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____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Jennie Forsblom

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsens i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 1
september 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 7 september och tas ned 30 september
2015. Mellan 7 september och 28 september 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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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.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2015-09-01

6 (48)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 135

Dnr 2015/88

Rapporter
Ordförande Yoomi Renström (S)
Möte med revisionen
Det har varit ett möte med kommunrevisionen och KPMG, det diskuterades
om nutid, framtid och utmaningar. Det förs löpande diskussioner som ett
förebyggande revisionsarbete.
Östanåsågens 120-årsjubileum
Yoomi Renström deltog på Östanåsågens 120-årsjubileum.
Kommunchef Christer Engström
Hälsingerådet
Hälsingerådet anordnade en arbetsdag för att uppdatera sin handlingsplan
med temat arbetsmarknad och eller integration.
Det finns olika förslag kring samverkansområden, prioriteringen är
mellankommunal samverkan. Nästa Hälsingeråd ska man ta ställning till
vilka områden som ska prioriteras.
Forum för hållbar samhällsutveckling
Forum för hållbar samhällsutveckling är en ny regional gruppering som
bland annat består av regioner, kommuner, trafikverk, handelskammare.
Forumet har sin uppkomst i att landstinget tog över ansvaret för
kollektivtrafiken. Forumet är utvidgat på försök under ett år och innehåller
infrastruktur och transporter. I begreppet infrastruktur ingår bland annat
bostadsproduktion och bredbandsutbyggnad
Kommunala bolag
BORAB - Mikael Jonsson
BORAB har en ny VD, Dan Nordin som påbörjade sitt arbete 17 augusti.
Helsinge Net Ovanåker AB - Kent Olsson
Helsinge Nets VD ifrågasätter utformningen av de nya bidragsreglerna från
EU då de inte passar oss och i värsta fall leder till att vi inte kan söka bidrag.
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Dnr 2015/324

Fortsatt deltagande i ”Partnerskap Bergslagsdiagonalen”
Kommunstyrelsens beslut
1. Ovanåkers kommun fortsätter sitt deltagande i ”Partnerskap
Bergslagsdiagonalen” under tiden 2016-2018.
2. Ovanåkers kommun undertecknar ”Förbindelse om medfinansiering av
Partnerskap Bergslagsdiagonalen” för perioden 2016-2018 där avgiften
för Ovanåkers kommuns del är 30 000 kronor per år.
Sammanfattning av ärendet
Bergslagsdiagonalen är sedan år 1994 ett regionalpolitiskt samarbetsprojekt
mellan 15 kommuner och berörda regioner. Projektet syftar till att genom
aktiviteter för förbättrad väginfrastruktur stärka och utveckla det mellansvenska inlandets tillväxt och konkurrenskraft för näringsliv, turism och
sysselsättning.
Innevarande samarbetsavtal för projektet löper ut till slutet av år 2015. Vid
Bergslagsdiagonalens rådslag den 28 april i år beslöt mötet att rekommendera kommunerna att fortsätta ”Partnerskap Bergslagsdiagonalen” under
åren 2016 - 2018. Kostnaden för deltagande i ”Partnerskap Bergslagsdiagonalen” varierar beroende på kommunstorlek och är 30 000 kronor per år för
Ovanåkers kommun. Erbjudande om deltagande och förbindelse om
medfinansiering har inkommit till Ovanåkers kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2015
Inbjudan till Partnerskap Bergslagsdiagonalens fortsättning 2016-2018
Förbindelse om medfinansiering av Partnerskap Bergslagsdiagonalen
Verksamhetsplan för Partnerskap Bergslagsdiagonalen 2016
Minnesanteckningar från Partnerskap Bergslagsdiagonalens Rådslag i
Lindesberg 2015-04-28
KsAu § 46, 2015-08-18

Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Partnerskap
Bergslagsdiagonalen
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Dnr 2015/196

