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§ 10

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Ordförande Einar Wängmark går igenom föregående mötesprotokoll utan några
synpunkter
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§ 11

Information- socialnämnden
Socialnämndens ordförande Einar Wängmark informerar om:


Att kommunfullmäktige fattade i maj 2019 beslut om att Gyllengården ska
läggas ut på entreprenad under 2020. Konsekvensanalys av detta ska
beskrivas inför budgetberedningen i höst. En entreprenad är en
verksamhet som privat utförare driver på uppdrag av kommunen under
en bestämd tidsperiod och till ett bestämt pris som gjorts upp i förväg i en
offentlig upphandling. Kommunen är huvudman för verksamheten.
Fastigheten där verksamheten bedrivs ägs eller hyrs av kommunen.
Socialförvaltningen har upprättat en konsekvensanalys som
socialnämnden tog del av på augustinämnden. Denna analys ska
socialchef Marita Lindsmyr redogöra för på kommunfullmäktiges möte
den 23 september.



Arbetet på Näskullen fortskrider. Einar har varit på besök på bygget och
tidsschemat när det ska vara klart följs och beräknas vara inflyttningsklart
hösten 2020. En provlägenhet blir klar nu i november- december.
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§ 12

Information-kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen representant Tomas Bolén informerar:
1. Besvarande av medborgarförslag om lekplats i Långhed där svaret blev att
kommunstyrelsen ger i uppdrag till gatuavdelningen att arbeta fram förslag
till vägledande dokument för allmänna lekplatser i Ovanåkers kommun. Det
vägledande dokumentet ska som minst föreslå riktlinjer för befintliga
lekplatser och för eventuella nya.
2. Besvarande av medborgarförslag om införande av porrfilter/teknisk lösning
på wifi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids,
bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där barn vistas
där svaret blev att kommunstyrelsen anser att webbfiltret Fortinet i
kombination med Google SafeSearch är fullgott skydd inom kommunens
nätverk för att förhindra ofrivillig exponering.
3. Besvarande av motion om gästnätverk där svaret blev att det ska finnas ett
gästnätverk att tillgå för våra kommunala besökare och att det ska finnas
där kommunen har verksamhet.
4. Ovanåkers kommun investerade i en ny julbelysning till Edsbyn inför julen
2012. Julbelysningen har sedan lång tid suttit placerad ovanför Långgatan i
Edsbyn. Långgatan är en statlig väg och Trafikverket har meddelat till
Ovanåkers kommun att kommunen inte får sätta upp julbelysning ovanför
Långgatan framöver. Kommunen har sedan lång tid bidragit till tätorterna
med julbelysning och gatuavdelningen har undersökt vilka alternativ som
finns för att kunna montera upp de 15 julslingor som kommunen äger.
Det förslag som finns är att montera upp julslingorna på kommunala gator
och så nära Långgatan som möjligt.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsplanen
för 2020 för att kunna inköpa en ny ismaskin till Arenan
6. Alfta badhall har fått pengar för att klara av att utföra arbetet med
förbättringar utefter de krav som arbetsmiljöverket har påpekat efter sina
två inspektioner.
7. Kommunstyrelsen ansöker om fortsatt deltagande i Partnerskap
Bergslagsdiagonalen under perioden 2019-2021.
8. En ny biblioteksplan ska tas fram.
9. Redogör från mötet med Polisens seniorrådsgrupp den 2 september 2019;
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Jan Ekholm, chef för Grova brott i Hälsingland inledde mötet med information
om Polisens organisation samt om hans arbetsgrupp; Grova brott 2 .
