 2022 samt delårsrapport 31 

aug 2022 

 Protokoll styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg samt delårsrapport 

 Protokoll BOÖN 2022-10-19 

 Bollnäs och Ovanåkers Överförmyndarnämnds beslut 2022-10-19 § 55 - 

Bokslutsrapporter och bokslut 2022 

 Bollnäs och Ovanåkers Överförmyndarnämnds beslut 2022-10-19 § 56 - 

Internkontrollplan 2022 

 Bollnäs och Ovanåkers Överförmyndarnämnds beslut 2022-10-19 § 57 - 

Verksamhetsplan 2023 
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§ 109 Dnr 2022/01160 

Extraärende: Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige för Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Emelie Lundh (V). 

2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ersättare för 

vänsterpartiet i kommunfullmäktige. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Emelie Lundh (V) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-15 

Avsägelse Emelie Lundh 

 

Skickas till 

För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg 
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