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§ 28

2016-03-01

Dnr 2016/00007

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar
Äskanden avseende Kulturavdelningen, biblioteksverksamheten 2016 och
framåt - utgår
Bokslut 2015 – Socialtjänsten - utgår
Investeringsplan 2017-2021, utredningsuppdrag för att bygga framtida
särskilt boende – utgår
SMÅKOMs rikskonferens 2016 – deltagande – tillkom
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§ 29

2016-03-01

Dnr 2015/00490

Integrationsfrågor - rapport
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och gör följande
ändring av det förslag som presenterats;
Förvaltningens förslag - Hantering av bidraget
Under året kommer kommunstyrelsen besluta om vilka insatser som kommer
att genomföras för dessa medel.
Ny lydelse
Under året kommer kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om vilka
insatser som kommer att genomföras för dessa medel.
Sammanfattning av ärendet
Extra ändringsbudget för 2015
I regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 föreslår
regeringen att 9,8 miljarder kronor tillförs som tillfälligt stöd till kommuner
och landsting med anledning avflyktingsituationen. Det tillfälliga stödet
kommer att utbetalas 2015, men avser även att täcka kostnader som kan
förväntas uppstå 2016. (Prop. 2015/16:47 s. 18f)
RKRs ställningstagande.
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras
antingen med en jämn fördelning fr.o.m. december 2015 (regeringsbeslut om
regleringsbrev för anslaget 1:5 inom UO25) eller från den månad 2015 när
kommunen eller landstinget bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen
började öka i betydande omfattning, t.o.m. 2016. Bidragets storlek samt hur
periodiseringen har skett ska framgå av not till resultaträkningen.
Bidraget ska i resultaträkningen klassificeras som generellt.
Hantering av bidraget.
Statsbidraget som betalats ut till Ovanåkers kommun i december 2015, på
totalt 25,6 milj (bokförs som generellt bidrag A 8292) intäktsförs med 1/13
2015 enligt RKRs rekommendation med 1,9 milj. Resterande belopp bokförs
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som en kortfristig skuld (A2991). Beskrivning av hur periodiseringen gjorts
och det totala beloppet anges i not i bokslutet.
Resterande 23,7 milj intäktsförs månatligen under 2016, vid 2016 års utgång
ska alltså hela statsbidraget vara intäktsfört.
Under 2015 har inte kommunen haft kostnader för det statsbidraget avsåg, så
hela beloppet som intäktsförts (1,9 milj) bör därför i balanskravsutredningen
anses vara en avsättning till flyktingsituationen. Årets balanskravresultat blir
alltså 1,9 milj lägre än årets resultat. I och med att statsbidraget intäktsförs
under 2015 så ökar det egna kapitalet med 1,9 milj. Men inom det egna
kapitalet, förutom avsättning till pensionsreserv, så skapas en avsättning för
ökade kostnader förflyktingmottagandet.
2016 intäktsförs 23,7 milj som ett statsbidrag. Under året kommer ks besluta
om vilka insatser som kommer att genomföras för dessa medel. Skulle inte
de 23,7 milj användas för avsett ändamål under 2016 så kommer återstående
medel att avsättas inom det egna kapitalet på samma sätt som under 2015.
2017 och framöver, om avsatta medel finns kvar, kommer de kostnader som
uppstår att räknas av mot avsättningen inom det egna kapitalet. Under året
görs alltså ett underskott men detta underskott behöver inte kompenseras
genom överskott de kommande tre åren utan i balanskravsresultatet återförs
medel från de reserverade medlen inom eget kapital. Detta kan ske så länge
det finns medel kvar avsatta inom eget kapital. I årsredovisningen ska det
tydligt framgå hur mycket som används av avsättningen och i noten eget
kapital ska det specificeras aktuellt belopp.
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§ 30

