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§ 1 Dnr 2016/00145  

Kungörelse av sammanträdet - Kommunfullmäktige 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet och tillägg i 
dagordningen. 

  

  Ärendet 

Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista 
finns även på kommunens webbplats www.ovanaker.se. Den har även 
skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare  

   

Tillägg i dagordningen 

§ 14 Avsägelse ersättare i kommunfullmäktige Christer Bäcklin. 

§ 15 Tilläggsbudgetering 2016       
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§ 2 Dnr 2016/00146  

Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa "Allmänhetens 
frågestund" på kommunfullmäktiges sammanträden. 
 

Ingen av åhörarna ställde några frågor vid sammanträder. Det hade inte 
heller inkommit några frågor i förväg.   
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§ 3 Dnr 2016/00126  

Interpellation - I budget för år 2016 beslutade 
kommunfullmäktige att energieffektiviseringsprogram ska 
genomföras i kommunala fastigheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas. 

 

Interpellation 

I budget för år 2016 beslutade kommunfullmäktige att 
energieffektiviseringsprogram ska genomföras i kommunala fastigheter. 
Effektiviseringarna skall avse belysning, ventilation fönster mm.  Beslutet 
finns i §120 2015-12-14. 

Det fanns även med ett antal investeringsåtgärder vid §119 som föreslagits 
via Aefabs fastighetsförvaltningsuppdrag av de kommunala fastigheterna. 
Det beslutades bla om investeringsunderhåll via fönsterbyte på Rotebergs 
skola, samt om Solcellsinstallation och ombyggnation av Tuvans förskola på 
Lillbo. Även ombyggnation på Gyllengården för uppfyllande av 
brandskyddskrav fanns med. 

 

- Jag frågar då, hur har Aefab agerat för att utföra de beslutade åtgärderna. 
Har det startats arbete med energieffektivisering samt har 
investeringsåtgärder inplanerats? 

 

Hans Jonsson (C) 
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Svar på interpellation: 

 

Utifrån de beslut fullmäktige fattat så kommer Aefab verkställa dessa, t ex 
kommer fönsterbyten på Rotebergs skola planeras att genomföras när skolan 
har sommarlov.  

Aefab har fått information att samhällsbyggnadsförvaltningen tagit in 
underlag från konsulter på brister i brandskyddskraven på Gyllengården som 
behöver åtgärdas. Aefab förväntas få i uppdrag att åtgärda detta under våren 
så att brandskyddskraven blir åtgärdade. 

När det gäller solcellsinstallation på Lillboskolan är det något vi måste anlita 
en konsult för att dimensionera och projektera anläggningen, innan vi kan 
bygga den. Jag kan inte säga i nuläget när denna blir färdigbyggd. 

När det gäller att arbeta fram ett energieffektiviseringsprogram för 
kommunens fastighetsbestånd är detta något som Aefab redan påbörjat i 
samband med att vi håller på att göra en underhållsplan för samtliga 
fastigheter. Vi avser också att kontakta Ovanåkers kommuns energi- och 
klimatrådgivare för att få ytterligare stöd i detta arbete. 

En del av detta energieffektiviseringsprogram blir att dokumentera åtgärder 
som behöver genomföras för att nå kommunens miljömål.  

När det gäller energieffektiviseringar har Aefab arbetat med detta under flera 
år och det som kommer behöva ses över framåt är att gå igenom vilka fler 
ventilationsanläggningar, belysning, tilläggsisolering, pumpar och fönster 
som behöver byts ut. 

I och med detta anser jag mig ha besvarat interpellationen 

 

Ylva Ivarsson (S) 

Ordförande Aefab 

 

Kommunfullmäktige anser därmed att interpellationen är besvarad. 
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§ 4 Dnr 2016/00125  

Interpellation - I gällande miljömål för Ovanåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas 

Interpellation 

I gällande miljömål för Ovanåkers kommun som antogs år 2009 hade vi som 
ett av målen att år 2015 skulle 25% av våra livsmedelsinköp bestå av 
ekologiska livsmedel. 

Nu har kalenderår 2015 gått till ända och vi kan konstatera att den 
ekologiska andelen av inköpen, enligt kommunstyrelsens årsredovisning, 
uppgår till endast ca 19%. Vi når således inte upp till målet. 

Nu håller vi på med antagande av nya miljömål, där vi siktar på att 
ekologiska och närproducerade råvaror ska uppgå till 50% till år 2020. 

Under åren 2010 till 2015 har vi från Centerpartiet yrkat ett flertal gånger att 
medel för inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. 
Endast vid budget för kalenderår 2015 fick vi gehör för våra yrkanden. 
Dessutom beslutade kommunfullmäktige glädjande nog om ökade resurser 
för ekologiska och närproducerade livsmedel för år 2016. 

 

- Jag frågar då, hur har kommunstyrelsen hittills agerat för att öka andelen 
ekologiska livsmedel, samt hur är det tänkt att ageras framöver. För om man 
sätter upp ett mål, så måste styrmedel utformas för att nå målet, styrmedlet 
att skjuta till extra resurser för att nå målet verkar inte vara en väg som valts 
att gå.  

 

Hans Jonsson (C) 

Gun-Marie Swessar (C) 

 

 

 

 

 

 

Svar på Interpellation: 
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Politiska mål är ett av de styrmedel politiker använder sig av för att styra 
kommunens verksamheter. Det finns ingen automatik i att samtidigt tillsätta 
ekonomiska resurser till de politiska målen eftersom det inte alltid är 
ekonomin som styr vilken inriktning en verksamhet ska ha.   

 

Kostavdelningen har under de senaste åren med tanke på de politiska målen 
arbetat strategiskt för att öka andelen ekologisk mat. Nu har man valt att 
fokusera på hur vi ska kunna köpa in just mer närproducerat.  

 

Även utan utökade ram bedömer kostavdelningen att man ska kunna klara 
målet på 50% ekologiskt eller närproducerat till 2020.  

