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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 12 maj, 2015,
kl. 09.00–14.15, Ajournering 10.10–10.30, 12.10–13.00

Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S), Ordförande
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Kent Olsson (FP)
Joel Henning (MP)
Hans Jonsson (C) §§ 89-93
Gun-Marie Swessar (C) §§ 89-93
Björn Mårtensson (C)
Jennie Forsblom (KD)
Inge Eriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Jan-Åke Lindgren (S)
Carl Ringbo (C) tjänstgörande ersättare för Hans Jonsson (C) §§ 94-114
Ingrid Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C) §§ 94114

Övriga närvarande
Ersättare

Åsa Söder (S) §§ 89-99
Einar Wängmark (S)
Carl Ringbo (C) §§ 89-93
Ingrid Olsson (C) §§ 89-93
Bertil Eriksson (KD)
Lennart Englund (SD)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Samhällsbyggnadschef Johan Ljung § 92
Kulturchef Carina Isaksson § 95 och 101
Energirådgivare Fia Johannessen § 96
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Solveig Landar § 100
Förvaltningschef socialförvaltningen Anette Forsblom § 100

Övriga

Tillträdande VD BORAB Dan Nordin § 92
Tillförordnad VD Lars-Olov Södergårds § 92
Beredskapssamordnare KFsH Tove Westerberg § 94

Utses att justera

Björn Mårtensson

Justering
Plats och tid

Björn Mårtensson
Kommunkontoret 19 maj, klockan 15.00

Justerade paragrafer

89-114

Justerare
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Björn Mårtensson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsens i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 12 maj
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 maj och tas ned 12 juni 2015. Mellan
20 maj och 10 juni 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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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 89

Godkännande av dagordningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens godkänner dagordningen
Dagordning inför sammanträdet

Dagordning under sammanträdet

1.

Upprop

1.

Upprop

2.

Justerare

2.

Justerare

3.

Godkännande av dagordningen

3.

Godkännande av dagordningen

§89

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Allmänhetens frågestund

§90

5.

Rapporter

5.

Rapporter

§91

6.

Finansiell rapport

6.

Presentation från BORAB:s tillträdande och
tillförordnade VD

§92

7.

Presentation från BORAB:s tillträdande och
tillförordnade VD

7.

Remiss – Krav på privata aktörer i välfärden

§93

8.

Information om Krisledningsnämnden

8.

Information om Krisledningsnämnden

§94

9.

Taxor och avgifter för kulturavdelningen

9.

Ansökan om bidrag från Södra Hälsinglands
Orkesterförening

§95

10.

Ansökan om bidrag från Södra Hälsinglands
Orkesterförening

10.

Information om Länsstyrelsens arbete med
överenskommelser om lokala miljömål

§96

11.

Remiss – Krav på privata aktörer i välfärden

11.

VA-Investeringsplan 2016-2020

§97

12.

VA-Investeringsplan 2016-2020

12.

Revidering av investeringsplan 2015-2019 Inköp av teknisk utrustning för att minska
kommunens pappershantering

§98

13.

Revidering av varuförsörjningsplan – Tillägg
”Servicepunkter”

13.

Reglemente för förtroendevaldas användande av
surfplattor

§99

14.

Revidering av investeringsplan 2015-2019 Inköp av teknisk utrustning för att minska
kommunens pappershantering

14.

Information kring Barn och
utbildningsnämndens och Socialnämndens
anpassningsarbete och förutsättningarna för detta

§100

15.

Reglemente för förtroendevaldas användande av
surfplattor

15.

Taxor och avgifter för kulturavdelningen

§101

16.

Ansökan om bidrag för Skandinavisk
finnskogskonferens

16.

Revidering av varuförsörjningsplan – Tillägg
”Servicepunkter”

§102

17.

Framställan om kommunal borgen för
finansiering av fortsatt fiberutbyggnad –
Helsinge Net Ovanåker AB

17.

Ansökan om bidrag för Skandinavisk
finnskogskonferens

§103

18.

Information om Länsstyrelsens arbete med
överenskommelser om lokala miljömål

18.

Framställan om kommunal borgen för
finansiering av fortsatt fiberutbyggnad –
Helsinge Net Ovanåker AB

§104
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
19.

Information kring Barn och
utbildningsnämndens och Socialnämndens
anpassningsarbete och förutsättningarna för detta

19.

