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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid  Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 16 maj, 2015,  

  kl. 09.00–12.45, Ajournering 10.10–10.30 
 

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) 

Gun-Marie Swessar (C) 

Björn Mårtensson (C) 

Jennie Forsblom (KD) 

Inge Eriksson (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Olle Berglund (MP) tjänstgörande ersättare för Joel Henning (MP) 

Övriga närvarande 

 

Ersättare   Ylva Ivarsson (S) 

  Åsa Söder (S) 

  Einar Wängmark (S) 

   Lennart Englund (SD) 

  

Tjänstemän   Kommunchef Christer Engström 

  Kommunsekreterare Kristoffer Baas 

  Projektledare Olle Beglund § 124 

  Jens Hansen § 124 

  Strategisk planerare Sofia Wetterholm § 128 

  Fysisk planerare Erik Lundh § 128 

  Informationschef Ulrica Persson § 129 

  Webbkommunikatör Jonas Löf § 129 
         

Övriga   
 

 

Utses att justera  Jennie Forsblom 

 

Justering   
 

Justerare  Jennie Forsblom 

Plats och tid  Kommunkontoret 23 juni, klockan 10.00 

 

Justerade paragrafer  115-130 
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Underskrifter 
 

Sekreterare  ____________________________________________ 

 Kristoffer Baas 

 
 
 

Ordförande   ____________________________________________  

   Yoomi Renström  
 

 

 

Justerare   ____________________________________________ 

 Jennie Forsblom 
 

 

 
 

    

________________________________________________________________________________ 

 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 

Kommunstyrelsens i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 16 juni 

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 23 juni och tas ned 16 juli 2015. Mellan 

23 juni och 14 juli 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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Ks § 115  

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 §115 

4. Allmänhetens frågestund 4. Allmänhetens frågestund §116 

5. Rapporter 5. Rapporter §117 

6. Information om biosfärprojektet 6. Remissvar - Kommunal utjämning för individ- 

och familjeomsorg (IFO) och Delmodellen för 

förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet 

§118 

7. Omfördelning av medel inom tekniska 

nämndens verksamhet 

7. Medborgarförslag - "Utlottning av priser för 

ungdomar som varit nyktra under persmässan" 

§119 

8. Remissvar - Kommunal utjämning för individ- 

och familjeomsorg (IFO) och Delmodellen för 

förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet 

8. Flödesregleringar m.m. i Gryckån - Yttrande nr 

2 i Mål M 104-99 

§120 

9. Medborgarförslag - "Utlottning av priser för 

ungdomar som varit nyktra under persmässan" 

9. Remissvar avseende samverkan vid 

samhällsstörning i Gävleborgs län 

§121 

10. Flödesregleringar m.m. i Gryckån - Yttrande nr 

2 i Mål M 104-99 

10. Ansökningar om bidrag ur regleringsfonderna – 

svar på remiss 

§122 

11. Remissvar avseende samverkan vid 

samhällsstörning i Gävleborgs län 

11. Tertialrapport januari-april 2015 Ovanåkers 

kommun 

§123 

12. Ansökningar om bidrag ur regleringsfonderna – 

svar på remiss 

12. Information om biosfärprojektet §124 

13. Tertialrapport januari-april 2015 Ovanåkers 

kommun 

13. Omfördelning av medel inom tekniska 

nämndens verksamhet 

§125 

14. Översiktsplan 2030 - Förslag på ny översiktsplan 

- Beslut om samråd 

14. Delegationsbeslut §126 

15. Varumärkesstrategi 15. Meddelanden §127 

16. Kommunstyrelsens styrkortsarbete 2016 – 2018 16. Översiktsplan 2030 - Förslag på ny översiktsplan 

- Beslut om samråd 

§128 

17. Delegationsbeslut 17. Varumärkesstrategi §129 

18. Meddelanden 18. Kommunstyrelsens styrkortsarbete 2016 – 2018 §130 
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Ks § 116 Dnr 2015/87 

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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Ks § 117 Dnr 2015/88 

Rapporter 

Ordförande Yoomi Renström (S) 

Medborgarlöften - Polis Rolf Ångström 

Medborgarlöftet kan ses som en utvidgning av det rådande lokala avtalet 

mellan polisen och Ovanåkers kommun. 

Polisen har haft ett dialogmöte med de som skapat en motorförening, det 

diskuterades bland annat kring olika aktiviteter för att minska buskörningen. 