 

Yoomi Renström  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

Kommufullmäktige anser därmed att interpellationen är besvarad.    
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§ 5 Dnr 2015/00447  

Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd till 
vindkraftpark Hälsingeskogen - Remiss 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det i ansökan föreslagna området för vindkraftsbyggande stämmer överens 
med det tillägg till gällande översiktsplan som tidigare har antagits av 
Ovanåkers kommun avseende möjlig och lämplig lokalisering av vindkraft.  
Det angivna området berör enbart fastigheter för fritidsändamål och är i 
övrigt väl lämpat för vindkraft.  Ovanåkers kommun gör den samlade 
bedömningen att vindkraftsutbyggnad kan ske inom det sökta området och 
beslutar med stöd av 16 kap 4 $ Miljöbalken tillstyrka ansökan från Bergvik 
skog AB vindkraftspark Hälsingeskogen.  

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Yoomi Renström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Jonsson (M) och Pär Johansson (M) yrkar avslag på tillståndsgivning 
av vindkraftsetablering på området Hälsingeskogen. Moderaterna anser att 
markanvändningen ska utgöras av skogsbruk. 

 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Partireservation från Moderaterna genom Mikael Jonsson.  

till förmån för eget förslag. 

Lindivi Forsberg (MP) lämnar skriftlig reservetion enligt följande 

- Etableringen kan inte anses utgöra en lämplig mark- och 
vattenanvändning sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. 

- Etableringen avviker i mycket stor utstäckning från kommunens 
tematiska översiktsplan för vindkraft. 

Lena Woxberg (S) och Jan-Åke Lindgren (S) 

Björn Schols (C) 
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Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun har av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen 
Dalarnas län tillsänts begäran om yttrande och ett ställningstagande enligt 16 
kap 4 § Miljöbalken (kommunala vetot) angående tillstyrkan eller avstyrkan 
av ansökan för vindkraftpark Hälsingeskogen. Tillståndet avser uppförande 
och drift av maximalt 83 stycken vindkraftverk med en totalhöjd på 220 
meter. För att prövningsmyndigheten, länsstyrelsen eller Mark- och 
miljödomstolen, ska kunna ge tillstånd krävs det att den berörda kommunen 
tillstyrker etableringen. Miljö- och byggnämnden är remissorgan gällande 
vindkraftparkens miljöpåverkan. Miljö- och byggnämnden lämnar ett eget 
yttrande.   

 
Beslutets utformning 
Kommunens ställningstagande om tillstyrkan innebär en bedömning om den 
aktuella vindkraftetableringen kan anses utgöra en lämplig mark- och 
vattenanvändning sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv (hushållning av 
mark- och vatten). Beslutet innebär att kommunen tillstyrker eller avstyrker 
etableringen i sin helhet.  
 
Bakgrund 
Beslutet har föregåtts av en lång process där kommunen yttrat sig ett flertal 
gånger både muntligt och skriftligt. Under processen har ett flertal 
motstående intressen inom ansökningsområdet och dess närområde 
uppmärksammats. Ovanåkers kommun har tidigare i processen framförallt 
pekat på parkens storlek i förhållande till gällande översiktsplan för 
vindkraft, angränsade kommuners intressen och effekterna den kan få på 
omgivningen. 
 
Områdesbeskrivning 
Den totala ytan som tillståndsansökan omfattar är ca 2800 hektar stor. 
Området är ett skogslandskap, präglat av skogsbruk, men även 
bevarandevärda kulturmiljöer. Området används även för jakt och friluftsliv. 
Ansökningsområdet utgörs främst av ett kuperat skogsområde och flera av 
höjderna mäter mer än 400 m.ö.h. och bildar landmärken. Ett antal sjöar, 
tjärnar och våtmarker finns också inom området.  Området är glest befolkat 
och bebyggelsen i närområdet består till största delen av mindre byar inom 
Rättviks, Bollnäs, Falu och Ovanåkers kommun. Bedömningen är att 
landskapet inte är unikt i ett nationellt perspektiv.  
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Tematisk översiktsplan, tema vindkraft och stora opåverkade områden 
Kommunen har en översiktsplan för vindkraft antagen av 
kommunfullmäktige, 2011-09-26. Översiktsplanen tillmäts stor betydelse vid 
tillståndsprövning av vindkraftanläggningar. 
Ovanåkers kommun ser positivt på en utbyggnad av vindkraften i 
kommunen. Kommunen vill att det ska ske på ett ordnat och miljömässigt 
hållbart sätt samt enligt en genomtänkt plan. Översiktplanens intention är att 
sätta upp en bruttoram för hur mycket vindkraft kommunen kan tåla och 
utreda vilka områden som bedöms kunna studeras vidare. Totalt finns fem 
stycken vindkraftområden (VK-områden) i kommunen. Bedömningen är att 
endast delar av VK-områdena kommer att byggas ut. Planens intention är att 
inga områden kommer att medföra några större parker än totalt 35 verk. 
Vindkraftparker ska i första hand lokaliseras till de VK-områden som 
kommunen tagit fram. Utanför utpekade VK-områden ska restriktivitet råda. 
Ståndpunkten är att allmänna och privata intressen inte ska lida betydande 
skada eller att verksamheten medför betydande olägenheter för miljö och att 
ett slutgiltigt ställningstagande från kommunen görs först när samtliga 
konsekvenser är klarlagda.  
Inom ansökningsområdet finns ett VK-område (VK 1, nordöst om 
Svabensverk). Utifrån landskapets värden har kommunen bedömt att 
området bör kunna förändras, t.ex. genom turismutveckling, 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt vindkraftsetableringar. 
Ansökningsområdet avviker från de hänsynstaganden som kommunen tog 
vid upprättandet av översiktplanen. Totalt omfattar ansökningsområdet ett ca 
12 km2 större område än kommunens antagna VK 1. VK 1 är även framtaget 
utifrån Bollnäs dåvarande önskemål om en eventuell utökning av 
kommunens stora opåverkade område. Området är idag antaget av Bollnäs 
som ett stort opåverkat område. Utökningen mot Bollnäs innebär dels en 
påverkan på kommunens antagna stora opåverkade område, landskapsbilden 
och större påverkan i form av buller invid bostäder öster om 
ansökningsområdet.(se bilaga 1.) Falu och Bollnäs kommun har tidigare i 
tillståndsprocessen godkänt föreslagna avgränsningar. 
 