Polismyndigheten idag består av sju polisområden (tidigare 21). Vår heter; Region
Mitt och består av tre (3) Polisområden (PO); Gävleborg, Västmanland och
Uppsala.
Gävleborg består av två lokalpolisområden (LPO); Hälsingland och Gästrikland.
Karl Von Krusenstjerna är chef i Hälsingland och John Köhler i Gästrikland.
Grova Brott 2 hör till polisområdet. Det finns två Grova brotts grupper i vårt PO.
Jans är placerad i Hälsingland och stödjer därmed LPO Hälsingland.
”Grova brott 2” i Hälsingland är en enhet men har tre olika brottsinriktningar; Brott
mot barn i nära relation upp till 18 år, Våld i nära relation samt övriga Grova brott
såsom mord, dråp, överfallsvåldtäkter mm. Jan berättade även om det pågående
projekt som vår kommunpolis Helena håller i; ”SMADIT-BIN”. Förkortningen Smadit
kommer från en annan metod som används av polis/kommun. Det gäller då
rattfyllerister som erbjuds samtal hos kommunen. BIN står för; Brott i nära relation.
S-BIN metoden erbjuder både den som slår och den som blir slagen kostnadsfria,
helt sekretessbelagda samtal hos kommunen. Inget dokumenteras utan samtalen
förväntas leda till att personerna själva vill ha fortsatt stöd och hjälp med sina
problem som kan resultera i att våldet inte händer igen.
Jan berättade även om ”Barnahus” som finns i Gävle och Hudiksvall. Hans
barnutredare har de flesta av sina förhör där. Tanken med Barnahus är att de
aktörer (polis, åklagare, vården, socialtjänsten) som är involverade från olika
myndigheter samlas på Barnahus och sitter på medlyssning. De utsatta barnen
behöver på så sätt bara åka till ett ställe, slipper besöka olika myndigheter. Det
finns även tillgänglig läkare och barnen slipper besöka sjukhuset.
Antal uppklarade brott när det gäller barnutredningar är mycket låg, ca 10 %. Svårt
att bevisa då det ofta saknas vittnen mm. Som avslutning på sitt anförande
redovisade han kommande förstärkning inom polisen, som aviserats från centralt
håll. 2024 ska det finnas 10. 000 fler polisanställda. Polismyndigheten ska i år
anställa 350 nya civila utredare i en satsning gällande särskilt brottsutsatta. Åtta av
dessa kommer att placeras i PO Gävleborg varav tre kommer till Jans grupp.
Helena informerade om kommande mässa TRYGGHET I VARDAGEN 17/10 2019
på Kulturhuset i Bollnäs. Workshoppen arrangeras av Brottsofferjouren, Polisens
seniorråd och kommunens pensionärsråd i Bollnäs och Ovanåker. Mässan
finansieras genom sponsorer. En polis från polisens ”Cirka grupp” kommer och
berättar om brott mot äldre, de ligor som far runt i Sverige (seriebrottslighet). Aleris
kommer också med en läkare på tema om hälsa, motion och kost. Fri entré och
parkeringen fri denna dag vid Kulturhuset och Röda Kvarn.
Verksamhetsuppföljning
Antal anmälda brott i våra orter
Nationellt så ligger antalet anmälda bedrägeribrott på samma nivå som förra året
vid samma tidpunkt – i juli 2019 anmäldes 19 472 bedrägeribrott. De brott som ökar
mest är social manipulation, dvs där någon vilseleds genom att en
förtroenderelation utnyttjas (t.ex romans- och investeringsbedrägeri).
Brottsvinsterna i dessa brott är höga och drabbar den utsatta väldigt hårt. Antalet
brott som till antalet är flest är fortfarande kortbedrägerierna, så fortsätt vara
uppmärksam. Helena fick ett sms om att hon hade ett paket att hämta på posten,
men först var hon tvungen att betala 20 kr. klart ett försök att komma åt hennes
konto.
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Trafiksituationen tas alltid upp på våra träffar, då alla orter har problem med det.
Respekten för hastighet och trafikregler verkar ha försämrats. Vad kan vi göra åt
det?
Polisen har i sin trafikstrategi inriktning på att vara där dödsolyckorna sker, s å på
