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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 15 september, 2015,
kl. 08.30 – 11.15, ajournering 09.50 – 10.10

Beslutande
Ledamöter

Håkan Englund (S) Ordförande
Mikael Jonsson (M)
Jennie Forsblom (KD)
Hans Jonsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Jan-Åke Lindgren (S) tjänstgörande ersättare för Yoomi Renström (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Lärare Lotten Andersson och Helena Ehrstrand § 82
Rektor Kjell Hasselqvist § 82

Övriga
Utses att justera

Hans Jonsson

Justering
Plats och tid

Hans Jonsson
Kommunkontoret 20 oktober, 11.00

Justerade paragrafer

75-86

Justerare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Håkan Englund

Justerare

____________________________________________

Hans Jonsson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Ovanåkers kommun har haft
sammanträde 13 oktober 2015
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan 20 oktober och tas ned 9 november
2015. Mellan 20 oktober och 7 november 2015 har du möjlighet att
överklaga besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
kommunsekreteraren.
________________________________________
Kristoffer Baas
Kommunsekreterare
Tfn 0271-570 77
kristoffer.baas@ovanaker.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 75

Dnr 2015/223

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet godkänner dagordningen
Dagordning inför sammanträdet

Dagordning under sammanträdet

1.

Upprop

1.

Upprop

2.

Justerare

2.

Justerare

3.

Godkännande av dagordningen

3.

Godkännande av dagordningen

§75

4.

Taxor och avgifter för kulturavdelningen

4.

Taxor och avgifter för kulturavdelningen

§76

5.

Ansökan om bidrag för ideell verksamhet Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker

5.

Ansökan om bidrag för ideell verksamhet Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker

§77

6.

Remiss: Regional kommunikationsstrategi Samordnad kommunikation före, under och efter
samhällsstörningar i Gävleborgs län

6.

Remiss: Regional kommunikationsstrategi Samordnad kommunikation före, under och efter
samhällsstörningar i Gävleborgs län

§78

7.

Information om hur kulturskoleprojektet i
Viksjöfors fortskrider

7.

Ansökan om bidrag - takrenovering
hembygdsgården Voxnabruk

§79

8.

Ansökan om bidrag - takrenovering
hembygdsgården Voxnabruk

8.

Medborgarförslag - Bredbandsanslutning

§80

9.

Medborgarförslag – Bredbandsanslutning

9.

Information om hur kulturskoleprojektet i
Viksjöfors fortskrider

§81

10.

Medborgarförslag - Hyreshus av fastigheten
Fallrisgatan 2

10.

Medborgarförslag - Hyreshus av fastigheten
Fallrisgatan 2

§82

11.

Motion: Ge hyresgästerna inflytande i
kommunens bostadspolitik

11.

Motion: Ge hyresgästerna inflytande i
kommunens bostadspolitik

§83

12.

Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen
2015-11-03

12.

Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen
2015-11-03

§84

13.

Skattesats 2016

§85

Notera att punkt 13 är ett tilläggsärende.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 76

Dnr 2015/132

Taxor och avgifter Kulturavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar reviderad version av Taxor och avgifter
Kulturavdelningen.
Sammanfattning av ärendet
Musikskolans utökade verksamhet i form av Konstskolan beläggs med en
avgift för material, i samma storleksordning som intrumenthyran.
Ärendet
Nuvarande avgifter på musikskolan:
Elevavgift 350 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis)
Elevavgift suzukiundervisning 500 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis)
Hyra av musikinstrument 150 kr/termin
Föreslagna avgifter på musikskolan:
Elevavgift 350 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis)
Elevavgift suzukiundervisning 500 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis)
Hyra av musikinstrument 150 kr/termin
Materialavgift Konstskolan 150 kr/termin
Förslaget ger en intäkt på 4-6000 kr per år.
Beslutsunderlag
Taxor och avgifter Kulturavdelningen
Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2015-09-21

Skickas till
För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
För kännedom: Carina Isaksson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 77

Dnr 2015/402

Ansökan om bidrag för ideell verksamhet - Djurskyddet
Bollnäs/Ovanåker
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beviljar Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker 15 tkr för
verksamhetsåret 2015.
Sammanfattning av ärendet
Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker ansöker om bidrag för sin verksamhet 2015,
hur mycket Djurskyddet ansöker om är inte angivet, tidigare år har
Ovanåkers kommun beslutat om bidrag på 15 tkr.
Ärendet
Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker har varit verksamma i ca 25 år i både
Bollnäs och Ovanåkers kommuner. De tar emot katter som är hemlösa eller
behöver nya hem.
Djurskyddet har för närvarande en förhållandevis god ekonomi. I
fortsättningen kommer deras huvudsakliga intäkter bygga på
”loppisverksamhet”, bidrag från enskilda och bidrag från Bollnäs kommun.
Förhoppningen är att även Ovanåkers kommun ska fortsätta att vara en
bidragsgivare.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag, 2015-09-21
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-09-28