Nationella mål  
Av propositionen "en sammanhållen klimat- och energipolitik - energi (prop. 
2008/09:163) framgår det att andelen förnybar energi ska vara minst 50 % av 
den totala energianvändningen år 2020. En planeringsram för vindkraft på 30 
TWh har också fastställts, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. 
Planeringsramen anger det nationella anspråk som vindintresset har på 
tillgång av mark- och vattenområden. Tar man hänsyn till alla vindkraftverk 
som är i drift, under byggnation och vindkraftverk som är tillståndgivna 
utgör är den totala mängden energi som kan produceras omkring 28 TWh. 
Vilket motsvarar ca 5060 vindkraftverk. 
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Regionala mål för vindkraft 
Det regionala målet är på 1 TWh avseende vindkraft. Med det antal 
vindkraftverk som är i drift och som är under byggnation når regionen upp 
till målet på 1 TWh idag. Om man tar med alla verk som är tillståndsgivna är 
den totala energiproduktionen ungefär 4 TWh. Totalt motsvarar detta ca 370 
vindkraftverk. För Dalarna är motsvarande siffran 1,5 TWh.  
 
Riksintresse vindbruk 
Energimyndigheten har pekat ut ett stort antal områden i Sverige som 
bedöms vara lämpliga för storskalig vindkraftutbyggnad, utifrån ett antal 
kriterier i enlighet med 3 kap 8 § miljöbalken. Ett riksintresse är ett statligt 
anspråk och av nationell betydelse. Ovanåkers kommun bedöms enligt 
energimyndigheten inte ha några områden som uppfyller de utsatta 
kriterierna för att vara ett riksintresse för vindkraft, avseende storskalig 
vindkraftutbyggnad. Områdets lämpliget för vindkraft ska ställas mot 
bestämmelserna i 3 kap 1 §. 
"3 kap 1§ Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför 
en från allmän synpunkt god hushållning. 
Vidare anger 3 kap 4 § första och tredje stycket Miljöbalken att:  
4§ första stycket Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
4§ tredje stycket Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt 
skogsbruk. 
 

Övriga riksintressen 
Inom ansökningsområdet finns inga natur- eller kulturmiljöer av riksintresse. 
I närområdet finns flera områden av riksintressen som i vissa fall kommer att 
påverkas av främst ett förändrat landskap. Inget av de påverkade 
riksintresseområdena är utpekade på grund av landskapsvärdena. I tre fall 
kan även områden bli påverkade av buller från vindkraftverken. Inom 
ansökningsområdet finns ett kommunalt intresseområde, Häsbergsmyren, 
området är av intresse för naturvården. (se bilaga 1.) 
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Bebyggelse 
Bebyggelse i Falu, Ovanåkers och Bollnäs kommun kan komma att påverkas 
genom risk för buller. Nuvarande riktvärden bedöms likväl inte överskridas. 
Flera områden i berörda kommuner kommer även att påverkas genom ett 
förändrat landskap. (se bilaga 1.) 
 
Motstående intressen inkomna under tillståndsansökan. 
Under tillståndsprocessen har flera motstående intressen i området 
uppmärksammats.  
 
Bland annat att har den lokala bygdeföreningen, enskilda och företag i 
turism- och besöksnäringen framfört, till sökande och kommunen, att 
vindkraftparken inte är förenligt ur vare sig turism-, kultur-, rekreation- eller 
natursynpunkt. Vidare har det framförts skriftligt till både kommunen och 
Bergvik skog att den planerade vindkraftetableringen kommer att innebära 
starkt påverkad livsmiljö för de som bor och verkar i området och 
närområdet.  
 
Synpunkter har även framförts till kommunen att de slutssatser som är gjorda 
i översiktsplanen för vindkraft är felaktiga. Bland annat slutsatsen att 
området bedöms kunna utvecklas inom både turism, landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen och samtidigt ge förutsättningar för vindkraftetableringar. 
Området bör istället helt undantas från vindkraftutbyggnad. Vidare har ett 
stort antal namnunderskrifter från boende/fritidshusägare i närområdet och 
andra skickats till kommunen om att vindkraftparken inte ska ges tillstånd att 
uppföras och att projektet saknar lokal förankring och acceptans. Det påtalas 
även av närboende, intresseorganisationer och remissinstansser att 
utredningarna i tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning är 
felaktigt utförda, bland annat gällande förekomsten av ett örnrevir inom 
området samt att kulturmiljöinventeringen har stora brister.  
 