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

§105

20.

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

20.

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

§106

21.

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

21.

Bästa betyg 2015

§107

22.

Bästa betyg 2015

22.

Finansiell rapport

§108

23.

Tertialuppföljning Kommunstyrelsen

23.

Tertialuppföljning Kommunstyrelsen

§109

24.

Revidering av Investeringsplan 2015 – 2019 –
äskande från kostavdelningen

24.

Revidering av Investeringsplan 2015 – 2019 –
äskande från kostavdelningen

§110

25.

Tilläggsbudgeteringar 2015 med anledning av
löneöversynen

25.

Tilläggsbudgeteringar 2015 med anledning av
löneöversynen

§111

26.

Redovisning av delegeringsbeslut

26.

Redovisning av delegeringsbeslut

§112

27.

Meddelanden

27.

Meddelanden

§113

28.

Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
mellan 16-20 år

§114

Notera att ärende 28. ”Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år är ett
tilläggsärende.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 90

Dnr 2015/43

Allmänhetens frågestund
Kommunstyrelsens sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för
allmänheten, (helt eller delvis).
Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens
frågestund”.
Det fanns inte några frågor.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 91

Dnr 2015/44

Rapporter
Ordförande – Yoomi Renström (S)
Hälsingland Turism
Hälsingland Turism ekonomisk förening har hållit styrelsemöte och
föreningsstämma. Konsultföretaget Graffman AB, presenterade delrapport
från förstudien om Hälsinglands Turisms framtida roll. Uppdraget har
lämnats av styrelsen för Hälsingland Turism och Region Gävleborg har
finansierat. Yoomi Renström deltog som Hälsingerådets representant liksom
Regionrådet Eva Tjernström. Slutrapport presenteras senare.
HBTQ
27 maj var det filmvisning för förtroendevalda och förvaltningar på
biografen Röda Kvarn i Edsbyn gällande HBTQ.
Långsiktigt ska arbetet med HBTQ leda till att personal som arbetar mot
människor ska få en större kunskap i området.
Ungdomsdialog
4 maj hölls en ungdomsdialog.
Vid ungdomsdialogen deltog kommunledning och förtroendevalda. Bland
annat diskuterades skollokaler och fritidsaktiviteter. Det fanns ett utbrett
missnöje med toaletter och duschar i skollokaler.
Kommunchef – Christer Engström
Earth Hour – Lillboskolan
Lillboskolans årsklass 2 har skickat ett brev till kommunchefen gällande
Earth Hour och hållbart samhället, Christer informerade om detta.
Kommunala bolag
AICAB – Mikael Jonsson (M)
AICAB har haft ett styrelsemöte 2015-05-11.
System Edström, lokaliserade i Kilafors kommer flytta in i AICAB:s
lokaler. Industrin omfattar en stor del av den lediga yta som funnits hos
AICAB, därför behöver man föra en diskussion om hur man ska agera om
det finns ytterligare bolag som vill nyttja AICAB:s lokaler.
Aefab – Ylva Ivarsson (S)
Första mötet som ny styrelseordförande kommer vara under nästa vecka.

forts
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 91 forts
Helsinge Net Ovanåkers AB - Kent Olsson (FP)
Helsinge Net kommer snart gå ut med ett anbudsförfarande på borgen, med
tanke på hur området ser ut är det ytterst svårt att beräkna vad utbyggnaden
kommer kosta.
Övriga
Eldklotet företagsgala – Mikael Jonsson (M), Gun-Marie Swessar (C)
och Yoomi Renström (S)
Mikael Jonsson (M), Gun-Marie Swessar (C) och Yoomi Renström (S)
deltog på Eldklotets företagsgala.
Årets företagare i Ovanåkers kommun blev Alfta Kvalitetslego
Årets företagare i Gävleborg blev Delsbo Candel.
Rådslag med Partnerskap Bergslagsdiagonalen – Mikael Jonsson (M)
Mikael Jonsson deltog på rådslaget med Partnerskap Bergslagsdiagonalen
2015-04-28 i Lindesberg.
Marknadsanalys för tvärbanan – Mikael Jonsson (M)
2015-04-12 var Ovanåker värd för en marknadsanalys för tvärbanan som går
genom Orsa och Bollnäs,. Detta har gjorts utifrån ett uppdrag som
initierades av Inlandsbanan. Analysen kom fram till att det inte finns en
marknad för att genomföra godstransporter.
Leader Hälsingebygden - Håkan Englund (S)
Leader Hälsingebygden har haft sin årsstämma. Håkan Englund är ny
ledamot i LAG gruppen/styrelsen. Till ordförande i Valberedningen valdes
Björn Mårtensson (C). Leader arbetar med ansökningar från Hälsingland
och ska fördela pengar som finns avsatta under perioden till 2020.
Skolbesök - Håkan Englund (S)
Just nu är har kommunen besök från Sydafrika, 12 elever, 1 lärare, 1
avdelningschef och 1 rektor, kollar på skolverksamheten. Detta är ett utbyte,
några från skolan kommer framgent att åka till Sydafrika.
Ung Företagsamhet – Hans Jonsson (C)
Ett UF-företag från Voxnadalensgymnasium deltar vid UF-mässan i
Stockholm.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 92