 

Avsiktsförklaring att teckna överenskommelse om samverkan avseende 

arbetslösa unga 

Mohamed Chabchoub kommer bli chef över arbetsförmedlingen för 

kommunerna i södra Hälsingland. Kommunen har skrivit en 

avsiktsförklaring med arbetsförmedlingen, med avsikt att Sverige ska ha 

lägst ungdomsarbetslöshet i EU innan 2020 och att ingen ung ska behöva 

vara arbetslös i mer än 90 dagar. 

 

Träff med kommunministern 

Yoomi har träffat kommunminister Ardalan Shekarabi i samband med ett 

uppdrag från SmåKom. Det diskuterades om hur situationen är för små 

kommuner. Ardalan tyckte att det var bra att träffa en grupp som enbart 

består av små kommuner. 

 

Världsarvsrådet 

Världsarvsrådet har varit på besök i kommunen. 

 

Kommunala bolag 

AEFAB - Ylva Ivarsson (S) 

Ett 30-tal ungdomar har påbörjat sitt sommarjobb, med jämn fördelning 

mellan könen. 

Det pågår ett par hyresförhandlingar. 

 

Övrigt 

Skolinspektionen - Håkan Englund (S) 

Skolinspektionen har varit i kommunen under två veckor och har kollat hur 

arbetet fungerar med huvudfokus på högstadieskolorna. Efter sommaren 

kommer en rapport. 

 

 

 

 

forts 



   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2011-11-10 2015-06-16 6 (27) 
     

Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 117 forts 

 

Sverigeförhandlarna – Håkan Englund (S) 

Håkan har varit på ett möte med Sverigeförhandlarna. Sverigeförhandlarna 

arbetar framförallt kring framtida höghastighetståg, de har även ett uppdrag 

som rör infrastruktur i övrigt. De tyckte att det var värdefullt att få en 

samfällig bild av Gävleborgskommunerna. 

 

Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund - Mikael Jonsson (M) 

Mikael Jonsson var kommunens ombud på Ljusnan-Voxnans 

Vattenvårdsförbunds föreningsstämma. Björn Mårtensson är ordförande och 

Einar Wängmark är ledamot i förbundet. 
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Ks § 118 Dnr 2015/136 

Remissvar - Kommunal utjämning för individ- och 

familjeomsorg (IFO) och Delmodellen för förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot de föreslagna förändringarna i 

Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) och 

Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

Beredning 

Ärendet har beretts på följande sätt.  Dels har förvaltningschef Solveig 

Landar, barn och utbildningsförvaltningen, tillsammans med ekonom 

Magnus Haraldsson gått igenom materialet Delmodellen för förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Dels har Monica Liljemark, 

verksamhetschef IFO, och ekonom Katrin Eriksson på samma sätt gått 

igenom materialet kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg 

(IFO).  

Ekonomiavdelningen har efter diskussion sammanställt materialet. 

 

Ärendet 

”Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet” 

Förslaget att kommunen ska vara indelningsgrund till skillnad från tidigare 

då kommunen istället ingick i en kommungrupp är relevant. 

Kommuner kommer inte kompenseras för en högre servicenivå än vad 

skollagen kräver. 

Mot detta har vi inget att erinra. 

 

”Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO)” 

Förslaget för den nya modellen innebär att man tar bort två variabler: 

boendesegregation och bistånd längre än sex månader till förmån för ett mått 

på barnfattigdom. Den nya variabeln beskrivs som andelen barn som lever 

på en ekonomisk standard som understiger 60 procent av medianinkomsten 

justerad för försörjningsbörda. 

 

Det nya förslaget innebär att man förlorar kopplingen till den faktiska 

kostnaden för kommunen i och med utbetalningar av försörjningsstöd.  

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Finansdepartementet och Ekonomiavdelningen 
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Ks § 118 forts 

 

Mot detta har vi inget att erinra då förändringen stimulerar till åtgärder för 

att minska utbetalningarna. 

 

Effekt för Ovanåkers kommun 

Vad gäller delmodellen för BUNs verksamhet påverkas kommunen positivt 

med 50 kr per invånare av det nya förslaget för utjämningssystemet.  

Delmodellen för IFO påverkar kommunen negativt med 56kr per invånare.  

Totalt sett medför de nya förslagen en marginell förändring för Ovanåkers 

kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Jenny Eriksson, 2015-05-25 

KsAu 2015-06-01, § 37 
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Ks § 119 Dnr 2014/216 

Besvarande av medborgarförslag - "Utlottning av priser till 

ungdomar som varit nyktra under persmässan" 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ovanåkers kommun skulle gärna samarbeta med någon förening som skulle 

vara intresserad av liknande aktiviteter som vid Persmässa och Stormässa 

med samråd i förekommande fall med föreningar och arrangörer. Om någon 

förening anmäler intresse för liknande aktiviteter är kommunen inte 

främmande för att bistå med eventuella priser och utlåning av alkoblås. 