Förvaltningens ståndpunkt och beslutsformulering 
Förvaltningens ståndpunkt är att Ovanåkers kommun inte ska tillstyrka 
ansökan från Bergvik skog i enlighet med 16 kap 4§ miljöbalken. 
Bakgrunden till detta är att vindkraftparken som tillståndsansökan omfattar 
till stor del avviker från kommunens antagna tematiska tillägg för vindkraft, 
vindkraft och stora opåverkade områden (se bilaga 1). Vidare är 
bedömningen att det föreliggande behovet av storskalig vindkraft kan 
uppfyllas både nationellt och regionalt utan att tillstånd ges och att 
nuvarande markanvändning ska fortgå tillsvidare i enlighet med 
bestämmelser 3 kap 1 §, 4 § första och tredje stycket Miljöbalken. Området 
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är inte heller utpekat som riksintresse för storskalig vindkraftutbyggnad. 
Dessutom har det under processen inkommit ett stort antal motstående 
intressen som är redovisade i både tillståndsansökan och i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Bedömningen utifrån de motstående 
intressena är att området inte anses vara tillräckligt utrett.  
Förvaltningens förslag till beslutsformulering är: 
Ovanåkers kommun beslutar att med stöd av 16 kap 4 § miljöbalken inte 
tillstyrka ansökan från Bergvik skog AB, vindkraftpark Hälsingeskogen.  
Avser kommunen att fatta ett annat beslut kan beslutet utformas enligt 
följande: 
Ovanåkers kommun beslutar att med stöd av 16 kap 4 § miljöbalken 
tillstyrka ansökan från Bergvik skog AB, vindkraftpark Hälsingeskogen. 
Beslutet bör innehålla en tydlig motivering av ställningstagandet för att 
underlätta förståelsen av beslutet. 

Beslutsunderlag 

* Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd till vindkraftpark 
Hälsingeskogen, Ovanåkers kommun, miljöprövningsdelegationen 
Länsstyrelsen Dalarnas län. 2015-10-09 * Tematisk översiktsplan, vindkraft 
och stora opåverkade områden, Ovanåkers kommun, 2011-10-26 * 
2012/00243, 212, kommunstyrelsen, Vindkraft 2012-08-22 * 
Samrådsyttrande, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2013-05-31 * 
Energimyndigheten, "vägledning om kommunal tillstyrkan vid 
tillståndsprövning av vindkraftverk enligt miljöbalken 16 kap 4 §. *Bilaga 1 
Översiktskarta 

 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Dalarna 

Miljöprövningsdelegationen 

Åsgatan 38 

791 84 Falun 

dalarna@lansstyrelsen.se 

samtliga avsändare i diarie 2012/00243 
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§ 6 Dnr 2015/00566  

Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd till 
vindkraftpark Broboberget, Rättviks och Ovanåkers 
kommuner - Remiss - Länsstyrelsen Dalarnas län 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ovanåkers kommun beslutar att med stöd av 16 kap 4 § miljöbalken 
tillstyrka ansökan från WPD Onshore Broboberget AB, vindkraftpark 
Broboberget.  Ansökningen innebär få negativa effekter på allmänna eller 
privata intressen inom kommunen.  Etableringen till stora delar 
överensstämmer med kommunens ställningstagande och intentioner i 
gällande översiktsplanen, vindkraft och stora opåverkade områden.   

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Yoomi Renström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Jonsson (M) och moderaterna yrkar avslag till vindkraftspark 
Broboberget.  Moderaterna  anser att marken i första hand ska nyttjas till 
skogsbruk. 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 

Partireservation, Moderaterna genom Mikael Jonsson.  

Lena Woxberg (S) och Jan-Åke Lindgren (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens ställningstagande om tillstyrkan innebär en bedömning om den 
aktuella vindkraftetableringen kan anses utgöra en lämplig mark- och 
vattenanvändning sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv (hushållning av 
mark- och vatten). Ovanåkers kommun har en översiktsplan för vindkraft 
antagen av kommunfullmäktige, 2011-09-26. Översiktsplanen tillmäts stor 
betydelse vid tillståndsprövning av vindkraftanläggningar. Beslutet innebär 
att kommunen tillstyrker eller avstyrker etableringen inom kommunen i sin 
helhet. Beslutet bör även innehålla en tydlig motivering av 
ställningstagandet.  
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Sammanfattande bedömning 
För Ovanåkers kommun är det i sammanhanget en liten etablering med få 
kända negativa konsekvenser för allmänna eller privata intressen. 
Tillståndsansökan avviker något från kommunens gällande översiktsplan, 
men de övergripande ställningstagande och dess intentioner bedöms inte 
påverkas negativt.  
 
Ovanåkers kommun har av Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen 
Dalarnas län tillsänts begäran om yttrande och ett ställningstagande enligt 16 
kap 4 § Miljöbalken (kommunala vetot) angående tillstyrkan eller avstyrkan 
av ansökan för vindkraftpark Broboberget. Tillståndet avser uppförande och 
drift av maximalt 80 stycken vindkraftverk i projektet Broboberget, Rättviks 
och Ovanåkers kommun. För att prövningsmyndigheten, länsstyrelsen eller 
Mark- och miljödomstolen, ska kunna ge tillstånd krävs det att den berörda 
kommunen tillstyrker etableringen. Miljö- och byggnämnden är remissorgan 
gällande vindkraftparkens miljöpåverkan. Miljö- och byggnämnden lämnar 
ett eget yttrande.  
Tillståndsansökan har föregåtts av en lång samrådsprocess. Kommunen har i 
processen yttrat sig vid två tillfällen. I det första samrådsyttrandet framfördes 
främst behov av fotomontage från Hylströmmen och närliggande fastigheter 
inom Ovanåkers kommun samt att stor vikt bör läggas vid en detaljerad 
naturvärdesanalys. Vidare godtogs det att projektområdet delvis avvek från 
kommunens antagna översiktsplan. Vid det andra yttrandet hade kommunen 
inget att erinra över förslaget.  
 
Kommunens samlade bedömning är att det finns få motstående intressen 
inom området som tillståndsansökan omfattar.  
 
Områdesbeskrivning 
Vindkraftparken Broboberget ligger på båda sidor om gränsen mellan 
Rättviks och Ovanåkers kommun, ca 50 km norr om Rättvik och 25 km 
väster om Edsbyn. Ungefär 10 % av den totala ytan av ansökningsområdet är 
beläget inom Ovanåkers kommun. Inom området bedrivs främst jakt- och 
friluftsaktiviteter. Området och dess närområde är mycket glest befolkat och 
landskapet är till stor del präglat av ett modernt skogsbruk. Närmaste 
bebyggelse i Ovanåker utgörs av fritidshus vid Hyllberget och Spjutmyran.  
 