Besvarande av remiss Översyn av den kommunala energioch klimatrådgivningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom och skickar nedan redogjort remissvar
till Miljö- och energidepartimentet.
Sammanfattning av ärendet
Energimyndigheten har i uppdrag på regeringen utfört en översyn av energioch klimatrådgivningen i syfte att vidareutveckla den samt att öka
samhällsekonomisk effektivitet. Den 30 april redovisades således deras
resultat i rapporten ”Översyn av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen”. Översynen innefattar också förslag på förändringar av
förordningen som reglerar energi- och klimatrådgivningen. Ovanåkers
kommun har valts ut att vara remissinstans i ärendet.
Översynen har identifierat fyra områden där de vill ändra nuvarande
förordning.
 Ändring av förordningsnamn och bidragsbegrepp
Energimyndigheten vill genomgående byta ut ordet bidrag mot stöd.
 Ändringar avseende målgrupper och inriktning för rådgivning.
Energimyndigheten vill ta bort det idag frivilliga uppdraget att ge
rådgivning kring transporter. Man vill också styra energi- och
klimatrådgivarna att prioritera de målgrupper som energimyndigheten anger
som mest prioriterade.
 Ändring avseende den regionala samordningen.
Regional samordning nämns inte alls i nuvarande förordning, den vill
Energimyndigheten formalisera genom att lyfta in den i förordningen.
 Ändrade förutsättningar för stöd och stödets storlek.
Energimyndigheten vill sätta en gräns på 18 000 invånare för att få söka
stödet, små kommuner ska tvingas gå ihop för att komma upp till gränsen.
De vill också kunna reglera storleken på stödet i föreskrifterna.
Fia Johannessen och Olle Berglund har skrivit ett remissvar.

forts
Skickas till
För kännedom: Miljö- och energidepartementet
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Ärendet
58 %, av våra kommuner kan komma att ställas utanför
Remissvar av rapporten Översyn av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen M2015/2144/Ee.
Sammanfattning
Ovanåkers kommun instämmer i att Förordning (1997:1322) om bidrag till
kommunal energi- och klimatrådgivning ska förnyas. Det är även tydligt att
förslaget till förändring kommer från energimyndigheten. Som myndighet
vill man göra det så enkelt som möjligt för sig. Sammanfattningsvis anser
Ovanåkers kommun:
o Det är svårt att yttra sig i de förändringar som innebär nya föreskrifter, då
förslag på nya föreskrifter inte finns med i rapporten.
o Vi har inget att invända mot att ordet bidrag byts till stöd
o Vi ser nackdelar med att ta bort formuleringen kring transporter av
personer och gods. Se rubrik Förändringen rörande transportfrågan s. 2
o Det är rimligt att de idag etablerade energikontoren regleras (se 4 §) i
någon form av författning. Ur ett ekonomiskt perspektiv ska det lokala
arbetet gå före det regionala.
o Vi ställer oss negativa till att begränsa möjligheten för stöd i mindre
kommuner då detta bidrar till att utarma samhällsservicen i stora delar av
landet. Av Sveriges kommuner är 58 % för små för att kunna få stöd
enligt förslaget. Se rubrik Förändringen rörande minimi-gräns på 18 000 invånare
s.3

o Vi är positiva till viss styrning från Statens energimyndighet genom att

de kan peka ut prioriterade målgrupper. Den slutliga prioriteringen av
arbetet ska ligga kvar på lokal nivå som har den bästa kunskapen om de
lokala förutsättningarna.
o Vi ser både fördelar och nackdelar i att stödets storlek regleras i
föreskrifterna. En god kompetens kräver kontinuitet. Kommuner ska inte
behöva känna osäkerhet och tvingas använda tidsbegränsade
anställningar för verksamheten. Vi ser helst någon grundreglering av
stödets storlek i förordningen. Se rubrik Förändringen att stödets storlek
regleras i föreskrifterna s.3