 

Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår aktiviteter som främjar 

minskad alkoholkonsumtion för ungdomar vid somrarnas storhelger. 

 

Ärendet 

Utvecklingsavdelningen anser att förslaget ligger i linje med det ANDT-

förebyggande arbete som pågår i kommunen. 

 

Socialtjänsten har personal ute under Stormässan och Persmässan, men de 

har inte möjlighet att stå på ett ställe och ombesörja en aktivitet som nämns i 

medborgarförslaget. 

 

Om det skulle finnas någon förening som är intresserad av att genomföra 

dessa tävlingar kan kommunen stå för priser och alkoblås. Föreningen Ett 

Narkotikafritt Ovanåker är en eventuell samarbetspartner, problemet med 

föreningen är att den för närvarande består av en person. Om föreningen 

växer framgent är det en naturlig samarbetspartner. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2014-06-02 

Tjänsteskrivelse Ulla-Marie Nilsson, 2015-05-26 

KsAu 2015-06-01, § 39 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Förslagsställare 
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Ks § 120 Dnr 2014/172 

Flödesregleringar m.m. i Gryckån – Yttrande nr 2 i Mål M 

104-99 

Kommunstyrelsens beslut 

Ovanåkers kommun redovisar svar på efterfrågade uppgifter genom att 

hänvisa till bilaga 1 och anser därmed att ett slutligt yttrande har lämnats så 

här långt i Mål M 104-99. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Östersunds tingsrätt, Mark och miljödomstolen har i Mål M 104-99 gällande 

Ovanåkers kommuns ställningstagande att avsluta projektet 

”Flödesdämpning i Gryckån” begärt in yttranden från andra instanser. I de 

inkomna yttrandena uttrycktes en önskan om att Ovanåkers kommun skulle 

inkomma med kompletterande uppgifter i ärendet. 

 

Ovanåkers kommun redovisar i bilaga 1 till denna skrivelse svar på de 

uppgifter som efterfrågats. 

 

Bakgrund 

Ovanåkers kommun har tidigare meddelat Östersunds tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen att kommunen beslutat att inte gå vidare med projektet 

”Flödesdämpning i Gryckån” utan i stället har för avsikt att avsluta 

projektet. 

 

Mark- och miljödomstolen inhämtade därför synpunkter på detta 

ställningstagande hos ett antal remissinstanser varefter Ovanåkers kommun 

erbjöds tillfälle att yttra sig över de inkomna synpunkterna. 

 

Inga av remissinstanserna hade någon erinran mot att kommunen har för 

avsikt att avsluta projektet. Däremot ställdes frågan om inte Ovanåkers 

kommun åtminstone delvis tagit delar av aktuella domar i anspråk i och med 

de åtgärder som ändå gjordes inledningsvis i projektet. För att avgöra detta 

krävdes mer information från Ovanåkers kommun. Ovanåkers kommun 

ombads redovisa följande: 

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Östersunds tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 708, 831 28 Östersund och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, Johan Olanders 
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 Ett underlag för att kunna bedöma i vilken omfattning Ovanåkers 

kommun tagit givna tillstånd i anspråk. 

 Vilka åtgärder som genomförts. 

 Hur kommunen avser tillse att goda förhållanden i vattenmiljöerna samt 

fiskvandringsvägar kan säkerställas för framtiden. 

 

Kammarkollegiet begärde anstånd med att yttra sig i ärendet till dess att ett 

besök på plats kunde göras. Likaså Enheten för miljöutredningar och fiske, 

en enhet på Länsstyrelsen i Västernorrland med ett nationellt uppdrag att 

bevaka det allmänna fiskeintresset, ville göra ett platsbesök innan ett slutligt 

yttrande kunde lämnas. 

 

Ovanåkers kommun såg ett mervärde i att vänta med att lämna svar i 

frågorna ovan till dess att ett besök på plats tillsammans med Länsstyrelsen, 

Kammarkollegiet samt Miljöutredningar och fiske kunde göras. 

 

Att få till ett datum för ett sådant platsbesök var inte så enkelt. Därför sökte 

Ovanåkers kommun anstånd till och med den sista juni 2015 för att 

inkomma med de efterfrågade uppgifterna. 