Tematisk översiktsplan, tema vindkraft och stora opåverkade områden 
Ovanåkers kommun ser positivt på en utbyggnad av vindkraften i 
kommunen. Kommunen vill att det ska ske på ett ordnat och miljömässigt 
hållbart sätt samt enligt en genomtänkt plan. 
 
Översiktplanens intention är att sätta upp en bruttoram för hur mycket 
vindkraft kommunen kan tåla och utreda vilka områden som bedöms kunna 
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studeras vidare. Totalt finns fem stycken vindkraftområden (VK-områden) i 
kommunen. Bedömningen är att endast delar av VK-områdena kommer att 
byggas ut. Planens intention är att inga områden kommer att medföra några 
större parker än totalt 35 verk. Vindkraftparker ska i första hand lokaliseras 
till de VK-områden som kommunen tagit fram. Utanför utpekade VK-
områden ska restriktivitet råda. Ståndpunkten är att allmänna och privata 
intressen inte ska lida betydande skada eller att verksamheten medför 
betydande olägenheter för miljön. Ett slutgiltigt ställningstagande från 
kommunen görs först när samtliga konsekvenser är klarlagda.  
Inom ansökningsområdet finns ett VK-område (VK 8 Spjutmyraberget). (se 
bilaga 1.) VK-8 består av hela eller del av Spjutmyraberget, 
Mellanslogsberget och Sjösvedberget och bedömningen är att det kan 
inrymma ca 10 vindkraftverk. VK-8 ingår i landskapskaraktären Västra 
skogsbygden som anses vara ett relativt obebyggt område med 
vildmarkskaraktär med ett antal större kraftledningar samt allmänna vägar. 
VK-8 ansluter till Rättviks kommuns framtagna vindkraftområde i väster. 
Området bedöms sammanfattningsvis väl lämpat för vindkraft med få 
motstående intressen. (se bilaga 1.) 
 
 
Ansökningsområdet avviker till viss del från kommunens antagna 
översiktsplan för vindkraft. Justeringen av ansökningsområdet har gjorts för 
att minska påverkan på boende i Hyllberget och Spjutmyran samt att hålla 
större avstånd till de skyddade områdena Golfersmyran och 
Ålkarsstjärnarna. Bedömningen från kommunen är att avvikelsen är 
godtagbar då det inte innebär att några hittills kända intressen riskerar att 
hamna i konflikt.  
 

Nationella mål  
Av propositionen "en sammanhållen klimat- och energipolitik - energi (prop. 
2008/09:163) framgår det att andelen förnybar energi ska vara minst 50 % av 
den totala energianvändningen år 2020. En planeringsram för vindkraft på 30 
TWh har också fastställts, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. 
Planeringsramen anger det nationella anspråk som vindintresset har på 
tillgång av mark- och vattenområden. Tar man hänsyn till alla vindkraftverk 
som är i drift, under byggnation och vindkraftverk som är tillståndgivna 
utgör är den totala mängden energi som kan produceras omkring 28 TWh. 
Vilket motsvarar ca 5060 vindkraftverk. 
 
Regionala mål för vindkraft 
Det regionala målet är på 1 TWh avseende vindkraft. Med det antal 
vindkraftverk som är i drift och som är under byggnation når regionen upp 
till målet på 1 TWh idag. Om man tar med alla verk som är tillståndsgivna är 
den totala energiproduktionen ungefär 4 TWh. Totalt motsvarar detta ca 370 
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vindkraftverk. För Dalarna är motsvarande siffran 1,5 TWh.  
 
Riksintresse vindbruk 
Energimyndigheten har pekat ut ett stort antal områden i Sverige som 
bedöms vara lämpliga för storskalig vindkraftutbyggnad, utifrån ett antal 
kriterier i enlighet med 3 kap 8 § miljöbalken. Ett riksintresse är ett statligt 
anspråk och av nationell betydelse. Inom aktuellt område finns inga 
riksintressen.  
 

Övriga riksintressen 
Ca 0,5 -1 km öster om ansökningsområdet finns Ålkarstjärnarna som är 
skyddat enligt Natura 2000 och de centrala delarna är även av riksintresse för 
naturvården. Ca 5-6 km öster om ansökningsområdet är älven Voxnan 
belägen. Stora delar av den berörda sträckan inklusive avrinningsområdet är 
skyddad som riksintresse för outbyggda vattendrag enligt 4 kap. 6 § 
Miljöbalken. Voxnan är även av riksintresse för naturvården och friluftslivet 
enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Dessutom är älv-sträckan avsatt som 
naturreservat och natura 2000-område. 5 km öster om projektområdet är 
riksintresseområdet för kulturmiljövården Voxnabruk beläget. Fotomontage i 
tillståndsansökan och MKB visar på att vindkraftverk, till viss del, kommer 
bli synliga från Voxna bruk. Fotomontagen från utpekade områden längs 
Voxnan visar på att vindkraftverken med största sannolikhet ej kommer att 
ses på grund av topografin och skogen. Den sammantagna bedömningen är 
att inget av de skyddade områdena riskerar någon påtaglig skada utifrån dess 
värden. (se bilaga 1.) 
 
Bebyggelse 
Avståndet till närmsta bebyggelse i Ovanåkers kommun är ett fritidshus vid 
Hyllberget och Spjutmyran och dessa kan komma att påverkas genom risk 
för buller. Nuvarande riktvärden för buller bedöms dock inte överskridas och 
i nuläget bedöms inte anläggningen innebära någon negativ inverkan på 
landskapet då topografin och skogen täcker vindkraftparken. I övrigt finns 
det ett antal jakt- och raststugor i närområdet som även de kommer att 
påverkas genom risk för buller. I övrigt kommer vindkraftverken att synas 
ifrån flera platser i kommunen som är bebodda. Den sammantagna påverkan 
på landskapet och andra intressen bedöms vara godtagbara.  
Motstående intressen 
Inga motstående intressen har kommit kommunen tillkänna. 
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Beslutsunderlag 

Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd till vindkraftpark 
Broboberget, Rättviks och Ovanåkers kommun 2015-12-23 Dnr. 2015/566 
Samrådsyttrande, Miljö- och byggnämnden, 2014:0 092 Tematisk 
översiktsplan, vindkraft och stora opåverkade områden, Ovanåkers kommun, 
2011-10-26 Energimyndigheten, "vägledning om kommunal tillstyrkan vid 
tillståndsprövning av vindkraftverk enligt miljöbalken 16 kap 4 §.  