Skickas till
För handläggning: Kommunstyrelsen
För kännedom Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker och Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 78

Dnr 2015/394

Regional kommunikationsstrategi, remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat detta svar på remiss som gäller
under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om svaret:
(5.1 Uppstart, sidan 6)
Kommentar till inkallning av kommunikatörer:
”Inkallning utanför ordinarie kontorstid sker via kommunchef”.
I övrigt har vi inte något att erinra.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har tagit fram en regional kommunikationsstrategi som ligger
till grund för länets samverkan och samordning av kommunikation.
Strategin har arbetats fram under 2015, parallellt med framtagandet av
dokumentet Strategi för samverkan vid samhällsstörning i Gävleborgs län.
Syftet med strategin är att den ska stärka länets kommunikationsförmåga vid
samhällsstörningar samt underlätta och öka samverkan mellan länets aktörer
före, under och efter en samhällsstörning.
Efter remissomgången kommer strategin att skickas till alla kommuner i
länet för beslut om antagande.
Beslutsunderlag
Remiss Regional kommunikationsstrategi- Samordnad kommunikation före,
under och efter en samhällsstörning i Gävleborgs län
Tjänsteskrivelse Ulrica Persson, 2015-10-05

Skickas till
För handläggning: Kommunstyrelsen
För kännedom: Informationschef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 80

Dnr 2015/440

Ansökan om bidrag – takrenovering hembygdsgården
Voxnabruk
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beviljar Voxna hembygdsförening ett
underhållsbidrag på 50 % av kostnaden dock max 97 500 kr. Utbetalning
sker efter redovisning av de faktiska kostnaderna.
2. Till det personliga mötet med föreningen utser kommunstyrelsen en
tjänsteman från sin egen förvaltning för fortsatta diskussioner.
3. Pengarna anslås från växtkraft 2015.
Sammanfattning av ärendet
Till tekniska nämnden har det kommit en skrivelse från Voxna
Hembygdsförening. I skrivelsen framgår att föreningen vill:
 Ansökan om bidrag 78 000 kr + moms för att kunna laga taket på
hembygdsgården.
 Träffa kommunen för att diskutera framtida stöd till underhåll av
föreningens övriga byggnader.
Ärendet
Voxna hembygdsföreningen har ca.150 medlemmar. Man arrangerar
midsommarfirande, kaffekalas, deltar i Konstrundan, ljuskväll, deltar i
Homna marknaden, håller bakstuga och vävstuga tillgängliga för
intresserade att nyttja.
Förvaltar: Hembygdsgård som hålls öppen under sommartid, Labbestugan
och masugn, dammar, gamla fotografier, dokument o. dyl., övriga mindre
fastigheter och ett stort antal inventarier. Under 2015 har föreningen haft
hjälp av två kommunala sommarjobbsungdomar som extra resurs för att
hålla verksamheten igång.
Att taket varit dåligt har varit känt för föreningen och man hade för avsikt
att återanvända de takpannor som fanns på gamla brandstationen i
Voxnabruk. Men efter konditionsbesiktningen stod det klart att takstolarna
inte skulle klara av den viktökningen. Idag har man maskin späntat takspån.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunstyrelsen
För kännedom: Voxna hembygdsförening
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 80 forts
Vikten av bevarandet av vårt kulturarv delas av kommunstyrelsen. I
nuvarande reglemente för kommunstyrelsen står det under rubriken
Kulturpolitiken 6 § Kommunstyrelsen fullföljer kommunens uppgifter inom
kulturområdet samt inom den kommunala musikskolan. Styrelsen ska
därvid:
 Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader,
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.
 Stödja bevarandet av bruket och kulturarvet.
Föreningen söker kulturföreningsbidrag årligen, för sin verksamhet, och har
beviljats enligt nedan:
År 2009

15 000 kr

År 2010

15 000 kr

År 2011

17 000 kr

År 2012

17 000 kr

År 2013

17 000 kr

År 2014

20 000 kr

År 2015

15 000 kr

Inga underhållspengar har beviljats.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Voxna Hembygdsförening, 2015-08-11
Tjänsteskrivelse, fritidsavdelningen, 2015-10-05
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 81