Dnr 2015/175

Presentation från BORAB:s tillträdande och tillförordnade
VD
Ärendet
BORAB:s tillträdande och tillförordnade VD presenterade sig och hur
utvecklingen ser ut i BORAB.
Dan Nordin, tillträder som VD för BORAB under hösten 2015.
Lars-Olov Södergårds har tidigare varit VD för BORAB i 11 år, fick
förfrågan om att vara tillförordnad VD och accepterade det i julas.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 93

Dnr 2015/135

Remiss – Krav på privata aktörer i välfärden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besvara
remissen.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en remiss angående ”Krav på privata aktörer i välfärden”,
ärendet berör socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområden. Remissen ska vara besvarad 2 juni, samma dag som
kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträde. För att hinna
sammanställa svaren från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
bör besvarandet ske av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Remiss 2015-03-02
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-05-05

Skickas till
För handläggning: Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 94

Dnr 2015/176

Information om Krisledningsnämnden
Ärendet
Beredskapssamordnare Tove Westerberg från KFsH informerade om
krisledningsnämndens arbete. Nedan följer ett utdrag av informationen:
Krisledningsnämndens arbete styrs delvis av LEH (2006:544), varje
kommun är skyldig att ha en krisledningsnämnd, kommunen själv
bestämmer vilket mandat som ska tilldelas krisledningsnämnden.
Ordföranden i nämnden bedömer när det är dags att kalla till nämnden.
Ordföranden får fatta beslut åt nämndens vägnar vid brådskande hantering.
Nämnden får ta över ansvaret över hela eller delar av annan nämnds
verksamhet, för att påskynda politiska beslut.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 95

Dnr 2014/401

Tillfälligt arrangemangsbidrag; Vårkonsert Södra
Hälsinglands Orkesterförening, SHOF
Kommunstyrelsens beslut
Tillfälligt arrangemangsbidrag beviljas med 5 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Södra Hälsinglands Orkesterförening ansöker om 10 000 kr i förlustbidrag
till genomförandet av en vårkonsert i kommunerna Bollnäs, Ovanåker (Alfta
kyrka) och Söderhamn. Våra unga musikanter får möjlighet att medverka i
ett större konsertsammanhang med professionell solist och dirigent.
Beslutsunderlag
Ansökan inkommen 2015-01-23
Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2015-02-24
KsAu § 30, 2015-04-27

Skickas till
För kännedom: Södra Hälsinglands Orkesterförening och Kulturchef
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 96

Dnr 2015/177

Information om Länsstyrelsens arbete med
överenskommelser om lokala miljömål
Ärendet
Energirådgivare Fia Johannessen informerade om kommunens arbete med
överenskommelser om lokala miljömål mellan länsstyrelsen och kommunen,
nedan följer ett utdrag från informationen:
Länsstyrelsen har tagit fram 67 miljömålsåtgärder och 35
klimatanpassningsåtgärder, som länsstyrelsen vill skriva överenskommelser
om med kommunerna i länet. Kommunerna bestämmer själv hur många av
dessa mål som det går att uppnå.
Ovanåkers kommun har tagit fram 23 åtaganden som kommunen kan
efterlevas.
Miljömålen ska förankras via kommunfullmäktige under hösten.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 97