 

Den 17 april 2015 besökte representanter från Ovanåkers kommun, 

Länsstyrelsen, Kammarkollegiet samt Miljöutredningar och fiske de 

anläggningar som berörs av Ovanåkers kommuns tillstånd. 

 

Besöket var givande för alla parter och har i hög grad bidragit till att skapa 

en gemensam bild över förhållandena i berörda vattensystem. 

 

Vidare kunde lämpliga åtgärder och ställningstaganden för att långsiktigt 

trygga goda förhållanden i vattenmiljöerna diskuteras på ett mera konkret 

sätt mot bakgrund av att Ovanåkers kommun har för avsikt att avsluta 

projektet. 

 

Ekonomi 

I och med att Ovanåkers kommun har gällande vattendomar och står som 

ägare för anläggningar har kommunen ett stort ansvar. När kommunen nu 

vill avsluta projektet är det av stor vikt att finna lösningar där Ovanåkers 

kommun blir fria från drift-, underhålls- och funktionsansvar och att goda 

förhållanden i vattenmiljöer samt fiskvandringsvägar kan säkerställas för 

framtiden. Att nå sådana lösningar kommer att vara förenat med kostnader. 

 

I bilaga 1 framgår förslag till åtgärder så att goda förhållanden i 

vattenmiljöer samt fiskvandringsvägar kan säkerställas för framtiden. 

 

 

forts 
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De kostnader som tydligast framgår är kostnaderna för åtgärder vid 

Öjungsdammen och Västersjödammen. En grov uppskattning av dessa 

kostnader finns i tabell 1 nedan.  

 
Tabell 1 

Anläggning Åtgärd Kostnad ex moms 

Öjungsdammen Utredning och Projektering 

Utrivning av damm och 

fiskvandringsväg samt 

konstruktion av naturlig sjönacke 

med vandringsbar fors. 

60 000 kr 

 

 

 

300 000 kr 

Västersjödammen Utrivning av damm 50 000 kr 

 

Beroende på ärendets fortsatta utveckling och hantering kan eventuellt 

kostnader för juridiska ombud och övriga externa tjänster tillkomma, men i 

ett gynnsamt fall skulle Ovanåkers kommun kunna hantera övriga delar i 

projektets avslut med egen personal varvid inga betydande övriga kostnader 

behöver uppstå. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig kommunikation med Kammarkollegiet, Länsstyrelsen och 

Miljöutredningar och fiske samt besök på plats med dessa. 

Muntlig kommunikation med Fiskevårdstjänst, Peter Hallgren 

Inkomna yttranden i ärendet 

Gammalt material i ärendet 

Tjänsteskrivelse Johan Olanders, 2015-05-26 

KsAu 2015-06-01, § 43 

 

Bilagor 

1. Svar på efterfrågade uppgifter 

2. Yttranden från remissinstanser 

3. Kommunens yttrande daterat 2014-04-29 

4. Överenskommelse mellan Ljusnans Regleringsföretag och Ovanåkers 

kommun om övertagande av drift- och underhållsansvar för sektion i 

dammkropp. 
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Remissvar avseende samverkan vid samhällsstörning i 

Gävleborgs län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun delar Kommunalförbundet Södra 

Hälsinglands påpekanden, det vill säga: 

 Bra att det finns en struktur i ett länsperspektiv där vi ser det regionala 

rådet som navet i länet. 

 Viktigt vid framtagandet av ett gemensamt dokument att rätt 

nomenklatur finns i dokumentet. Finns vissa revideringar som behöver 

göras. 

 Samverkan. Att avsätta veckovisa telefon/Rakel i länet ser vi som allt för 

ambitiöst utifrån syftet samverkan vid samhällsstörningar. Borde räcka 

med månadsvisa möten och om behov föreligger tätare möten. 

 Det är viktigt att beskriva hur vi i länet skall kunna skapa förutsättningar 

för en samlad lägesbild att kunna delas vid en störning/kris. 

 Modellen som redovisas med tre skeden under krisen anser vi inte riktigt 

speglar verkligheten. Modellen stämmer "bara" in vid ett läge när i stort 

sett hela länet är involverat. En samhällsstörning drabbar i de flesta fall 

ett mindre geografiskt område (kommun, förbund e dyl). Där finns andra 

samverkanskanaler som fungerar. 