Bilaga  

Bilaga 1 Översiktskarta 

 

Beslut skickas till 

Marie Ernström 

Miljöskyddshandläggare 

Länsstyrelsen Dalarna 

 

marie.ernstrom@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/dalarna 
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§ 7 Dnr 2016/00092  

Pågående investeringar VA för tilläggsbudgetering 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 183 tkr för pågående investeringar 
VA 2016.   

Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.  

Specifikation  

Pågående investeringar VA, 183 tkr Investerings-nummer 

Benämning Tilläggsbudget 5510  

VV byggnad Svabensverk 4 7532  

Huvudvattenledning Edsbyn-Ämnebo 33 7533  

Sanering VA Runemo 250 7537  

Älvstranden Edsbyn -100 7526  

Överföringsledning Viksjöfors-Alfta -4 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. 
Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende 
redogörs för de pågående investeringarna inom kommuns vatten och 
avloppsverksamhet. 
Fråga om vilka investeringar som är pågående har besvarats av ekonom på 
Helsingevatten AB. Svaret har sammanställts av ekonomiavdelningen. Av 
sammanställningen framgår att totalt 5 investeringar bedöms som pågående 
och kommer att slutföras 2016 eller senare. Totalt belopp att 
tilläggsbudgetera är 183 tkr. 
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Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Helsinge Vatten AB 

Investeringar VA-verk 2016 -2020  

Investeringar VA-ledningsnät 2016 -2020 

lnvesteringsplan 2016 - 2020 per år  

Investeringsplan 2016 - 2020 per anläggning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 december 2015 

 

Beslut skickas till  

Ekonomikontoret 
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§ 8 Dnr 2015/00150  

VA-Investeringsplan 2016-2020 - Revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer reviderad investeringsplan för VA-
verksamheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Helsinge Vatten AB ser ett behov av 
revideringar i investeringsplanen för VA. 
Revideringarna i investeringsbudgeten för VA handlar i huvudsak om 
omfördelning av redan beviljade investeringsmedel inom VA-verksamheten 
för år 2016. I vissa delar består föreslagna ändringar i omprioriteringar så att 
investeringar tidigareläggs eller senareläggs. 
Ett skäl till omprioriteringarna är att projekteringsmedel behövs till det 
strategiskt viktiga projektet med en eventuell överföringsledning av 
dricksvatten vidare från Viksjöfors till Alfta. 
Ökningen av totala investeringsbudgeten om 200 tkr för år 2016 består i VA-
kollektivets del av de beräknade kostnader för flytt av VA-ledningar 
föranlett av AEFAB's byggnation  på Älvstranden där kostnaderna för flytten 
kommer att delas lika mellan kommunens VA-kollektiv och AEFAB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Helsinge Vatten AB  

Investeringar VA-verk 2016 -2020 

Investeringar VA-ledningsnät 2016 -2020  

lnvesteringsplan 2016 - 2020 per år  

Investeringsplan 2016 - 2020 per anläggning  

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 december 2015 

 

Beslut skickas till  

Helsingevatten AB, Ekonomikontoret 

Planeringschef, Johan Olanders 
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§ 9 Dnr 2016/00088  

 Begäran om ägartillskott - Helsinge Net Ovanåker AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utge villkorat aktieägartillskott på tre miljoner 
(3000000) kronor till Helsinge Net Ovanåker AB. Villkoren för återbetalning 
utgörs av om bolagets likviditet tillåter detta. 

Sammanfattning av ärendet 

Helsinge Net Ovanåker AB har inkommit med en framställan om 
aktieägartillskott för fiberutbyggnad under 2016. Motivet återfinns i att det 
för den programperiod som inleddes 2014 fortfarande är oklar om bidrag 
kommer att kunna fås och om så i vilken omfattning. Utbyggnadsplanerna 
för 2016 uppgår till 10,5 mnkr och i planen ingår att bidrag ska kunna 
erhållas med 3 mnkr. Alternativet till ett uteblivet bidrag, alternativt 
ägartillskott, är att utbyggnadsplanerna minskas med motsvarande belopp. 
Aktieägartillskott är villkorade eller ovillkorade, och skillnaden är att vid 
villkorade aktieägartillskott har aktieägaren förehållit sig rätten att få 
återbetalning av aktieägartillskottet under vissa förutsättningar, vilket 
innebär att tillskottet rent ekonomiskt (men inte redovisningstekniskt) kan 
ses som ett lån. Ett vanligt återbetalningsvillkor är att återbetalning skall ske 
om det finns fritt eget kapital i bolaget. Jämfört med ett lån till bolaget utgår 
inte ränta vid ett villkorat aktieägartillskott (ränta kan dock utgå, men räknas 
då som vinstutdelning).  
För ovillkorade aktieägartillskott saknas rätt till återbetalning 

Beslutsunderlag 

Helsinge Net Ovanåker AB - Framställan om ägartillskott för fortsatt 
fiberutbyggnad, 2015-12-10. 

 

Beslut skickas till 

Helsinge Net AB 

Ekonomiavdelningen 
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§ 10 Dnr 2016/00069  

Nya lokala miljömål för Ovanåkers kommun 2016-2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Lokala miljömål till år 2016 - 2020 för Ovanåkers 
kommun. Årligen ska en uppföljning av de lokala miljömålen göras av 
energi- och klimatrådigvaren eller annan ansvarig tjänsteman. Med 
uppföljningen som grund kan kommunstyrelsen besluta om revidering av de 
lokala miljömålen. 