Dnr 2015/150

Investeringsbudget VA-verksamheten 2016 - 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Helsinge Vatten AB:s redovisade
investeringsplan för perioden 2016 – 2020.
Sammanfattning av ärendet
Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter driften av Ovanåkers
kommuns allmänna VA-anläggningar har redovisat ett förslag till
investeringsbudget 2016 – 2020.
Ärendet
Tekniska avdelningen har tagit del av och granskat av Helsinge Vatten
tillhandahållet förslag till investeringsplan för perioden 2016 – 2020.
Investeringsvolymerna ligger i linje med tidigare beslutade nivåer och är
förenliga med verksamhetens mål.
Justeringar kan komma att behöva göras beroende på utfallet av förstudien
angående överföringsledningar för dricksvatten vidare från Viksjöfors ner
till Alfta.
Beslutsunderlag
Sammanställning investeringsplan VA 2016 – 2020
Beskrivning av investeringar VA-verk 2016 – 2020
Beskrivning av investeringar VA-ledningsnät 2016 – 2020
Tekniska nämnden 2015-03-18, § 27
KsAu § 31, 2015-04-27

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Johan Olanders
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 98

Dnr 2014.373

Revidering av investeringsplan 2015-2019 – Inköp av teknisk
utrustning för att minska kommunens pappershantering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar 270 tkr 2015, för inköp av teknisk
utrustning vilket ska minska kommunens pappershantering.
2. Kommunfullmäktiges ram från och med 2016 utökas med 80 tkr.
3. Tekniska nämndens ram minskas från och med 2016 med 90 tkr.
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Mårtensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag
till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens projekt gällande införskaffande av ett dokument- och
informationshanteringssystem är i en implementeringsfas där möjlighet
finns för de förtroendevalda att få information digitalt istället för att, som i
dagsläget få handlingar i pappersformat.
För att hantera denna möjlighet behöver kommunen köpa in teknisk
utrustning som möjliggör för de förtroendevalda att ta emot information
digitalt.
Ärendet
Kommunens projekt gällande införskaffande av ett dokument- och
informationshanteringssystem är i en implementeringsfas vilket ger
möjlighet för de förtroendevalda att ta emot handlingar digitalt. För att
hantera denna möjlighet behöver teknisk utrustning införskaffas.
I den ekonomiska uträkningen ingår förutom införskaffande av teknisk
utrustning ingår även kostnaden för att upprätthålla abonnemang med 2 GB
surf per månad.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 98 forts
Anledningen till att den ekonomiska kalkylen visar på utökade kostnader är
för att uträkningen inte tar vara på att tryckeripersonalens arbetsbörda
minskas markant. Målsättningen är att samtliga nämnder hanterar
handlingar digitalt from 2016-01-01.
Hur den minskade arbetsbelastningen hanteras är en organisationsfråga
vilket därför inte finns med i uträkningen.
Hanteringen av handlingar digitalt minskar den nämndadministrativa
processen betänkligt.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uträkning, Johan Brodin
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-04-20
KsAu § 32, 2015-04-27
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 99

Dnr 2015/156

Antagande av reglemente för förtroendevaldas användning
av surfplattor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ”Reglemente för förtroendevaldas användning
av surfplattor” att börja gälla efter protokollets justering.
Ärendet
Som ett led i att digitalisera och effektivisera Ovanåkers kommuns hantering
av handlingar till förtroendevalda har kommunen beslutat att köpa in
surfplattor till de förtroendevalda.
För att tydliggöra ansvarsfördelning mellan kommun och förtroendevald har
därför ett reglemente skapats.
Beslutsunderlag
Reglemente för förtroendevaldas användning av surfplattor, 2015-04-21
(reviderad efter KsAu)
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-04-22
KsAu § 33, 2015-04-27

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Samtliga förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelse (med reglementet),
Kristoffer Baas, Jenny Stenälw

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2015-05-12

17 (35)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 100

Dnr 2015/178

Information kring Barn och utbildningsnämndens och
Socialnämndens anpassningsarbete och förutsättningarna för
detta
Ärendet
Förvaltningscheferna för barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen informerade om anpassningsåtgärder och
förutsättningarna för att genomföra detta.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 101