 TiB - gruppen som redovisas anser vi i dagsläget vara lite missvisande 

eftersom funktionen TiB inte är riktigt klarlagd. Bör redas ut. Man kan 

ha uppgiften som TiB men inte fullt ut mandatet. I södra Hälsingland 

pågår diskussioner om inrättande av TiB funktion. Kanske bättre att 

kalla den "Beredningsgrupp" och då vara en mindre beredande grupp 

inför samverkanskonferensen. En fungerande TiB grupp skulle kunna 

komma överens om en gemensam inriktning direkt utan krav på 

samverkanskonferens. 

 Ska den modell som utkastet redovisas vara till gagn så behövs en 

beskrivning på vid vilka "kriser" den har en funktion att fylla. Som vi ser 

det är det en kris som rör regional nivå. Vid dessa tillfällen stöder vi att 

Länsstyrelsen ansvarar för en Samverkanskonferens för att besluta om 

en fortsatt gemensam inriktning. 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

Kommunalförbundet Södra Hälsingland 

Länsstyrelsen, helena.g.eriksson@lansstyrelsen.se 
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Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun fick remissen 18 maj- Ärendets organisatoriska 

tillhörighet faller naturligt på Kommunalförbundet Södra Hälsingland 

varför de fick i uppdrag att handlägga ärendet innan detta sammanträde. 

 

Ärendet 

Strategin är framtagen i samråd med aktörer i länet som i händelse av 

samhällsstörning, men även före och efter, har behov av samverkan för att 

på bästa och mest effektiva sätt stärka krisberedskapen i länet. 

 

Samverkan i länet syftar till att minska risken för, och konsekvenserna av, 

allvarliga samhällsstörningar genom att resurserna används så effektivt och 

ansvarsfullt som möjligt. 

 

En gemensam utvecklingsprocess har genomförts med en rad olika aktörer i 

länet i syfte att utveckla samverkan och samordningen i händelse av 

samhällsstörning. Som ett resultat av detta arbete har denna strategi tagits 

fram i samråd med deltagande aktörer i länet. 

 

Strategin ska ses som ett paraplydokument för övriga länsgemensamma 

dokument där detaljeringsgraden av område och innehåll blir mer och mer 

specifik ju längre ner i hierarkin man 

kommer. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss Samverkan vid samhällsstörningar i Gävleborgs län, 2015-05-18 

Yttrande från Kommunalförbundet Södra Hälsingland, 2015-05-27 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-06-09 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 122 Dnr 2015/190    

Ansökningar om bidrag ur regleringsfonderna – svar på 

remiss 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förordar att ansökningar beviljas bidrag enligt följande: 

 

Mållången 

Skräddrabo bygdegårdsförening 9 372 kr 

Alfta FVOF 6 000 kr 

Älvkarhed Bya förening 19 308 kr 

Totalt 34 680 kr 

 

Grycken Nöungen 

Voxna Norra FVF 19 828 kr 

Totalt 19 828 kr 

Norrsjön-Voxnan 

Alfta FVOF (Vassröjare) 19 625 kr 

Alfta FVOF (Reperation av väg) 3 000 kr 

Totalt 22 625 kr 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Jonsson (C) yrkar att fördelningen av medel som ska disponeras i 

Grycken Nöungen och Norrsjön- Voxnan regleringsfonder fördelas enligt 

följande: 

 

Grycken Nöungen 

Voxna Norra FVF 19 828 kr 

Totalt 19 828 kr 

Norrsjön-Voxnan 

Alfta FVOF (Vassröjare) 19 625 kr 

Alfta FVOF (Reperation av väg) 3 000 kr 

Totalt 22 625 kr 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

Länsstyrelsen Gävleborg 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 122 forts 

 

Håkan Englund (S) yrkar att fördelningen av medel som ska disponeras i 

Mållången regleringsfond fördelas enligt följande 

 

Mållången 

Skräddrabo bygdegårdsförening 9 372 kr 

Alfta FVOF 6 000 kr 

Älvkarhed Bya förening 19 308 kr 

Totalt 34 680 kr 

 

Ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har översänt kopior på ansökningar om bidrag ur 

regleringsfonder som berör Ovanåkers kommun för yttrande. 

 

Belopp att fördela 

Mållången 

Tre sökande. 

Sökt belopp, totalt: 51 900 kr 

Disponibelt belopp: 69 680 kr 

Belopp att fördela: 34 680 kr 

 

Grycken- Nöungen 

En sökande. 

Sökt belopp:  60 000 kr 

Disponibelt belopp: 40 319 kr 

Belopp att fördela: 19 828 kr 

 

Norrsjön- Voxnan 

Två sökande. 