2016-03-01

Dnr 2016/00102

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
Beslut om nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram kommer att tas av
Regionfullmäktige den 26 oktober 2016. En remiss kommer att skickas ut till
kommunerna. Den kommunala ställningstagandet till remissen kommer att
tas upp i kommunfullmäktige den 7 juni 2016.
Kommunen har nu möjlighet till att ge synpunkter på det principer som ska
ligga till utgångspunkt för trafikförsörjningsprogrammet.
Följande togs upp:
Länsöverskridande bussar från Ovanåker till angränsande län är viktigt under
med hänvisning till en kommande regionförstoring.
Logistiken vid resecentrum i viktig resande från Ovanåker ofta genomför
byte där.
Tågförbindelser från Bollnäs behöver omfatta direkttåg som stäcker sig
längre än till Gävle.
SJ:s avisering om att köra Östersundstågen via Sundsvall skulle innebära en
kraftig försämring av möjligheten att använda kollektivtrafikförbindelser.
Något utanför trafikförsörjningsprogrammet kom följande upp:
Ungdomskort – kostnad och påverkan på resandet.
”Rastplatser” längs 50:an och Stora Hälsingegårdars väg. Någon form av
Trafikverkets rastplats i light-version alternativ P-plats i de-luxe version.
Vad skulle ”gratis”, (för resenärerna), kollektivtrafik innebära? Ekonomiskt,
tidsbesparing, arbetsmiljö för busschaufförer, minskad administration mm.
Vad skulle gratis (för resenärerna) kollektivtrafik innebära? Ekonomiskt,
tidsbesparing, arbetsmiljö för busschaufförer m m
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§ 31

2016-03-01

Dnr 2016/00143

Projekt: Ledning av integrationsverksamhet - redovisning av
uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar att under förutsättning av att erforderliga beslut
fattas anslå 1,6 mnkr av medel för flyktingmottagning till kommunstyrelsen i
avsikt att ge förvaltningen förutsättningar för att organisera för ett
mottagande av kommunens integrationsverksamhet.
Verkställighet kräver att beslut fattas om överföring av ansvar för
integrationsverksamhetenen mellan Socialnämnden och Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet uppdrog vid sitt sammanträde 2016-02-02 till
kommunchefen att återkomma till dagens sammanträde med en beskrivning
över tänkt organisation för kommunstyrelseförvaltningen, beskrivning av
tjänst som ansvarig/chef för integrationsområdet och ekonomisk beräkning.
De ursprungliga syftena med översynen av kommunstyrelseförvaltningen
utgjordes dels av att förändra strukturen då den består av flera små
avdelningar som kan leda till sårbarhet och prioriteringar vid vakanser som
skulle kunna vara annorlunda om avdelningen spänt över ett större område
och dels avlasta kommunchefen till viss del. Till dessa syften har senare
lagts att beakta hur ett övertagande av integrationsverksamheten skulle
kunna genomföras. Uppdraget att lämna förslag i enlighet med dessa syften
har givits till personalchefen vilket tillsammans med övriga avdelningschefer
och vid vissa tillfällen kommunchefen diskuterat möjliga angreppssätt.
Resultatet är inte klart, mycket p.g.a. att det inte finns några självklara
lösningar. Vi har därför valt att i ett första steg avgränsa oss till att endast
hantera de förändringar som krävs för att en överflyttning av
integrationsverksamheten till kommunstyrelseförvaltningen. I nästa steg
kommer vi att omfördela enskilda arbetsuppgifter i syfte att avlasta
kommunchefen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förvaltningen består idag av följande avdelningar med några förklarande
underrubriker:
•

Ekonomiavdelning

•

Kostavdelning

•

Kulturavdelning

•

•

o

Allmän kultur

o

Bibliotek

o

Musikskola

Näringslivskontor
o

Näringslivsutveckling

o

Turism/turismutveckling

o

Arbetsmarknad

o

Besökscenter

Personalavdelning
o

•

•

Justerandes sign

Lönenhet

Service och informationsavdelning
o

Växel

o

Reception

o

Information/webb

o

Kommunsekreterare/arkiv/administration

Utvecklingsavdelning
o

Folkhälsa

o

Strategisk planering

o

Barn- och ungdomspolitik

o

Medborgardialog
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Huvudinriktning i förslaget till förändring är att koppla integrationsarbetet
med arbetet med arbetsmarknadsfrågor
Ledningsstrukturen inom kommunstyrelseförvaltningen möjliggör inte att
någon av dessa utgör direkt ansvarig för integrationsområdet. Därför föreslås
att en tjänst inrättas och besätts för integrationsområdet under perioden 2016
till och med 2018 och finansieras via de statliga medlen för
flyktingmottagningen. Under den perioden ska förutsättningar för att
finansiera tjänsten inom de statliga bidrag som erhålls för
flyktingmottagningen eller på annat sätt utredas. Kostnaderna för denna
tjänst beräknas preliminärt enligt nedan:
Per år
Lön inkl. sociala avgifter