Sammanfattning av ärendet 

2009 antog kommunfullmäktige miljömål till år 2015. Under hösten har en 
arbetsgrupp bestående av energi- och klimatrådgivaren och av 
kommunstyrelsen valda politiker tagit fram 18 nya lokala miljömål som 
delvis är en fortsättning av de miljömål som togs 2009. De föreslagna målen 
berör kommunens verksamhet och dess bolag. 
 
Arbetsgruppen har i stort utgått från tidigare lokala miljömål. De mål som 
fortfarande är relevanta har uppdaterats, gamla mål som spelat ut sin roll har 
lämnats därhän och nya mål har lagts till. Arbetsgruppen har valt att fokusera 
på miljömål som kommunen har rådighet över. Som exempel: det finns ett 
mål för koldioxidutsläpp från kommunens verksamhetsrelaterade-resor men 
inte ett mål för alla resor i kommunen.  
 
Miljömålen är indelade i tre kategorier "Levande naturmiljö och hälsa", 
"Minskad klimatpåverkan och klokare energihushållning" och "God 
hushållning av kommunens och jordens resurser". Dessa lokala miljömål 
innebär vissa utmaningar för kommunen. I kommunen har vi mycket goda 
förutsättningar för att bli fossilfria och med mål nummer 10 föreslår 
arbetsgruppen att kommunen ska bli helt fossilbränslefri, bortsett från 
transporter, till år 2020. Detta ställer krav på bland annat vilket elavtal vi har. 
Just transporter har fått ett eget mål om att minska koldioxidutsläppen med 
30 %. Detta förutsätter bland annat att fler elbilar och mer nyttjande av 
kollektivtrafik för att nå målet. 
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Not: Värden för energianvändningen i kommunens fastigheter (inklusive 
bolag) har ej kunnat beredas i tid, se sida14 i Lokala miljömål till år 2020 för 
Ovanåkers kommun. Hur energianvändningen ska beräknas är dock bestämt 
och vad som hände 2014 går inte att ändra på i dag. Detta värde kommer 
finnas. Anledningen till detta är att aefab som sköter fastighetsförvaltningen 
just har infört ett nytt datasystem för att hantera dessa värden, ett system som 
inte är fullt implementerat än. 

Beslutsunderlag 

Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020. Överenskommelser 
kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning; Länsstyrelsen 
Gävleborg och Ovanåkers kommun Lokala miljömål Ovanåkers kommun 
2009-2015. 

 

Beslut skickas till  

Samtliga nämnder och bolag 
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§ 11 Dnr 2015/00010  

Antagande av ny upphandlingspolicy - Inköp Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny upphandlingspolicy som 
utarbetats av Inköp Gävleborg 

Sammanfattning av ärendet 

Ett beslutsunderlag för antagande av ny upphandlingspolicy för Inköp 
Gävleborgs ägarkommuner med dess bolag och förbund har utarbetats. 
Uppdraget är ställt av direktionen för Inköp Gävleborg och har letts av en 
från direktionen utsedd styrgrupp samt genomförts av en arbetsgrupp. Som 
stöd har referenspersoner knutits till arbetet. 
Direktionen för Inköp Gävleborg har bedömt det viktigt att policyn är 
likalydande i alla ägarkommuner varför remissarbetet har genomförts över 
lång tid och i många steg. 
Upphandlingspolicyn har tillsänts kommunen på remiss i 3 omgångar. 
Remissomgång nr 1 behandlades av kommunstyrelsen den 10 februari 2015, 
§ 33, remissomgång nr 2 behandlades av kommunstyrelsen den 1 september 
2015, § 145 och remissomgång nr 3 behandlades av kommunstyrelsen den 
24 november 2015, § 199. 

Beslutsunderlag 

Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer, daterad 2016-01-22 
inklusive missiv. 

 

Beslut skickas till 

Inköp Gävleborg 

Christer Engström 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB 

Helsingenet Ovanåker AB 

OKAB 

Klas-Åke Säll 
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§ 12 Dnr 2014/00185 622 

Motion - Smör på mackan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jennie Forsblom (KD), Hans Jonsson (C), Yoomi Renström (S) Pär 
Johansson (M), Anna Rudman (C), Isa Wallmyr (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Jan-Åke Lindgren (S), Carl Bopparmark (S) yrkar att Ovanåkers kommun 
följer de nationella- och livsmedelsverkets riktlinjer som finns för 
näringsriktiga offentliga måltider. 
 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jennie Forsblom föreslår att Ovanåkers kommun ska erbjuda bredbar 
smörblandning. Anledningen är att kommunen ska gå mot ett hållbart 
samhälle där naturliga livsmedel är en bidragande faktor.  

 

Livsmedelsverket har gjort en undersökning av lösningsmedel i margariner, 
smörblandningar och smör som presenterades i juni 2014. Bregott benämns 
ofta som en naturlig smörblandning. Av de margariner vi använder i köken 
analyserades Bregott, Flora, och Milda som alla tre margariner klarade 
gräsvärdena uppsatta för lösningsmedel i margariner. Bregott i jämförelse 
med Flora och Milda innehöll Bregott mest rester av lösningsmedel, men 
fortfarande under uppsatta gränsvärden.  