Dnr 2015/132

Taxor och avgifter Kulturavdelningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderad version av Taxor och avgifter
Kulturavdelningen med förändringen att instrumenthyran höjs med 75
kr/termin istället för föreslagna 150 kr/termin.
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Mårtensson (C) med bifall från Jennie Forsblom (KD) och Inge
Eriksson (SD) gör följande ändringsyrkande: Instrumenthyran förblir
oförändrad.
Håkan Englund (S) gör följande ändringsyrkande: Instrumenthyran höjs
med 75 kr/termin istället för föreslagna 150 kr/termin.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunfullmäktige antar reviderad version av Taxor och avgifter
Kulturavdelningen.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen antar Håkan Englunds (S) yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
De som instämmer i Håkan Englund (S) ändringsyrkande röstar Ja.
De som instämmer i Björn Mårtenssons (C) ändringsyrkande röstar Nej.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Kulturchef
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 101 forts
Omröstningsresultat
Med 7 röster på ja mot 4 röster på nej beslutar kommunstyrelsen att bifalla
Håkan Englunds (S) ändringsyrkande.

Yoomi Renström (S)
Håkan Englund (S)
Mikael Jonsson (M)
Ylva Ivarsson (S)
Kent Olsson (FP)
Joel Henning (MP)
Carl Ringbo (C)
Ingrid Olsson (C)
Björn Mårtensson (C)
Jennie Forsblom (KD)
Inge Eriksson (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Reservation
Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för
eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
De avgifter som rör Musikskolans verksamhet ändras så att Musikskolans
avgifter är samstämmiga med kulturskolorna i Bollnäs och Söderhamns
med vilka vi ingår i ett samverkansavtal, SÖHMK.
Ärendet
Dokumentet behöver revideras så att Musikskolans avgifter är
samstämmiga med Bollnäs och Söderhamns kulturskolors avgifter med
vilka vi ingår i ett samverkansavtal, SÖHMK.
Elevavgiften kostar nu 375 kr per termin och intäkterna vi får in för
terminsavgifterna ligger på ca 215 000 kr helår, varav ca 20 000 kr kommer
från Suzuki-avgiften. Instrumenthyra kostar 150 kr per termin. För
instrumenthyra får vi in ca 25 000 kr per år i nuläget.
Avgiften för Suzuki-undervisning är högre pga. att eleverna får fler
lektioner. Varje vecka får de en grupplektion och en individuell lektion,
dessutom medverkar föräldrarna och blir också undervisade. Suzukiavgiften
ligger på 500 kr per termin och föreslås inte att ändras.
Sänkt elevavgift minskar intäkterna med ca 12 500 kr helår.

forts
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 101 forts
En höjning av instrumenthyran ökar intäkterna med ca 25 000 kr helår.
Totalt sett innebär förslaget en ökning av intäktsidan med ca 12 500 kr
helår.
Nuvarande avgifter på musikskolan:
Elevavgift 375 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis)
Elevavgift suzukiundervisning 375 kr/termin (fr. o m 4:e boken)
Elevavgift suzukiundervisning 500 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis)
Hyra av musikinstrument 150 kr/termin
Föreslagna förändringar:
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 300 kr/termin.
Beslutsunderlag
Taxor och avgifter Kulturavdelningen
KsAu § 29, 2015-04-27
Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2015-03-31
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 102

Dnr 2013/301

Revidering av varuförsörjningsplan – Tillägg
”Servicepunkter”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremiterar ärendet med följande motivering:
Det behövs en precisering av punkt 7.1, möjliga åtaganden.
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Mårtensson (C) yrkar att ärendet återremitteras med följande
motivering: Det behövs en precisering av punk 7.1, möjliga åtaganden.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunfullmäktige antar den reviderade varuförsörjningsplanen att börja
gälla från och med 2016-01-01.
Ovanåkers kommun har tre butiker som kan teckna avtal med Ovanåkers
kommun angående servicepunkter. Varje butik har möjlighet att maximalt få
utbetalt 25 000 kr/år, om de uppfyller samtliga delar av avtalet. Kostnaden
för kommunen kan bli maximalt 75 000 kr/år.
Avtalen tecknas om 3 år åt gången. För att kunna utvärdera hur väl
servicepunkterna faller ut går det inte att utvärdera under en kort period.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun har fått in en ansökan från Voxna Livs om att få bli en
”servicepunkt” i Ovanåkers kommun. När ansökan kom in har arbete
påbörjats för att utreda hur en utformning av servicepunkter skulle kunna se
ut.
Beslutsunderlag
Reviderad varuförsörjningsplan, 2015-04-07
Avtalsbilaga Örnsköldsviks kommun
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-05-05