o Vi vill se en breddning av uppdraget där tyngd även läggs på klimat och

miljö. Se Breddning av uppdraget, med fokus även på klimat och miljö s.3

forts
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Synpunkter på översynen av energi- och klimatrådgivningen
Energimyndigheten har under många år strävat efter en likformning,
generalisering och centralisering av verksamheten. Översynen har ibland
inte full insikt om hur ett brett och mångfaciterat energirådgivningsarbete
fungerar rent praktiskt. I Gävleborg och Dalarna har energikontoret precis
delats. På energikontor Gävleborg finns ca 4 tjänster och totalt i Gävleborg
finns 10 kommuner med 9 energi- och klimatrådgivare. Av dessa är det 4
kommuner som har mindre än 18000 invånare. Ovanåkers kommun anser att
energi- och klimatrådgivarna gör ett viktigt och uppskattat arbete, något som
också översynen betonar flera gånger. Om det är brist på pengar som ligger
till grund för flera av förslagen anser vi att det är viktigare att centrala
resurser läggs på den lokala nivån än den regionala.
Energimyndigheten har satt upp en vision för energi- och
klimatrådgivningen (s. 9) som lyder ”energieffektivisering genom
rådgivning”. Skälet till att vi vill ha energieffektivisering är för att minska
den miljöpåverkan som sker vid all energiproduktion. Varför nämns inte
minskad miljöpåverkan från vår energianvändning i visionen också? Senare
i målbilden nämns miljöpåverkan och det är olyckligt att miljön (och
därmed också klimatet) fallit bort ur huvudvisionen. Ibland måste man göra
val mellan liten klimatpåverkan och liten energianvändning. Man får aldrig
glömma att det är en bättre miljö för nästkommande generationer som är
målet, inte någon allmän snålhet. Vad är annars nyttan med ordet klimat i
energi- och klimatrådgivning?
Som exempel har vi bioenergin som är en stor del av energitillförseln i
Sverige. När man pratar energieffektivisering så är det lätt att välja
värmepumpsalternativet både i villasegmentet och i större fastigheter.
Effektiviseringen blir fantastiskt på pappret, men är bytet av energiform från
kanske flis som gjorts av restprodukter från skogen, till en ökad belastning
på elnät och elanvändning något som samhället vill eftersträva? Här behöver
vi en mycket mer nyanserad bild som inte bara utgår från effektiviseringar
som ser fina ut i statistiken.
Vi upplever också, efter att ha läst översynen och förändringsförslagen, att
myndigheten vill ha större kontroll över energi- och klimatrådgivningen.
Det är själklart att man ska kunna se vilken faktisk nytta skattebetalarnas
pengar gör, och ett visst mått av kontroll är fullkomligt rimligt. Samtidigt
måste man också lita på att kommunerna vill och gör ett bra arbete.

forts
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Synpunkter på förändringarna i förordningen
Förändringen rörande transportfrågan
Vi samtycker att transportfrågan är svårgreppbar men i skälen till att ta bort
transport ur energi- och klimatrådgivningens uppdrag ser rapporten bara till
delar av det förändringsarbete som behöver göras. Det är sant att få personer
kontaktar energi- och klimatrådgivaren för att få råd vid bilköp men vid den
utåtriktade verksamhet som energi- och klimatrådgivaren gör är
rådgivningen ett bra verktyg för att minska transportsektorns utsläpp.
Energi- och klimatrådgivaren har goda förutsättningar att bedriva
informationskampanjer mot privatpersoner eller ta upp transportfrågan vid
uppsökande verksamhet mot mindre företag. Verktyg som är minst lika
viktiga för att nå en fossilfri transportsektor som de verktyg de nationella
politikerna har rådighet över.
Från vissa håll finns det en oro för att energi- och klimatrådgivarens
uppdrag är för brett och otydligt med transportfrågan inkluderad och
förslaget föreslår ju att den ska bort. Men i och med att andra förändringar
träder in, som att energimyndigheten kan peka ut prioriterade målgrupper,
kan också otydligheten minimeras. Ovanåkers kommun har valt att arbeta
bredare och anser att även staten kan bredda uppdraget med en helhetssyn
för energi och hållbarhets frågor. Som det ser ut idag är det frivilligt för
energi- och klimatrådgivaren att arbeta med transportsektorn och så bör det
fortsättningsvis vara.
Förändringen rörande minimi-gräns på 18 000 invånare
Energi- och klimatrådgivningen tillhör inte den mest grundläggande
servicen en kommun ska kunna erbjuda. Men i det välfärdsamhälle vi idag
lever i, med de resurser, den vilja och klimatansvar vi vill ta är energi- och
klimatrådgivningen en självklar del av medborgarservicen.
Om förslaget går igenom så kan det leda till att över hälften, 58 %, av våra
kommuner ställs utanför. Av landets kommuner har 158 stycken mindre än
18 000 medborgare. Förslaget är ett hot mot rättvisan och demokratin när
vissa invånare nekas en service andra får. En onyanserad strävan efter en
samhällsekonomisk effektivitet för medborgarservicen leder dessvärre till
diskriminering av de som bor på landsbygden.
För Ovanåkers del finns det välfungerande samarbeten som inte är formellt
beslutade i en politisk församling. Energirådgivarna i Hälsingland har sen
början av 2000-talet samarbetat nära, samtidigt har fördelen med rådgivarna
nära invånarna bibehållits.