 

I äldreomsorgen används både Bregott och Flora medan i skolorna serveras 
det enbart Flora. Kostavdelningen vill fortsätta följa nationella riktlinjer för 
måltider i förskola, skola och äldreomsorg för att servera bra och 
näringsriktiga måltider. Som ett stöd i detta arbete med bra och 
näringsriktiga skolmåltider finns Livsmedelsverkets "Bra mat i förskolan", 
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"Bra mat i skolan" och "Bra mat i äldreomsorg" som reviderades 2013. I 
Skriften "Bra mat i skolan" beskrivs bland annat problematiken med att barn 
har ett alldeles för högt intag av mättat fett och för lågt intag av fleromättat 
fett. Mättat fett finns i stor mängd i smör men inte alls i samma utsträckning 
i margariner där man istället har fleromättat fett. Det viktigaste att förhålla 
sig till inom äldreomsorgen är förutsättningen att motverka undernäring, att 
de äldre äter och får i sig den energi de behöver oavsett fettkvaliten, fettets 
kvalitet har inte lika stor betydelse inom äldreomsorgen jämfört med skola/ 
förskola. Detta innebär att vi enligt riktlinjerna fortsätter serverar och 
använder Bregott i maten vi lagar till äldreomsorgen.  

 

Precis som det står beskrivet i "Bra mat i förskolan", "Bra mat i skolan", 
"Bra mat i äldreomsorg" vill vi fortsätta erbjuda ett nyckelhålsmärkt 
bordsmargarin i skolan och ett bordsmargarin med 60 - 80 % fett, max 1/3 
mättat fett i förskolan.  

Beslutsunderlag 

Smör på mackan 2014-06-13, motion av Jennie Forsblom.  

Livsmedelsverket, Sammanfattning resultat lösningsmedel i margarin. 

2015-06-11 

Tjänsteskrivelse Kajsa Stenlund, 2015-11-18 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen 
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§ 13 Dnr 2016/00017  

IVO - Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt 
9 § och rapportering enligt 28 F- g §§Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och 6g§ 
SoL - sekretess 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
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. 
 
2015-10-15 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 3 (juli-september 
2015): 
 
Ny inrapportering: 
Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade i form av gruppbostad. Beslut daterat 2015-04-
07. 
Avslutar på egen begäran 2015-10-15. 
 
Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Beslut daterat 2015-05-06. 
 
Ovanstående Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. Beslut daterat 2015-05-06. Inrapporterat som 
verkställt 2015-10-19. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden lämnar rapporter till IVO, revisionen och 
kommunfullmäktige. 
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§ 14 Dnr 2016/00184  

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Christer Bäcklin (V) 
som avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ersättare 
för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. 

 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

      gavleborg@lansstyrelsen.se 
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§ 15 Dnr 2016/00023  

Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut. 

Kommunfullmäktige tilläggsbudgeterar 21 101 tkr för pågående 
investeringar 2016. Tilläggsbudgeteringen specificeras nedan.   

Specifikation Pågående investeringar, 21 101 tkr  

Investerings-nummer Benämning Tilläggsbudget  

6366 Celsiusskolan: Förprojektering F-9  161  

4337 Rotebergs skola: Nybyggnad av sophus      4  

4339 Knåda skola: Ombyggnad av soprum  150  

4340 Knåda skola: Nytt sovtak förskolan  200  

4341 Lillboskolan: Nybyggnad av sophus     5  

4342 Lillboskolan: Utökning av undervisningslokaler 590  

4344 Alftaskolan: Byte av ventilationsaggregat kök 354  

4345 Alftaskolan: Ombyggnad av soprum  300  

6370 Alftaskolan:  

Förprojektering om- eller nybyggnad Alftaskolan -149  

6371 Runemo skola: Nybyggnad av sophus       6  

6372 Öjestugan: Varmbonat vagnförråd  228 

6374 Nordanäng förskola:  

Komplettera utomhusbelysningen    34  

4349 Nordanäng förskola: Byte ventilationsaggregat 771  

6140 Förskola Bäck fyra avdelningar                   -2 466  

4352 Gyllengården: Carport hemtjänsten  487  

4353 Gyllengården: Cykelförråd   100  

4354 Gyllengården: Uppfylla brandkrav  182  

4355 Hälsocentralen i Alfta: Ny reception  190  

4356 Kommunhuset: Ombyggnad av soprum    60  

6375 Kommunhuset: Byte av korridorbelysning    -3  
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6376 Edsbyns bibliotek: Kulturum 12 228  

4109 Edsbyns museum - omlokalisering, projektering  100  

4105 Fritidsgård Alfta    605  

2314 Celsius sim- o sporthall: 

Nyinvestering i form av friskvårdutrustningar.    61  

6378 Celsius sim- o sporthall: Projektering simhallen 664  

4358 Celsius sim- o sporthall: Underhåll  466  

3379 Celsius sim- o sporthall: Utegym - Bäck 1  

4360 Ön: Fotbollens omklädningsrum projektering 479  

6379 Södran: Nya utbildningslokaler                    5 109  

3376 Folkets hem: Larm     25  

6381 Cykelvägar    324  

6382 Cykelväg Lillbo-Celsius medfinansiering                 -1 499 
6383 Dagvatten västra Edsbyn, utredning    61  

7102 Markförsörjning       199  

8302 LBC området mark     319  

8303 Mark Norra torget Edsbyn     47  

8307 Marklösen inom planlagda områden för näringslivet 300  

8308 Industimark    250  

2313 Hänvisningssystem växeln   -587  

2129 Diariesystem/ärendehant.      358  

2135 Heroma server   -149  

2708 Trygghetslarm      36  

2205 Datasystem MBN   150  

3380 Traktor    350 
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Sammanfattning av ärendet 

Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar. 
Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. I detta ärende 
redogörs för de pågående investeringarna. 
 
Fråga om vilka investeringar som är pågående har skickats ut till samtliga 
berörda förvaltningschefer. Svaren har sammanställts av 
ekonomiavdelningen. Av sammanställningen framgår att totalt 44 
investeringar bedöms som pågående och kommer att slutföras 2016 eller 
senare. Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 21 101 tkr. 

 
 
 
Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag Investeringsredovisning 2015 

 

Beslut skickas till  

För handläggning: Ekonomiavdelningen 

 