Sökt belopp, totalt: 22 625 kr 

Disponibelt belopp: 129 103 kr 

Belopp att fördela: 61 753 kr, varav 30 876 kr vardera till 

Bollnäs – Ovanåker 

 

Angivet disponibelt belopp gäller under förutsättning att fonder (eller del 

därav) inte tas i anspråk av beslut från Miljödomstolen i Östersund. 

 

 

 

 

 

 

 

forts 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 122 forts 

 

Sökande 

 

Mållången 

 Skräddrabo bygdegårdsförening 15 000 kr 

 Alfta FVOF 6 000 kr 

 Älvkarhed Bya förening 30 900 kr 

Totalt 51 900 kr 

 

Grycken Nöungen 

 Voxna Norra FVF 60 000 kr 

Totalt 60 000 kr 

 

Norrsjön-Voxnan 

 Alfta FVOF (Vassröjare)  19 625 kr 

 Alfta FVOF (Reperation av väg)   3 000 kr 

Totalt 22 625 kr 

 

Beslutsunderlag 

Remiss länsstyrelsen, 2015-05-11  

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-06-09 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 123 Dnr 2015/245 

Tertialrapport januari-april 2015 Ovanåkers kommun  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer Tertialrapporten januari-april 2015 

Ovanåkers kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Resultat 

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari – april 2015 ett överskott 

på 1,5 mnkr, föregående år ett underskott på 3,0 mnkr. I periodens resultat 

ligger 3,5 mnkr med som beräknad återbetalning av AFA premier. 

 

Prognos 

På årsbasis för 2015 beräknas kommunens nettointäkter bli 599,5 mnkr 

jämfört med 580,4 mnkr 2014. Kommunens nettokostnader beräknas bli 

596,6 mnkr jämfört med 568 mnkr 2014. Beräknat resultat 2015 är 2,8 

mnkr, vilket är 0,3 mnkr lägre än budget. 

 

Finansiellt mål (prognos 2015) 

Ovanåkers kommunkoncern har för år 2015 följande finansiella mål 

(prognos): 

Resultatmål, kommunen > 0 mnkr (2,8 mnkr) 

Skattesatsen skall vara 21,86 (21,86) 

 

Ovanåkers kommun förväntas uppfylla ovanstående mål 2015. 

Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och generella bidrag skall vara 

 < 98,0% (99,9) 

Investeringarna skall understiga målet sett över en period av två år före och 

2 år efter räkenskapsåret:  

- Skattefinansierad verksamhet Kommun < 30 mnkr (35) 

- Avgiftsfinansierad verksamhet (VA) ~5 mnkr (6,3) 

 

Ovanåkers kommun förväntas inte uppfylla ovanstående mål 2015. 

Resultatmål, koncernen > 3,9 mnkr - Inga prognoser är satta i de 

kommunala bolagen varför detta mål ej kan prognostiseras. 

 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 2015 Ovanåkers kommun. 

Tjänsteskrivelse 2015-06-08, Magnus Haraldsson, ekonom. 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 124 Dnr 2015/244 

Information om Biosfärprojektet 

Ärendet 

Olle Berglund och Jens Hansen informerade om hur arbetet med 

biosfärprojektet fortlöper med aktiviteter och nätverksbyggande. 

 



   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2011-11-10 2015-06-16 20 (27) 
     

Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 125  Dnr 2015/214 

Omfördelning av medel inom Tekniska nämndens 

verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av att projektstarten för det 

femåriga Biosfärprojektet fördröjts från 2013 till 2014 och att därmed 

anslagna medlen, 250 tkr, för 2013 inte förbrukades bevilja utökat 

anslag utöver de årliga 250 tkr med för 2015 med 83 tkr, för 2016 med 

83 tkr och för 2017 med 84 tkr. 

 Finansiering av de utökade anslagen sker via kommunstyrelsens anslag 

för Växkraft. 

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att överföra kvarstående medel om 150 tkr i det 

avslutade projektet ”Renovering överloppsbyggnader” till 2015 års budget i 

biosfärprojektet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet handlar om att genom omfördelning av medel inom tekniska 

nämndens verksamhet säkra biosfärprojektets verksamhet fram till och med 

år 2017. 

 

Bakgrund 

Projektet ”Biosfärkandidat Voxnadalen” har fått ett positivt bemötande 

bland allmänhet, organisationer, företag och övriga aktörer i regionen och 

projektet är på god väg att bli en självklar samarbetspartner, inspirations- 

och kunskapskälla inom hållbar utveckling. 