510 tkr

Lokal

20 tkr

Utrustning, t ex dator, telefon

20 tkr

Resor, kurser, konferenser

20 tkr

Övrigt

30 tkr

Totalt per år

600 tkr

Huvudinriktning i förslaget till förändring är att organisatoriskt koppla
integrationsarbetet med arbetet med arbetsmarknadsfrågor. Motivet finns i
att målgrupperna delvis är identiska och likaså åtgärderna. Målsättningen för
samtliga är att de ska uppnå förmåga till egen försörjning. Ledningen av
båda verksamheterna läggs under en redan befintlig avdelning. Ett första
slutligt förslag kommer att sammanställas och en internremiss skickas ut till
avdelningschefer inom kommunstyrelseförvaltningen inför slutlig justering
av förslaget. Resultatet av remissen kan även komma att användas vid
konsekvensbeskrivningarna och vad vi kan göra för att motverka ev.
konsekvenser.
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Vad har kvar att göra:
• Konsekvensbeskriva förslaget
• Överlägga med de fackliga organisationerna
• Utforma en beskrivning av den kompetens organisationen behöver
kompletteras med och påbörja rekrytering ”under förutsättning av att
erforderliga beslut fattas.
• Utforma ett förslag för politiskt ställningstagande kring överföring av
integrationsverksamheten från Socialnämnden till Kommunstyrelsen.
Innebär att förslag till förändrade reglementen tas fram.
• Revidera Socialnämndens och Kommunstyrelsen delgeringsordningar efter
de nya förutsättningarna.
• Revidera attestförteckningarna, delegeringsbeslut.

Beslut skickas till
Utvecklingsavdelningen, Tomas Larsson
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§ 32

2016-03-01

Dnr 2016/00114

Revisionsrapport - Intern kontroll - kostnader för konsulter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Ovanåkers kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning
av kostnader för konsulter.
I revisionsrapporten som bifogas framgår några väsentliga iakttagelser och
rekommendation-er.
Vår förhoppning är att kommunen snarast möjligt följer de lämnade
rekommendationerna.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och tekniska nämnden lämnar ett
yttrande över bifogad revisionsrapport senast den 9 maj 2016.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport – intern kontroll

Beslut skickas till
Revisorerna

Justerandes sign
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§ 33

2016-03-01

Dnr 2016/00077

Invest in Gävleborg – Projekt
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1, Att medverka i det regionala projektet Invest in Gävleborg under 2016 2018
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för växtkraft med 41 tkr
per år för åren 2016 -2018.
3. Beslutet förutsätter att samtliga kommuner fattar likalydande beslut

Sammanfattning av ärendet
Delfinansiering av fortsättningen av det regionala projektet Invest in
Gävleborg (beskrivet nedan) via kommunstyrelsens anslag för växtkraft med
41 000 kr per år för 2016-2018.
Region Gävleborg har finansierat etablerings- och investeringsfrämjande
verksamhet i ett tre årigt projekt benämnt Invest in Gävleborg. Projektet
löper nu ut och ett nytt projekt kommer att sökas på tre år med en egen
finansiering på 1 miljon kronor, uppväxlat från Tillväxtverket på ytterligare
1 miljon. Projektet löper på tre år.
I samband med att Invest in Gävleborg projektet löper ut har frågan ställts
till regionens kommuner om intresse finns att delta i fortsatt verksamhet.
I det fortsatta projektet skall projektet utveckla och driva en regional nod för
investeringsdriven internatonaliering. Genom utveckling av såväl lokala som
regionala förutsättningar, paketera och presentera regionens möjligheter och
även fördelning av enskilda investeringsmöjligheter,
skall grund läggas för ett inflöde av investeringar i länets kommuner.
Projektet skall öka både kapacitet och medvetenhet om vikten av
internationella investeringar och stödja en lokal utveckling av förmågan att
hantera dessa frågor.
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Projektet skall arbeta nära de nationella organisationerna för FDI (Foreign
direct investments) för att marknadsföra länets investeringsmöjligheter
globalt.
Fördelningsnyckeln, för finansiering, som används är efter
befolkningsmängd i kommunerna där då Ovanåkers del blir 4,1 % per år vid
kontant finansiering.
Medfinansiering med egen tid (335: -/tim) är inte möjlig för
Näringslivskontoret i nuvarande situation. (Bemanning och befintliga projekt
där medfinansiering redan sker. T.ex. RUN samt Ung i Gävleborg)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-27 Analys beställd av RNS
(Näringschefsgruppen) från NärLjus