mindre vägar, villaområden behöver annan/andra insatser göras för att minska
risken för olyckor. Förslag blev att bjuda in Emil Göthlund från kommunens
trafikenhet till nästa möte för att diskutera detta.
Lägesrapporter från föreningarna:
BOLLNÄS: Oroligheter bland ungdomar på Solrosens spontan- och idrottsplats.
Framkommer att ungdomar inte vågar/vill gå dit p.g.a. bråk, hot och rädsla.
Åtgärder har vidtagits av kommunen och frivilliga, under sommaren. Målet är att
Solrosen skall bli en bra och tillgänglig aktivitetsplats för alla ungdomar i Bollnäs.
Ordningen kan bli bättre med flera vuxna närvarande. Två högskolestudenter har,
under sommaren varit anställda av kommunen för att arbeta på
spontanidrottsplatsen. På kommunens möte så beslöts det att akut att alla
involverade parter skulle försöka öka sin närvaro på platsen fram till att vintern
kommer, samt att det genom bättre skyltning ska framgå vilka regler som gäller. När
spontan- och idrottsplatsen öppnar till våren ska det finnas en plan över hur platsen
ska fungera, allt för det ska vara en trygg plats för våra ungdomar att vistas på.
RENGSJÖ: Lugnt
ARBRÅ: Buskörning på Bondegatan. Slangning av bensin.
KILAFORS: Buskörning förekommer. Byavakten har skyltat med sin närvaro där
sponsorn är Dina försäkringar.
SEGERSTA: Lugnt
OVANÅKER
EDSBYN: Buskörningen på Långgatan fortsätter. En problembild som funnits i
många år och som varken polis eller kommun lyckas att göra så mycket åt. Vägen
ägs av Trafikverket, så kommunen kan inte bestämmer vilka farthinder o.d som kan
sättas upp. Polisen är ju inte heller alltid på plats och kan stävja busåkningen, så
andra lösningar måste till. Föräldraansvaret är något som lyfts fram många gånger,
men flera är av de som buskör är över 18 år. Bra om de som ser buskörningen
noterar bilnummer, tid, plats och vad buskörningen består av, då kan polisen
kontakta ägaren. Droganvändningen ökar och Helena informerar om att det är
främst hasch som ökar i både Bollnäs och Ovanåker. Användningen av kokain på
krogen fortsätter och tyvärr är det många ”vanliga” unga vuxna med arbete och
familj som också använder det som en helgdrog. Kokain är en lika farlig drog som
övriga droger, lika lätt att fastna i.
Det har varit ett par villainbrott Ovanåker under juli månad, även 10 st inbrott i
fritidshus. Otryggt att vistas i Öjeparken och multiarenan i Edsbyn. En bra åtgärd
som kommunen planerar att genomföra i samband med arbetet med en ny skolgård
för att öka tryggheten vid multiarenan med att lägga om promenadvägarna.
ALFTA: Inbrott i Forsparken. Buskörning i samhället. Inbrott i bostäder och bilar.
ALLMÄNT: Kontanthanteringen av pengar är en fråga som alltmer utvecklas till ett
samhällsproblem, inte minst för föreningslivet. Bankerna vägrar ta emot
rörelsepengar för insättning på konto. Frågan är av nationell karaktär, varför den
skall föras vidare ii första hand till kommunala pensionärsrådet KPR. Oro över att
kontanter (ibland större belopp) måste förvaras i hemmen.
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§ 13

Frågor från förra rådet:
Dan Hälsing hade ställd frågan om hospiceresurser i äldreboende, Den frågan tar
han tillbaka då han är mycket nöjd med vården som den är idag, då han själv har
upplevt det på Gyllengården.
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§ 14

Frågor till nästa råd
Kommunala pensionärsrådets beslut
Mats Ivarsson vill ha mer information om vad trygghetsboende innebär och hur det
ska bedrivas. Önskemål om att bjuda in socialchefen och någon representant från
AEFAB.
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