Skickas till
För handläggning: Kristoffer Baas
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 103

Dnr 2015/123

Ansökan om bidrag för skandinavisk finnskogskonferens
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar 5 000 kr till middagen vid den Skandinaviska
Finnskogskonferensen.
Sammanfattning av ärendet
Finnbyggder i samverkan ansöker om ett bidrag för att bjuda på middag vid
genomförandet av en skandinavisk finnskogskonferens. Ansökan gäller 5
000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag, 2015-04-08
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-05-05

Skickas till
För kännedom: Finnbygder i samverkan
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 104

Dnr 2015/172

Framställan om kommunal borgen för finansiering av
fortsatt fiberutbyggnad – Helsinge Net Ovanåker AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för Helsinge Net
Ovanåker AB från 21 mnkr till 36 mnkr.
Kommunfullmäktige godkänner de principer som utarbetats och beslutats av
kommunstyrelsen.
Bakgrund
Helsinge Net Ovanåker AB har kommit in med en framställan om
kommunal borgen för ett lånebehov för 2015 och 2016 omfattande 15 mnkr.
Ärendet
Ändamålet med Helsinge Net Ovanåker ABs (100 % ägt av Ovanåkers
kommun) verksamhet är att bolaget ska svara för nedgrävning av
bredbandsfiber och rör och annan nödvändig anläggning för IT- och
bredbandsveksamhet med stor tillgänglighet för invånare i hela kommunen.
Ovanåkers kommun antog i kommunfullmäktige den 24 november 2014 en
bredbandsstrategi med målsättningen att 90 % av hushållen och 95 % av
företagen ska ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s
senast år 2020. Med den planerade utbyggnaden så är bedömningen att vi t o m
2016 har möjlighet att uppnå 77 %.
Finansiering av Helsinge Net Ovanåkers investeringar i fiberutbyggnad och
angränsande åtgärder sker under genomförande via en koncernkontokredit
och efter slutförd investering via att ett externt lån tas upp. Genom säkerhet
via kommunal borgen underlättas förutsättningarna för att låna. En borgens
avgift tas ut av kommunen, 0,3 % av den årligen utnyttjade delen av
kommunens borgenslöfte, för att uppnå konkurrensneutralitet jämfört med
andra företags möjlighet att finansiera investeringar utan kommunal borgen.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Helsing Net Ovanåker AB och Ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 104 forts
Borgensåtagande från kommunen oavsett ändamål fordrar en plan för vilka
investeringar som ska genomföras. Här redovisar bolaget vilka områden
som planeras byggas ut under perioden 2015 – 2019 och kostnaden för
dessa. Detta är ett tillräckligt underlag för ett ställningstagande avseende
beslut om utökad borgen för mer än ett år vilket efterfrågades vid
föregående framställan om borgen från bolaget.
Principer för offentlig medfinansiering antogs av kommunstyrelsen 201201-26, § 9, och godkändes av kommunfullmäktige 2014-09-22, § 67. Dessa
innebär att kommunen medverkar till att lösa de problem som uppkommer
när bolaget inte godkänns som offentlig medfinansiär av de instanser som
har möjlighet att bevilja bidrag till fiberutbyggnad. I de fall möjligheten till
bidrag inte kan uppnås uppkommer en väsentlig merkostnad för
bredbandsutbyggnaden.
Principerna innebär följande:
1. Kommunen är projektägare och stödmottagare samt ägare till den
infrastruktur som investeringen omfattar.
2. Kommunen hyr ut infrastrukturen till Helsinge Net Ovanåker AB med
avskrivning och ränta som grund för hyressättningen.
3. Helsinge Net Ovanåker AB administrerar, upphandlar och genomför
investeringarna
4. Samverkansavtal mellan kommunen och Helsinge Net Ovanåker AB
med denna innebörd tecknas
Praktiskt så innebär det att kommunens firmatecknare undertecknar de
medfinansieringsintyg som krävs för att söka bidrag för fiberutbyggnaden.
Infrastrukturen övergår till bolaget så snart förutsättningar finns för detta
och kostnadsneutralt för såväl kommun som bolag.
Beslutsunderlag
Framställan om kommunal borgen för finansiering av fortsatt
fiberutbyggnad från Helsinge Net Ovanåker AB, 2015-04-23
Investeringskalkyl/plan för fiberutbyggnadsprojekt i Ovanåkers kommun
2015 – 2019
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-04-29
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 105

Dnr 2015/170

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
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport.