 

Andelen extern finansiering i projektet är stor, men för att kunna nyttja de 

externa medlen fullt ut behövs tillräcklig medfinansiering från Ovanåkers 

kommun. 

 

Kostnaderna i projektbudgeten bygger i grund och botten på det arbete som 

behöver göras för att nå fram till en ansökan av sådan kvalitet att 

Biosfärkandidat Voxnadalen blir antaget som ett av UNESCOs 

biosfärområden. 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Ekonomiavdelningen, Planeringschef Johan Olanders, Biosfärkontoret 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 125 forts 

 

Projektet har i aktuell budget ett prognostiserat underskott om 60 tkr vilket 

främst beror på att projektet landade i dyrare kostnader för personal än vad 

som kalkylerades i samband med ansökan. Därutöver har Naturvårdsverket 

meddelat att de är tvungna att sänka sin medfinansiering i projektet för 2015 

med 150 tkr. Ett sådant bortfall påverkar i sin tur bidraget från Region 

Gävleborg som bidrar med 46 % av projektets totala kostnader. Den 

minskade finansieringen från Naturvårdsverket blir således mycket kännbar 

för projektet. 

 

Förslag till omfördelning av medel  

Det är av yttersta vikt att de ekonomiska problemen kan lösas och därför har 

två förslag om omfördelningar av befintliga medel inom Tekniska 

nämndens verksamhet utarbetats som tillsammans kan lösa den uppkomna 

situationen. De två förslagen är markerade med A och B nedan. 

 

Den första omfördelningen handlar om att tillgängliggöra beslutade medel 

som inte har kunnat nyttjas så som var avsett.  

 

När kommunstyrelsen, 2013-05-07, beslutade om finansiering av ett projekt 

med syfte att genom en ansökan till UNESCO bli ett av deras antagna 

biosfärområden omfattade finansieringen 250 tkr under fem år med start 

2013.  

 

På grund av oklara besked om den externa finansieringen i projektet kunde 

inte projektet inledas under 2013. Då besked om den externa finansieringen 

slutligen erhölls våren 2014 kunde projektet startas. 

 

 
De medel som via beslutet i kommunstyrelsen 2013 hade avsatts till 

projektet för 2013 har således inte tagits i anspråk (markerade i rött i bilden 

ovan) och det är dessa medel som föreslås omfördelas till kvarvarande år så 

att de kan användas till sitt avsedda syfte i enlighet med tidigare beslut i Ks.  

En sådan lösning skulle ge det ökade utrymme som behövs för att klara det 

budgetunderskott som prognostiseras i den årliga budgeten. 

 

B) Den andra omfördelningen handlar om att överföra kvarstående medel 

från det avslutade projektet ”Renovering överloppsbyggnader” till 

biosfärprojektet.  

 

 

 

 

forts 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 125 forts 

 

De medel om 150 tkr som ligger kvar i det avslutade projektet ”Renovering 

överloppsbyggnader” har legat där under flera års tid och kommer inte att 

användas inom ramen för det projektet och är ej heller avsedda att nyttjas i 

något annat projekt. Biosfärprojektets verksamhet ligger i linje med 

ursprungligt syfte för dessa medel och de har även tidigare utpekats som en 

tänkbar ekonomisk reserv i Biosfärprojektet.  
 

När Naturvårdsverket nu meddelat att de minskar sin medfinansiering för 

verksamhetsåret 2015 med 150 tkr utgör de kvarvarande 150 tkr i det avslutade 

projektet ”Renovering överloppsbyggnader” en möjlighet att fortsätta driva 

projektet Biosfärkandidat Voxnadalen enligt beslutad verksamhetsplan och 

samtidigt ges förutsättningar att kunna nyttja den externa finansieringen från 

Region Gävleborg fullt ut. 

 

Konsekvenser 

Om motsvarande medel inte tillgängliggörs kan verksamheten i projektet 

Biosfärkandidat Voxnadalen inte fortgå enligt beslutad verksamhetsplan och 

projektet kommer inte att fullt ut kunna nyttja den externa finansiering från 

Region Gävleborg som är beviljad. 

 

Ärendet 

Ärendet har beretts i samråd med Projektledare Olle Berglund och 

Samhällsbyggnadschef Johan Ljung 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2013-05-07 § 84. 