forts
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Förändringen att stödets storlek regleras i föreskrifterna
När stödet regleras med absoluta belopp i en förordning måste en justering
ske med tiden när det faktiska värdet förändras. Fördelen med att reglera
stödet i föreskrifterna i stället är att regleringen blir enklare.
Men med en enklare reglering ökar också osäkerheten. För vill man ha god
kompetens krävs kontinuitet på energirådgivningen. I översynen har man
identifierat problemen med svårigheter att rekrytera rätt kompetens m.m.
Med större osäkerhet för kommunerna kommer också antalet kommuner
som tvingas till tidsbegränsade anställningar av energi- och klimatrådgivare
att öka.
Därför anser vi att det behövs någon form av reglering i förordningen,
antingen lika fast som idag eller att endast grundbeloppet regleras.
Förordningen bör också vara formulerad så bidragsnivån årligen justeras.
Om endast grundbeloppet regleras i förordningen finns det utrymme
energimyndigheten att dels justera tilläggsbeloppet mer proportionerligt till
stora kommuner och dels fördela pengarna efter var de prioriterade
målgrupperna finns.
I dagsläget är det också problematiskt att denna förordning kommer till så
sent på året. Kommunernas budgetar är ofta redan beslutade och vi har
fortfarande inte sett något förslag på hur stödet ska regleras nästa år. När väl
alla författningar är på plats kommer det vara ont om tid innan pengarna för
nästa år ska sökas.
Breddning av uppdraget, med fokus även på klimat och miljö
Avsaknad av att se om det går att nå ett bättre resultat om man breddar till
områden som myndigheten i första hand inte har ansvar för.
I Ovanåkers kommun har vi valt att ha en egen energi och klimatrådgivare
trots att bidraget/stödet på långa vägar inte räcker till. Det väljer vi att göra
för vi breddar tjänstens uppdrag till att också innefatta arbetet med
hållbarhet och miljömålsarbete, både externt och internt. Vi ser klara
fördelar att ha en egen energi- och klimatrådgivare än att ha en delad tjänst
med andra kommuner. Det skulle innebära en förlust för kommunens
invånare.

forts
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Vi ser att rollen som energi- och klimatrådgivare allmänt skulle kunna
breddas där flera myndigheter är ansvariga. På det lokala och praktiska
planet hänger alla frågor ihop och det är relevant att både
Energimyndigheten och Naturvårdsverket, men också Trafikverket och
Boverket sammarbetar om denna lokala funktion. Miljöarbetet i Sverige,
som energifrågorna är en stor del av, skulle må bra av en bredare lösning
såväl centralt som lokalt. □
Beslutsunderlag
Energimyndighetens rapport: Översyn av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen ER 2015:14.
Remissvar, Fia Johannessen, 2015-08-04
Tjänsteskrivelse, Fia Johannessen, 2015-08-04
KsAu § 47, 2015-08-18
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Dnr 2014/227

Kommuninvest – Förfrågan om särskild medlemsinsats år
2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige beslutar att erlägga 412 233 kr i särskild insats
under 2015 för att delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i
Kommuninvest ekonomisk förening.
 Kommunstyrelsen uppdrar till budgetberedningen att lämna förslag till
hur den ”Högsta nivån”, dvs. ytterligare 5 144 400 kr, ska uppnås.
Ärendet
De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av
finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. En plan har
upprätts som syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått
senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft.
I de stadgar som föreningsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening
fastställde 2015-04-16 har bl.a. tillkommit möjligheten att i egen takt och
eget initiativ erlägga särskilda insatser för att snabbare fullgöra den
obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. Med denna
förfrågan vill föreningen efterhöra hur vi som medlem vill utnyttja den nya
möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Besked ska ges senast
den 30 oktober.
Av beslutsunderlagets bilaga 1 framgår att för Ovanåkers kommun gäller
följande:
För att uppnå följande insatsbelopp
Miniminivå
200 kr/inv.
50 % av högsta
450 kr/inv.
nivån
75 % av högsta
675 kr/inv.
nivån
Högsta nivån
900 kr/inv.