Bakgrund
Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda,
bifallsbeslut inom SoL/ 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.
Avgiftsskyldigheten bygger på ett strikt ansvar. Utgångspunkten är att
kommunen i princip ska vidta alla åtgärder som är möjliga för att verkställa
gynnande beslut.
Saken
Särskild avgift enligt 16 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SOL
Mål nr 5795-14 Förvaltningsrätten i Falun
Inspektionen för vård och omsorg yrkar i ansökan att förvaltningsrätten ska
ålägga Ovanåkers kommun att betala en särskild avgift om 1 250 kr per
månad varav 250 kr utgör den repressiva delen från och med den 21 april
2013 till och med den 21 november 2013 för underlåtenhet att inom skälig
tid tillhandahålla bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av kontaktperson.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 105 forts
Förvaltningsrättens avgörande
Kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL) beviljades den 21 januari 2013
och beslutet verkställdes den 5 april 2014.
Det oskäliga dröjsmålet har i detta fall pågått drygt 7 månader. Såvitt
framkommit i målet har kommunen under denna period inte vidtagit några
åtgärder för att verkställa beslutet. Beslutet har gällt en ung person som av
allt att döma haft stort behov av insatsen. Enligt förvaltningsrättens mening
föreligger inte synnerliga skäl för eftergift. Det har heller inte varit fråga om
något ringa fall.
Förvaltningsrätten ålägger Ovanåkers kommun att betala en särskild avgift
om 10 000 kronor. Avgiften tillfaller staten.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 31, 2015-03-18
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Kommunstyrelsen
Ks § 106

Dnr 2015/171

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
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport.

Bakgrund
Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda,
bifallsbeslut inom SoL/ 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.
2015-03-31 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (januari-mars
2015):
Tidigare inrapportering:
Inget att rapportera.
Ny inrapportering:
Inget att rapportera.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 53, 2015-04-23

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 107

Dnr 2015/173

Stipendium ”Bästa Betyg” 2015, Voxnadalens gymnasium
Kommunstyrelsens beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen delar ut stipendium ”Bästa betyg” på 3 000 kronor
till elev med bästa betyg på Voxnadalens gymnasium.
Pengarna anvisas från kommunstyrelsens ordinarie verksamhet.

Ärendet
Kommunstyrelsen har under de senaste åren delat ut ett stipendium på 3 000
kronor till elev med bästa betyg på Voxnadalens gymnasium.
Utdelningen sker i samband med studentavslutningen i Öjeparken den 5
juni.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Kristoffer Baas, 2015-05-05

Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Dnr 2015/174

Finansiell rapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar emot rapporten.
Ärendet
Kommunchefen informerade om ärendet.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 109

Dnr 2015/186

Tertialuppföljning för kommunstyrelsen 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljning för kommunstyrelsen 2015.
Ärendet
I bifogade handlingar framgår
kommunstyrelsens/kommunstyrelseförvaltningens bedömda måluppfyllnad,
ekonomiskt utfall och ekonomisk prognos för helåret. Mycket översiktligt
bedöms måluppfyllnaden vara god och det prognosticerade ekonomiska
utfallet negativt, ca – 2 mnkr. Orsaken till det ekonomiska utfallet är främst
på ett avgångsvederlag, ca 1,8 mnkr, bokats upp. I övrigt hänvisas till
bilagorna/beslutsunderlaget.
Att särskilt notera är att siffersammanställningen endast är preliminär och
att slutliga uppdateringar kommer att ske den 11 maj och presenteras vid
kommunstyrelsen. För den ekonomiska analysens del är det sannolikt
endast en marginell påverkan.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse
Styrkort för kommunstyrelsen
Måluppfyllelseanalys
Bilaga – avdelningarnas inlämnade underlag.
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-05-07

Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen
Ks § 110

Dnr 2015/180

Investeringsplan 2015 – 2019 – revidering med anledning av
införande av kylda matlådor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar 593 tkr 2015 för inköp av 2 stycken
packmaskiner med modifieras atmosfär.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens beslut att leverera matlådor till brukarna 1 ggr/ vecka är i
en implementeringsfas där första steget av två är genomfört. Första steget
innebär att kylda matlådor levereras varje dag till brukaren. Vid steg två
skapas möjligheten att leverera matlådorna till brukaren 1 ggr/ vecka vilket
innebär att kostavdelningen måste införskaffa 2 packmaskiner med
modifierad atmosfär till Sunnangårdens kök under 2015.
Ärendet
Ett inköp av två mindre packmaskiner med modifierad atmosfär istället för
en stor innebär att Sunnangårdens kök inte behöver byggas om. Däremot
krävs det inköp av två packmaskiner med modifierad atmosfär för 593 tkr.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut från 2013-05-22
Tjänsteskrivelse Kajsa Stenlund, 2015-05-04

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Socialnämnden, Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen
Ks § 111

Dnr 2015/184

Tilläggsbudgetering löneöversyn 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsbudget till nämndernas
budgetramar för effekterna av löneöversynen 2015 enligt följande:
Förvaltning
Kommunstyrelsens ram utökas med
Miljö- och byggnämndens ram utökas med

TB lön 2015
507 tkr till

Ny budgetram
64 602 tkr

57 tkr till

5 073 tkr

327 tkr till

50 936 tkr

Barn- och utbildningsnämnden utökas med

3428 tkr till

225 286 tkr

Socialnämnden utökas med

4052 tkr till

235 030 tkr

Totalt

8371 tkr

580 927 tkr

Tekniska nämnden ram utökas med

Anm. Tillägget avser april – dec 2015.
2. Kommunfullmäktige finansierar detta, totalt 8 371tkr, dels via
kvarvarande avsatta medel för kostnadsökningar, 7 760 tkr, och dels via
en försämring av årets resultat, 611 tkr.
Sammanfattning av ärendet
Efter löneöversynen färdigställts har procentuell fördelning av löneutfallet
tillräknats nämndernas ramar. Utökningen av ramarna är baserat på ökade
kostnader pga. löneöversynen för 9 månader 2015.
Lönerevisionens utfall (8 371 tkr) jämfört med tidigare avsatta medel för
lönerevisionen (7 760 tkr) ger ett överskjutande belopp uppgående till 611
tkr. Detta föreslås finansieras av en försämring av årets resultat 2015.

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 112

Dnr 2015/183

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande,
vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 10 maj
2012, § 73 antagen delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär
inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Allmänna ärenden
Yttrande angående ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning
Dnr 2015/143
Utseende av stämmoombud till Hälsingeutbildning ekonomisk förenings
föreningsstämma 2015
Dnr 2015/187
Utseende av stämmoombud Leader Hälsingebygdens föreningsstämma 2015
Dnr 2015/188
Ekonomiärenden
Personalärenden
Pensionsbesked period 2015-04-14 – 2015-05-11
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Kommunstyrelsen
Ks § 113

Dnr 2015/182

Meddelanden, kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser
A

Riskkontrollrapport – Ovanåkers kommun, mars 2015

B

Rapport – Pension och Överlikviditetsportfölj

CD

Styrelseprotokoll 2015-03-11 – Helsinge Net Ovanåker AB

E

SKL:s sammanträdesplan för 2016
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 114

Dnr 2015/189

Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar utvecklingsavdelningen 25 000 kronor för
finansiering av aktiviteter under fyra försommarveckor för ungdomar som
kommunen har aktivitetsansvar för.
Pengarna anvisas från kontot för växtkraft.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har idag ett aktivitetsansvar för icke skolpliktiga ungdomar
mellan 16-20 år som av olika anledingar inte går på ett ordinarie
gymnasieprogram eller saknar arbete. I dagsläget går de allra flesta på
gymnasiets IM-program.
Utöver dessa har vi tre till. Två av dessa är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen. De går eller har gått på olika praktiker utan någon
ersättning. I sommar har ingen av dem fått sommarjobb, trots försök.
Utvecklingsavdelningen har för avsikt att skapa ett projektarbete på
Forsparken för dessa ungdomar och begär därför finansiering av
lönekostnader för dessa tre ungdomar under fyra veckor. Arbetstiden är fyra
timmar per dag och ska pågå under försommaren. I huvudsak kommer
ungdomarna att måla entré, tombola och kioskbyggnaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tomas Larsson, 2015-05-08

Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen och Utvecklingsavdelningen