Tekniska nämnden, 2015-05-20, § 48 

KsAu, 2015-06-01, § 40 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 126 Dnr 2015/248 

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 

Utseende av stämmoombud till SmåKoms föreningsstämma 2015 

Dnr 2015/200 

 

Användande av kommunvapen – FINNSAM- Gävle-Dala 

Dnr 2015/123 

 

Studieförbundsbidrag 2015 

Dnr 2015/127 

 

Ekonomiärenden 

- 

 

Personalärenden 

Pensionsbesked period 2015-05-12 – 2015-06-15 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 127 Dnr 2015/247 

Meddelanden, kurser och konferenser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser 

 

A Kompendium om Antiziganism 

B Varsel om stridsåtgärd – Brandmännens riksförbund 

CD Information om SKL:s ordinarie kongress 

E KFSH – Beslut § 24, 2015-05-06 

FG Protokoll 2015-05-24 – Samordningsförbund Gävleborg 

H Protokoll 2015-05-19 – Företagshälsovårdsnämnden 

IJ Protokoll 2015-04-15 – Helsinge Net Ovanåker AB 

K Protokoll 2015-05-22 – Bollnäs Stadshus AB 

L Årsstämmoprotokoll 2015-05-22 – Bollnäs Stadshus AB 

M Protokoll 2015-04-08 – Inköp Gävleborg 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 128 Dnr 2015/246 

ÖP2030, förslag på ny översiktsplan - Beslut om samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar ÖP2030, förslag på ny översiktsplan som 

samrådshandling. 

 Samrådsperiod ska vara 16 juni till och med 15 oktober 2015.  

 

Ärendet 

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. 

En översiktsplan är en långsiktig vision och den politiska viljan hur 

kommunens mark och vatten ska utvecklas de kommande 10-15 åren.  

 

Samråd 

Under sommaren och hösten 2015, fram till och med 15 oktober kommer 

förslaget på planen att vara på samråd.  

 

En översiksplan ska samrådas med en bred krets av intressenter, det vill 

säga både myndigheter, organisationer och allmänhet. Länsstyrelen, berörda 

kommuner och regionala organ d.v.s. Region Gävleborg, Region Dalarna 

och grannkommuner m.fl.   

 

Beslutsunderlag 

ÖP2030 Förslag på översiksplan med bilagorna  

Bilaga 1: Mark- och vattenanvändningskarta  

Bilaga 2: Användning av mark och vatten  

Bilaga 3: Riksintressen och särskilda intressen  

Bilaga 4: Kommunala intresseområden 

Bilaga 5: Riskområde för översvämning - karta  

Bilaga 6: Konsekvensbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För kännedom: Sofia Wetterholm och Johan Olanders   
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 129 Dnr 2015/57 

Varumärkesstrategi 

Kommunstyrelsen beslut  

1. 50 000 kr avsätts 2015 från kommunens växtkraftkonto för arbetet med 

framtagandet av en varumärkesstrategi.  

2. 200 000 kr avsätts 2016 från kommunens växtkraftkonto för arbetet med 

framtagandet av en varumärkesstrategi.   

3. Strategin beräknas vara klar vintern 2016.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I en kommun är det först och främst människorna som förmedlar 

kommunens varumärke och det är viktigt att alla som jobbar där har en 

gemensam bild av vad man arbetar för och vad som är viktigt.  

 

Kommunens växel och reception är ett typiskt exempel på en 

varumärkesbärare, likaså affärsinnehavaren, mannen på gatan, kommunens 

webbplats, bygglovsinspektören. Listan kan göras lika lång som frågan är 

komplex.  

 

Varumärket är betydligt mer än bara logotypen och för att bygga varumärket 

måste man ha kunskap om sig själv, sin marknad, sina konkurrenter och vart 

man vill. Det gäller att finna det som är unikt och bygga vidare på det.  

 

Eftersom varumärkesfrågan är komplex och innefattar många människor för 

att få en rättvis bild av vårt varumärke är arbetet utdraget under längre tid 

för att invänta exempelvis Översiktsplanen och turismstrategin som båda 

bidrar till varumärket. Service och bemötande i våra organisationer ligger 

till stor del bakom vårt varumärke och måste också tas med. 

 

Beslutsunderlag 

Tidplan, 2015-06-08 

Tjänsteskrivelse Ulrica Persson, 2015-06-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 130 Dnr 2015/249 

Kommunstyrelsens styrkortsarbete 

Ärendet 

Kommunchef Christer Engström informerade hur den nya styrkortsmodellen 

ska fungera och berättare om vad som förväntas av de förtroendevalda i 

kommunstyrelse och nämnder.  