Återstår följande insatsbelopp
- Kr
412 233 kr
2 984 433 kr
5 556 633 kr

Således ska senast under 2018 5 556 633 kr erläggas i ytterligare
insatskapital.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Kommuninvest i Sverige AB, Box 124, 701 42 Örebro och Ekonomiavdelningen
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Förslag utgörs av att under 2015 erlägga 412 233 kr för att uppnå nästa nivå,
50 % av högsta nivån och att planeringen för hur den ”Högsta nivån” ska
uppnås hänskjuts till hösten budgetberedning.
Beslutsunderlag
Förfrågan om särskild medlemsinsats från Kommuninvest – upprättad 201505-21
Tjänsteskrivelse, Christer Engström, 2015-08-04
KsAu § 48, 2015-08-18
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Dnr 2015/229

Leader Utveckling Hälsingebygden – medfinansiering av
programperioden 2014 - 2020
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar bevilja Leader Utveckling Hälsingebygden
medfinansiering med 87 983 kronor per år under perioden 2015 – 2021.
 Finansiering sker årsvis från Kommunstyrelsens anslag för Växtkraft.
Ärendet
Leader Utveckling Hälsingebygden har av Jordbruksverket utsetts till ett av
de prioriterade områden som kan få utgöra ett Leader-område
programperioden 2014 – 2020.
Det innebär att de tilldelas en budget och att Jordbruksverket startar Leaderområdet när de erhållit medfinansieringsintyg från de kommuner som
omfattas och Region Gävleborg. kommuner och Region under förutsättning
att erforderlig medfinansiering erhålls. På grundval av detta har de nu
inkommit med en ansökan om medfinansiering för hela perioden. Med
anledning av starten av programmet föresenats så förändras betalperioden
till att utgöra 2015 – 2021.
För Ovanåkers kommun så innebär medfinansieringen 87 983 kr per år
under perioden 2015 – 2021. Föregående period, 2008 – 2013, så
finansierades detta via Kommunstyrelsens anslag för Växtkraft vilket även
föreslås för denna programperiod.
Under 2014 så har Ovanåkers kommun beviljat tillfälligt finansieringsstöd
med 204 tkr. Detta kommer att återbetalas när ”Leader Hälsingebygden”
slutredovisats till Jordbruksverket och dessa ersatt Leader Hälsingebygdens
kostnader. En rapport kring förutsättningarna för detta kommer att ske vid
Hälsingerådets sammanträde den 19 augusti.
Leader Utveckling Hälsingebygden är informerade kring att
Kommunstyrelsen kommer att ta ställning i ärendet vid sitt sammanträde
den 1 september.
Beslutsunderlag
Finansiering av Leader Hälsingebygden 2014, Ks § 106, 2013-06-11
Hemställan om finansiering från Leader Utveckling Hälsingebygden
Tjänsteskrivelse, Christer Engström, 2015-08-05
KsAu § 50, 2015-08-18
Skickas till
För kännedom: Leader Utveckling Hälsingebygden, Heden 124, 821 31 Bollnäs,
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2015/330

Revidering av Lokala Miljömål
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsätter den tjänstemannagrupp som
ska driva arbetet.
2. Kommunstyrelsen utser en styrgrupp för att ta fram nya lokala miljömål.
Styrgruppen består av Einar Wängmark (S), Mikael Jonsson (M) och
Gun-Marie Swessar (C).
3. Lokala miljömål för Ovanåkers kommun skall antas av
kommunfullmäktige vid första sammanträdet 2016.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jennie Forsblom yrkar att Gun-Marie Swessar (C) deltar i styrgruppen.
Yoomi Renström (S) yrkar att Einar Wängmark (S) och Mikael Jonsson (M)
deltar i styrgruppen.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Jennie Forsbloms (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar
det.
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Yoomi Renströms (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar
det.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens miljömål sträcker sig för 2009-2015 och ett arbete med att ta
fram nya mål bör påbörjas inom kort. Arbetet initieras av Fia Johannessen
och planavdelningen. För att hinna ta in berörda verksamheters synpunkter
och förankra de nya miljömålen bedöms arbetet med att ta fram nya mål
pågå under hela hösten.