Beslut skickas till
Näringslivskontoret
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§ 34

2016-03-01

Dnr 2015/00493

Medborgarförslag - Inför mål om giftfria förskolor och
redovisa en plan för hur åtgärder kan vidtas
Arbetsutskottsets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med barn
och utbildningsnämndens förslag att ställa sig positiv till förslaget och att
uppdra till kommunstyrelsen att behandla förslaget i samband med det
övergripande styrkorts- och budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att kommunfullmäktige
inför mål om giftfria förskolor och redovisar en plan för hur åtgärderna kan
vidtas.
Förskolecheferna har lämnat följande synpunkter i ärendet: "Vi har inom
kommunens förskoleverksamhet under en tid arbetat för att minska mängden
kemikalier i barns vardag (vi har valt det ordvalet istället för "Giftfri
förskola", dels för att det från början är Naturskyddsföreningens namn på ett
projekt och dels för att vi tror att det i dagsläget är ett orimligt mål att vara
helt giftfria).
Vi har t.ex. haft informations-/utbildningstillfällen för all förskolepersonal.
Vi förskolechefer har deltagit på regionala nätverksträffar. Vi använder oss
av olika verktyg som finns på internet m.m. Vi har också valt "Avancerad
nivå" på materialval för pågående upphandling av förskolematerial. Vi
arbetar för att minska mängden kemikalier när vi köper in nytt material, men
det är inte helt enkelt. Vi får lägga ner mycket tid och energi för att hitta, och
försäkra oss om, det bättre materialet.
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Vi ser stora fördelar med att vi som kommun sätter upp ett mål om att
minska mängden kemikalier i barns vardag! Detta bör gälla hela kommunens
och kommunägda verksamheter. Vi får då en betydligt större effekt t.ex. via
kostenheten, AEFAB, städ o.s.v. då det är områden som till stor del påverkar
detta område i vår verksamhet!"
Barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att denna fråga berör fler
verksamheter än bara barn- och utbildningsnämndens verksamhet och bör
därför behandlas ur ett mer övergripande perspektiv
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkom till barn- och utbildningsnämnden 3 december
2015.
Tjänsteskrivelse 2016-01-08, barn- och utbildningsförvaltningen Elsy Espes.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige, Barn- och utbildningsnämnden, Frågeställaren
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§ 35

Dnr 2016/00142

Kostnadsökningar och äskanden – Kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Begära täckning för kostnadsökningar uppgående till totalt xxx tkr
fördelat på följande kostnadsslag:
Hyror, städ:

60 tkr

Avgifter: 305 tkr
Övrigt:

276 tkr

2. Äska medel om totalt 720 tkr fördelat på följande områden:
•

Trainee södra Norrland – samverkansprojekt södra Norrland
290 tkr

•

Folkhälsosamordnare

•

Matsalsmöbler Rotebergs skola
80 tkr

•

Flytt och inflyttningskostnader Edsbyns bibliotek

250 tkr

100 tkr

3. Överlämna kostnadsökningar och äskanden ovan till budgetberedningen
för 2017

Justerandes sign
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Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) och Mikael Jonsson (M) yrkar under sammanträdet att
dessa punkter lyfts ut och behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
möte den 29 mars.
Öka en befintlig bibliotekarietjänst i Edsbyn från nuvarande 60 % till 100%
Omvandla en tidsbegränsad 50 % biblioteksassistenttjänst i Alfta till en 75
% tillsvidareanställning. Anställningen omfattas av 75 % statsbidrag på
faktiska lönekostnaden. I dagsläget finns inget slutdatum för statsbidraget.
Tillföra 80 000 kr till mediabudgeten.
Sammanfattning av ärendet
Budgetprocessen har från och med 2014 genomgått en viss förändring. Vi
går nu in i det tredje året efter den förändringen då den förändrade processen
upplevdes positiv.
I ett första steg ska nämnder/förvaltingar klarlägga vilka kostnadsökningar
och eventuella äskanden som kan vara aktuella för kommande år. Dessa ska
efter nämndbeslut behandlas av en budgetberedning i syfte att lämna förslag
till ekonomiska ramar för 2016 - 2018. Arbetet inleds sedan med att beskriva
vad som händer i verksamheten med de angivna ekonomiska
förutsättningarna. Höstens budgetberedning har sedan att bereda de förslag,
konsekvensbeskrivna, som kommer från nämnderna. Beredningens
ställningstagande utgör underlag inför höstens budgetbeslut i
kommunfullmäktige.
Processen är kort efter att kommunstyrelsen 17 mars tagit ställning till
ärendet. Då budgetberedningens vårsammanträde är inplanerat till den 20
mars innebär det att ett preliminärt underlag inskickats till
ekonomiavdelningen innan kommunstyrelsens protokolls justering och att
eventuella justeringar görs i samband med budgetberedningens.
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Tidplanen i övrigt är att Kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas
ramar vid sitt sammanträde den 4 maj.
Beslutsunderlag
Bilaga - Sammanställning kostnadsökningar och äskande –
kommunstyrelsen – daterad 2016-02-10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 36