Dnr 2014/319

Bredbandsanslutning Viksjöforsbaletten
– svar på medborgarförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Vid utbyggnad av fibernät i Viksjöfors som preliminärt planeras under 2016
kan fastigheten föreningen hyr av kommunen ingå i den
bredbandsutbyggnaden. Ärendet tas upp i investeringsberedningen för
Ovanåkers kommuns investeringar 2016.
Vill föreningen ha bredband tidigare än så får föreningen själva stå för
finansiering av bredbandsanslutningen.
Underlag har inhämtats från Helsinge Net Ovanåker AB har inhämtats.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
Viksjöforsbaletten, en verksamhet som riktar sig mot barn och unga önskar
bredbandsanslutning för sin verksamhet. Viksjöforsskolan har idag
bredband. Medborgarförslaget gäller möjligheterna att koppla på sig på detta
för föreningens verksamhet.
Viksjöfors är sedan tidigare planerat att byggas 2016 men oklarheter kring
bidragssystemen gör att inget ännu kan beslutas. I det fallet erbjuds alla
inom utbyggnadsområdet en anslutning till fast kostnad, just nu 6 250 kr +
eventuellt 2 000 kronor för grävning på egen tomt. Investeringen av
bredbandsanslutning i denna fastighet tas upp vid investeringsberedningen
då fastigheten ägs av Ovanåkers kommun.
Vill föreningen ha bredband tidigare än så får föreningen själva stå för
finansiering av bredbandsanslutningen. I det fallet krävs det en offert från
Helsinge Net för kostnaden att dra fiberkabel från befintlig teknik (skåp),
d.v.s. en dragning mellan Viksjöforsskola och baletten är inte aktuellt
alternativ.
Månadskostnad/hyra för bredbandet betalas av den som hyr lokalen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Viksjöforsbaletten, Bredband Viksjöforsbaletten
2014-10-08
Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2015-09-18
Skickas till
För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
För kännedom: Viksjöforsbaletten och Sofia Wetterholm
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 82

Dnr 2015/448

Information om hur kulturskoleprojektet i Viksjöfors
fortskrider
Ärendet
Lotten Andersson, Helena Ehrstrand och Kjell Hasselqvist informerade om
kulturskoleprojektet och hur det fortskrider.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 83

Dnr 2014/113

Besvarande av medborgarförslag - Hyreshus Fallrisgatan 2
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fallrisgatan 2, Edsbyn är idag hyreslägenheter. Målgruppen är inte
pensionärer, dock arbetar Alfta Edsbyns Fastighets AB tillsammans med
Socialförvaltningen med planering och utveckling av bostäder för att möta
behovet hos den äldre delen av befolkningen.
Yttranden har inhämtas från Aefab.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
Medborgarförslag från Lars B Johansson angående att göra fastigheten på
Fallrisgatan 2 till hyreshus.
Yttrande från Aefab
Alfta Edsbyns Fastighets AB sammarbetar med socialförvaltningen hur man
kan möta boendebehovet av fler äldre i kommunen. Tillsammans arbetas det
för att långsiktigt utveckla fastighetsbestånd både vad gäller befintliga
fastigheter och nyproduktion. Man utreder alternativa boendeformer för att
långsiktigt hitta bra lösningar för alla målgrupper. Där exempelvis
seniorboende, eller trygghetsboenden kan vara några alternativ. Aefab ser
att målgruppen har förändats från 55+ till 70+ boende.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Hyreshus Fallrisgatan 2, Edsbyn, 2014-03-17
Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2015-10-08

Skickas till
För handläggning: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige
För kännedom: Alfta Edsbyns Fastighets AB
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 84

Dnr 2015/381

Besvarande av motion - Ge hyresgästerna inflytande i
kommunens bostadspolitik
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Alfta Edsbyns Fastighet AB arbetar idag aktivt med hyresgästers
boendeinflytande på olika sätt och samarbetar med hyresgästföreningen.
Yttranden har inhämtas från Aefab.
Därmed anses motion besvarat.
Ärendet
I motion från Vänsterpartier Ovanåker föreslås hyresgästerna ha inflytande i
kommunens bostadspolitik.
Alfta Edsbyns Fastighets AB arbetar aktivt med att ge hyresgästerna
inflytande på olika sätt. Bland annat genom både samarbete med
hyresgästföreningen och dialogmöten med hyresgäster.
Yttrande från Aefab
Boendeinflytande finns idag bland annat via överenskommelse med ett avtal
med hyresgästföreningen med regelbundna träffar och där styrelsen bjuds
in.
Beslutsunderlag
Motion, Ge hyresgästerna inflytande i kommunens bostadspolitik. 2013-1212
Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2015-10-08

Skickas till
För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
För kännedom: Jan Wahlman och Alfta Edsbyns Fastighets AB
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 85

Dnr 2015/444

Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2015-11-03
Ärendet
Kommunsekreterare Kristoffer Baas redovisade vilka ärenden som beräknas
vara med vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-03. Nedan följer en
sammanställning över vilka ärenden som är aktuella:
- Budget- och verksamhetsplan 2016-2018
- Förlängning av borgensbeslut för Aefab
- Antagande av regional
kommunikationsstrategi
- Revidering av investeringsplan 2015-2019 Kompressor Öns Idrottplats
- Delårsuppföljning januari-augusti 2015 Ovanåkers kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
KsAu § 86

Dnr 2015/455

Skattesats 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer 2016 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen, 8 kap., § 6, ska styrelsen före oktober månads
utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den
preliminära inkomstskatten under det följande året.