forts
Skickas till
För kännedom: Planavdelningen
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Ärendet
I februari 2009 antog kommunen miljömål för perioden 2009-2015 och året
efter antogs åtgärder för att nå målen. Dessa miljömål föregicks av ett
miljömålsarbete bestående av bland annat dialogmöten med allmänhet och
företag och en nulägesanalys för miljön i kommunen. Miljömålen fick på så
vis förankring både bland den egna verksamheten och bolag men också hos
allmänheten. Det är önskvärt att samma ambition finns även inför att nya
miljömål ska tas fram.
Från Länsstyrelsens håll tog man under 2014 fram ett åtgärdsprogram för de
nationella miljömålen på regional nivå. Under våren bjöd man in regionens
kommuner för att skriva överenskommelser att vara med och bidra till detta
åtgärdsprogram och således; den 10 juni skrev kommunen på 22 åtaganden
för Länsstyrelsens åtgärdsprogram.
Som underlag för nya miljömål har det skrivits en ”miljörapport 2014” som
sammanfattar hur det har gått för miljömålen nu när miljömålsperioden snart
är till ända. De 22 åtagandena från överenskommelsen bör också användas
som underlag för de nya lokala miljömålen.
Beslutsunderlag
Miljömålsrapport 2014
Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning,
2015-06-10 (Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Gävleborg och
Ovanåkers kommun)
Lokala miljömål Ovanåkers kommun 2009-2015, antagna av
Kommunfullmäktige 2009-02-23
Tjänsteskrivelse, Fia Johannessen, 2015-08-07
KsAu § 51, 2015-08-18
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Dnr 2015/308

Delegering av besvarande av remiss från kommunstyrelsen
till kommunstyrelsens arbetsutskott - ”Kulturplan för
Gävleborg 2016-2018”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara
remissen Kulturplan för Gävleborg 2016-2018 vid sammanträdet 2015-0915.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun har fått i uppdrag att besvara remissen ”Kulturplan för
Gävleborg 2016-2018”, remissen ska vara besvarad 16 september, efter
förfrågan har remisstiden utökats till 22 september. För att remissvaret ska
hinna bli väl genomarbetat skulle remissen behöva besvaras av
kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september istället för alternativet som är
vid kommunstyrelsen 1 september.
Beslutsunderlag
Remiss Kulturplan för Gävleborg 2016-2018, 2015-07-01
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-08-10
KsAu § 53, 2015-08-18

Skickas till
För handläggning: Kommunstyrelsens arbetsutskott
För kännedom: Region Gävleborg, Kultur- och kompetensnämnden, 801 88 Gävle
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Dnr 2015/350

Information om polisens medborgarlöften
Ärendet
Polischef Rolf Ångström informerade om polisens medborgarlöften, nedan
följer ett utdrag av informationen.
Medborgarlöften är en vidareutveckling av det tidigare arbetet med
samverkansöverenskommelser.
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Dnr 2015/263

CEMR – deklaration revidering av handlingsplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av arbetet med jämställdhetsintegrering
hos AEFAB enligt beslut i kommunstyrelsen § 100/14
2. Handlingsplanen och det aktiva arbetet med att uppfylla deklarationen
fortsätter att utgå från den femte principen; att jämställdhetsintegrering
av alla kommunens verksamheter är nödvändig för att främja
jämställdhet.
3. Under perioden 2015-2016 utgör kommunfullmäktige, nämnder,
styrelser, bolag samt förvaltningschefer, vd:ar, verksamhetschefer,
avdelningschefer, rektorer samt delägda bolag de av kommunens
verksamheter som ska omfattas av jämställdhetsintegrering med stöd av
kommunens jämställdhetsstrateg.
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2011 beslutade kommunstyrelsen att underteckna CEMRdeklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet.
Undertecknande av deklarationen synliggör på ett påtagligt sätt att
jämställdhet är en grundläggande rättighet och att kommunen aktivt ska
arbeta med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär att ett
jämställdhetsperspektiv ska genomsyra samtliga områden samt att
jämställdhetsfrågor behandlas som en självklar del i allt arbete och i alla
beslutsprocesser. En handlingsplan skapades kring CEMR-deklarationens
femte princip kring jämställdhetsintegrering, där miljö- och byggnämndens
förvaltning och kommunstyrelsens service och informationsavdelning utsågs
att delta i pilotprojektet. Pilotprojektet genomfördes och utvärderades under
2012-2013. Under hösten 2013 och våren 2014 fortsatte arbetet på
samhällsbyggnadsförvaltningen med fokus på jämställdhetsintegrering i
översiktsplansarbetet.