2016-03-01

Dnr 2016/00086

SmåKoms rikskonferens 2016 - deltagande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Yoomi Renström (S) och Hans Jonsson (c) utses som ordinarie och Håkan
Englund (S) som ersättare till SmåKoms rikskonferens.
Sammanfattning av ärendet
Småkom bildades i dec 1989 i Vadstena och består av de till befolkningen
mindre kommunerna i Sverige till ytan tillhör denna kommungrupp de
största kommunerna i landet. Dessa har sedan 1989 samverkat i ett nationellt
nätverk - SMÅKOM - för att bättre hävda sina intressen i relation till de
största kommunerna och mot statens myndigheter, regering och riksdag.
Drygt 110 kommuner med cirka 11 000 invånare eller mindre, med några
undantag vars befolkning överstiger 11 000, inbjuds regelbundet till
nätverket som är en frivillig samverkan mellan kommuner från Pajala och
Jokkmokk i norr till Perstorp och Örkelljunga i söder. Samtliga kommuner är
medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting. Sedan 2005 finns även
SmåKoms Vänförening- vår egentliga medlemsförening - som spelar en
viktig roll i SmåKoms löpande arbete. Vintern 2012/2013 är 64 kommuner
medlemmar i föreningen efter att Storfors, Malå och Sorsele kommuner
tillkommit och fler kommuner tillkommer ständigt. En gång om året, under
april, hålls en rikskonferens för SMÅ KOM vilken inleds med
Vänföreningens årsmöte, se bilaga program. Vår kommun har för vana att
delta i dessa sammanhang då det utgör ett värdefullt nätverk för kommuner
av vår storlek pga gemensamma utgångspunkter/förutsättningar. Sedan några
år så har principen utgjorts av att kommunstyrelsen utsett I representant från
vardera majoritet och opposition. Tjänstemannaorganisationen avgör själva
värdet av närvaro för deras del men det kan noteras att kommunchefen har
haft ambitionen att närvara. Anmälan sker gemensamt via
kommunsekreteraren.
Beslut skickas till
För handläggning: Kommunsekreteraren
För kännedom: Utsedda representanter
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Dnr 2016/00149

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS och
SoL
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige ta del av rapportering av ej
verkställda beslut och avbrott enligt LSS och SOL.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda,
bifallsbeslut inom SoU LSS till IVO, kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
IVO- Inspektionen för Vård och Omsorg har möjlighet att initiera beslut om
sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer
besluten inom skälig tid.
2016-01-13 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 4 (oktober- december
2015):
Tidigare inrapportering:
Inget att rapportera
Ny inrapportering:
Förhandsbesked enligt 16 § andra stycket LSS i form av bostad med särskild
service för vuxna i form av servicebostad enligt 9 § 9 LSS.
Bostad med särskild service för barn och ungdomar iform av
elevhemsboende enligt 9 § 8 LSS.
Ovanstående Bostad med särskild service för barn och ungdomar i form av
elevhemsboende enligt 9 § 8 LSS verkställt 2016-01-11 .

Beslut skickas till
IVO, revisionen, kommunfullmäktige
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Dnr 2016/00082

Statliga medel för flyktingmottagning - Projekt
bygglovsärenden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet anslår 1,6 mnkr ur de särskilda medlen för
flyktingmottagning för högst perioden 2016 – 2018 till tekniska nämnden i
syfte anställa en planarkitekt.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) yrkar att anslå 1,6 mnkr vilket antogs.
Sammanfattning av ärendet
Inom Ovanåkers kommun har det de senaste decennierna inte funnits så stor
efterfrågan på att ta fram nya detaljplaner eller ändra befintliga detaljplaner
för en annan användning eller utökning/förändring av befintliga
verksamheter. Behovet har klarats av med en PBL-samordnare (tidigare) och
en fysisk planerare (nuvarande) som delvis arbetat med detaljplaner. Båda
har därutöver haft andra arbetsuppgifter knutna till den kommunala
planeringen till exempel LIS-planer, vindkraftsfrågor med mera. Båda har
också kompletterats med en karttekniker på cirka 10 %.
Behov av detaljplaner – översyn
Jag kunde ganska snabbt konstatera när jag kom hit att detaljplaner inte var
något som hade varit prioriterat att ta fram. Den äldsta detaljplanen vi har är
från 1938 och berör bland annat delar av området söder om Östra
Centralgatan vid kommunhuset. Behovet av ändring av befintliga
detaljplaner har också ökat efter att nya PBL trädde i kraft 2011 då
möjligheten att bevilja bygglov med mindre avvikelse minskat. Jag bad då
planeringsavdelningen ta fram en analys över hur många detaljplaner vi
borde se över för att de är inaktuella av någon anledning. Inaktualiteten kan
gälla användning, byggrätt, skydd av bevarandsvärda miljöer med mera.
Inaktualiteten har analyserats av planeringsavdelningen men även miljö- och
byggnämndens tjänstemän har varit med i arbetet genom att ge underlag var
bygglov nekats, bygglov fått medges som inte helt överensstämt med
gällande detaljplan samt där de vid förfrågningar fått avråda fastighetsägare
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från att söka bygglov då de ändå inte skulle kunna medge bygglov för tänkt
projekt. Utöver det har fastighetsstrateg, strategisk planerare och AEFAB
deltagit i analysen.
Det kan då konstateras att det finns cirka 60 detaljplaner som av någon
anledning skulle behöva ändras. Omfattningen av detaljplanerna sträcker sig
från att de omfattar några få tomter till att de omfattar hela bostads- och/eller
verksamhetsområden. Behovet av ändring kan vara att byggrätten i
kvadratmeter eller antal våningar behöver utökas, mark som i detaljplanen
anges som mark som inte får bebyggas behöver ändras till mark som får
bebyggas, marken behöver planläggas för annan användning än den som
anges i nu gällande detaljplan, bevarandsvärda miljöer eller byggnader som
idag saknar skyddsbestämmelser behöver skyddas med mera.

Behov av detaljplaner – utveckling
Vad vi kan se i dagsläget är att markreserven med industrimark i Edsbyn
minskar på grund av försäljningar under 2015. Det finns också fler
förfrågningar där kommunen anvisat mark men motparten inte bestämt sig.
Det är därför angeläget att ta fram detaljplaner med mer industrimark för att
möta det behov som finns.
Det efterfrågas också från AEFAB mer mark i attraktiva lägen att bygga
bostäder på. För att möta denna efterfrågan måste antingen detaljplaner
ändras eller nya tas fram.
För kommunens egen del så finns behov av nya detaljplaner för
ombyggnad/nybyggnad av skola vid Celsiusområdet och för ett nytt
äldreboende (placering inte klar än).
Till detta ska läggas den planering som föreslås göras efter att den nya
översiktsplanen är klar. I den nuvarande versionen så anges det både att
fördjupade översiktsplaner, landsbygdsprogram, översyn av LIS-plan och
vindkraftplan samt detaljplaner ska göras.

Innehåll i uppdraget och kostnader vid anställning
I uppdraget med detaljplaner finns behov av en planarkitekt eller
motsvarande på heltid. Till denna behövs arbetsrum, dator, datorprogram
med licenser, kompetensutveckling med mera. Det tillkommer också
kostnader för utredningar i de detaljplaner som tas fram. Det innebär också
en ökad belastning på kartekniker med cirka 10 % och en belastning på
fysisk planerare för handledning med trappan år 1 cirka 15 %, år 2 cirka 10
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% och år 3 cirka 5 %. Viss ökad belastning av arbetsledning kommer också
att ske på planeringschefen. Den ökade belastningen på kommunala
tjänstemän kommer att minska tiden som de kan syssla med egen
handläggning.
Kostnaderna uppskattas enligt följande (per år):
Planarkitekt

cirka 500 000 :-

Kringkostnader

cirka 150 000 :-

Utredningar

cirka 250 000 :-

Totalt

cirka 900 000 :-

Vid en anställning kan också en fördelning av arbetsuppgifterna inom
planeringsområdet mellan planarkitekt och fysisk planerare göras utifrån
kommunens behov och planarkitektens kompetens.