forts
Skickas till
För kännedom: Lillemor Olsson, jämställdhetsstrateg, Ordförande i respektive
nämnd/styrelse/bolagsstyrelse, Förvaltningschefer, VD:ar vid kommunens bolag och delägda bolag
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Under perioden 2014-2015 har AEFAB arbetat med
jämställdhetsintegrering. Syftet har varit att få kunskap och därmed
säkerställa att tjänster som utförs för medborgare i kommunen sker
genusmedvetet och med ett jämställt bemötande. Under kartläggningsarbetet
tittade man närmare på företagets trivselenkät och upptäckte att den saknar
ett genusperspektiv. Enkäten besvarar inte om kvinnor och män upplever
bemötande på lika villkor eller om trivseln skiljer sig åt utifrån kön eller om
tid, pengar och resurser fördelas jämt mellan kvinnliga och manliga
hyresgäster. Resultatet av arbetet blir att trivselenkäten tillförs ett
genusperspektiv. Vidare beslutades att arbetsfördelningen bland AEFABs
sommarjobb ska fördelas inom lokalvård och utförandegruppen utomhus
oavsett kön.
Handlingsplanen behöver nu återigen revideras och arbetet med
jämställdhetsintegrering fortsätta. Alla kommunens verksamheter bör gås
igenom över tid. Kommunledningsgruppens förslag på verksamhet för
2015-2016 års jämställdhetsintegrering är kommunfullmäktige, nämnder,
styrelse, bolag samt förvaltningschefer, vd:ar, verksamhetschefer,
avdelningschefer, rektorer samt delägda bolag. Vid en ny mandatperiod är
det viktigt att arbetet med jämställdhetsintegering blir förankrat hos alla
beslutsfattare.
Förslaget på modell är att arbetet sker på tre nivåer med följande beräknade
tidsåtgång:
1. Kommunfullmäktige – 1 timme
2. Styrelse, nämnder och bolagsstyrelser – 2 timmar per nämnd/bolag
alternativ tillfälle
3. Förvaltningschefer, vd:ar, verksamhetschefer, rektorer och
avdelningschefer - 3-4 timmar
Beslutsunderlag
Slutrapport jämställdhetsintegrering Alfta-Edsbyns Fastighets AB, 20142015
Tjänsteskrivelse, Maria Kihlström, 2015-06-18
KsAu § 54, 2015-08-18
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Dnr 2015/274