Innehåll i uppdraget och kostnader vid konsult
Anlitas en konsult för uppdraget bedöms den arbeta heltid 40 veckor på ett
år. Till denna behövs arbetsrum, dator, datorprogram med licenser med
mera. Det tillkommer också kostnader för utredningar i de detaljplaner som
tas fram. Det innebär också en ökad belastning på kartekniker med cirka 10
% och en belastning på fysisk planerare för handledning och orientering om
Ovanåker, hantering av tjänsteskrivelser och övriga kommunala dokument
med mera år 1 cirka 25 % och år 2 och framåt cirka 15 %. Viss ökad
belastning av arbetsledning kommer också att ske på planeringschefen. Den
ökade belastningen på kommunala tjänstemän kommer att minska tiden som
de kan syssla med egen handläggning.
Kostnaderna uppskattas enligt följande (per år):
Planarkitekt (konsult)

cirka 1 200 000 :-

Kringkostnader

cirka 100 000 :-

Utredningar

cirka 250 000 :-

Totalt

cirka 1 550 000 :-

Vid anlitande av konsult så är den anlitad för att göra detaljaplaner och
övriga arbetsuppgifter inom planeringsområdet får utföras av fysisk
planerare.
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Övriga aspekter
Samordning har skett med utvecklingschefen vid KS-förvaltning om hans
tankar om fortsatt arbete med översiktsplanen när den strategiske planeraren
går hem på föräldraledighet och hans tankar är att då släpper
utvecklingsavdelningen arbetet med översiktsplanen och den landar då på de
tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen som redan är involverade i
arbetet. Då är min bedömning att stor del av arbetet kommer att landa på den
fysiske planeraren vid planeringsavdelningen.

Slutsats
Utifrån kostnader och att en anställning ger mer kontinuitet och en långsiktig
kompetenshöjning så föreslår jag en anställning av en planarkitekt och att
tekniska nämndens budget utökas med 900 000 :-/år. Detta ger oss också en
bättre möjlighet att arbeta med översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Projekt bygglovsärenden

Beslut skickas till
Tekniska nämnden
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Dnr 2016/00100

Statliga medel för flyktingmottagning - Projekt vandrarhem
Forsparken
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Forsparken med ombyggnation och renovering inklusive vandrarhemmet.
Beslutar att gå vidare med inriktningen att driva området som ett
arbetsmarknadsprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsutskottet uppdrar till kommunchefen att ta fram underlag för
alternativa användningsområden för den byggnad som använts som
vandrarhem vid Forsparken, Alfta, och kostnader för att anpassa
byggnaden/lokalerna till dessa användningsområden.
När Migrationsverket behov av evakueringsboende *) för flyktingar uppstod
under hösten 2015 undersöktes olika alternativ för att iordningsställa ett eller
flera sådana i Ovanåkers kommun. Ett av objekten som granskades var det s
k vandrarhemmet i Forsparken Alfta. Objektet fick dock avskrivas då det
saknade grundläggande brandskydd. Detta innebar dessvärre även att det fick
tas ur bruk från funktionen som vandrarhem. Begreppet vandrarhem får
förtydligas i detta fall då användningsområdet i huvudsak bestod i enkel
övernattning för ungdomslag som tävlade i kommunen.
För närvarande uttrycker Migrationsverket inte något behov av ytterligare
evakueringsboenden, snarare är det så att de befintliga avvecklas successivt.
Vad som händer framåt är svårt att bedöma då behoven förändras hela tiden.
Mot bakgrund av byggnaden med funktion som vandrarhem står tom så
behöver en ställning tas till framtida användning. För att avgöra detta behövs
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ett underlag som visar på alternativa användningsområden och vad det kostar
att anpassa byggnaden/lokalerna till dessa. I det fall tänkt
användningsområde kommer att täcka behov inom flyktingmottagningen är
det möjligt att finansiera åtgärden inom de statliga medel för
flyktingmottagning som kommunen erhåller under förutsättning av att
föreslagna utgångspunkter/principer följs.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag innebär att uppdrag ges till
kommunchefen att ta fram underlag för alternativa användningsområden och
kostnader för att anpassa byggnaden/lokalerna till detta.
*) Evakueringsboende utgör en mellanform mellan boende i
ankomstkommun och ett asylboende
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Projekt vandrarhem
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