Begäran om yttrande över förslag till riskhanteringsplan för
Voxnans översvämning i Edsbyns tätort och till planen
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunen avser att beakta föreslagna åtgärder i den årliga drift- och
investeringsbudgeten.
 Kommunen godkänner tjänstemannayttrandet på ”förslag till
riskhanteringsplan för Voxnans översvämning i Edsbyns tätort och till
planen tillhörande miljökonsekvensbeskrivning”.
Bakgrund
Arbetet med riskhanteringsplanen är det tredje steget enligt
översvämningsförordningen (SFS 2009:956) och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter om riskhanteringsplaner
(MSBFS 2013:1). Arbetet med översvämningsförordningen är indelat i 6åriga arbetscyklar med 3 steg i varje arbetscykel. Steg 1 var att identifiera
nationella riskområden, där Edsbyn ingick som ett av 18 nationella
riskområden för översvämning. Steg 2 var att ta fram hotkartor
(översvämningskartor med zoner för 50-årsflöde, 100-årsflöde, 200-årsflöde
samt beräknat högsta flöde (BHF)) och riskkartor för att identifiera de
potentiella konsekvenserna som översvämningar medför utifrån människors
hälsa, ekonomisk verksamhet, miljö och kulturarv. Steg 3 är att ta fram
riskhanteringsplaner för riskområdet. Riskhanteringsplanen omfattar
Edsbyn, Sässmanområdet och byn Ovanåker. Arbetet med
översvämningsförordningen baseras på Europaparlamentets och rådets
direktiv 2007/60/EG, även kallat Översvämningsdirektivet.
Efter riskhanteringsplanens antagande, senast 22 december 2015, ska planen
genomföras under nästa cykel i översvämningsförordningen, 2016-2022.
Riskhanteringsplanens syfte, mål och åtgärder
Riskhanteringsplanen syftar till att bedöma och minska översvämningsrisker
samt att förebygga och förhindra skador, negativa effekter och olycksfall
som orsakas av översvämningar. Riskerna skall hanteras och minskas
genom målformuleringar. Målen finns på tre nivåer: övergripande mål,
resultatmål och åtgärdsmål.

forts
Skickas till
Erik Lundh, planeringsavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen
Länsstyrelsen Gävleborg gavle@lansstyrelsen.se märk med Dnr 451-1923-15
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Sammanfattning av översvämningsrisker
Verksamhetsområden drabbas redan vid 50-årsflöde vid Gårdtjärnsområdet
samt Rotebergsvägen. Bostäder drabbas främst vid ett BHF i både Edsbyn
och Ovanåker. Idrottsplatsen Ön drabbas vid ett 50-årsflöde. Tre stycken
distrubitionsanläggningar drabbas vid ett 100-årsflöde och 8 stycken vid ett
BHF. Avloppreningsverket och återvinningscentralen beräknas att
översvämmas vid ett BHF. Väg 301 drabbas redan vid ett 100-årsflöde och
Voxnabruk kan då vara helt avskuret från Edsbyn. Även Edsbyns museum
och kommunarkivet kan utsättas för risker vid översvämningar.
Det bör påpekas att de framtagna modellerna har en viss felmarginal då flera
bostäder var översvämmade både år 2000 och 1985 (beräknat som ett 100årsflöde) även om nuvarande underlag indikerar att de inte kommer att
översvämmas i framtiden förrän vid ett BHF.
Synpunkter på riskhanteringsplanen
Rikshanteringsplanens övergripande mål
Kommunen anser att de fyra övergripande målen är rimliga. Kommunen har
i sin kommande kommunövergripande översiktsplan fört in ett mer
detaljerat resonemang och riktlinjer för befintlig och tillkommande
bebyggelse i översvämningsområden samt ett långsiktigt mål att
verksamheter inom översvämningsområden bör omlokaliseras.
Synpunkter på målfördelningstabellen
Ett av målen i målfördelningstabellen för riskhanteringsplanen är att uppnå
god status eller god potentiell status i vatten och att naturens mångfald
beaktas vid åtgärder för att minska översvämningsrisken. Båda målen är
inkluderade i miljömålen på regionalnivå. Därför bör det vara en rimlig
åtgärd att detta även ska inkluderas i kommunens lokala miljömålsarbete.
I målfördelningstabellen finns ett mål om att vatten och avloppsystemen är
funktionella samt att inga distrubitionsanläggningar drabbas av långvariga
avbrott vid ett 100-årsflöde. Skrivelsen om åtgärdsmål samt kunskapsmål
under båda målen bör ändras till kännedom att VA-systements och
distrubitionsanläggningens funktion är utredda. Under målet viktiga
kommunikationer är farbara för allmänheten finns ingen åtgärds/kunskapsmål. Ett rimligt åtgärdsmål är att säkra viktiga kommunikationer
eller att alternativa rutter ska tas fram. Vidare bör det även införas ett tydligt
mål, åtgärds-/kunskapsmål och åtgärder vad avser befintliga verksamheter
och bebyggelse inom översvämningsdrabbade områden vid 100-årsflöde
samt BHF. Åtgärdsmålet att förflytta kommun- och museiarkiv bör ändras
till säkra kommun- och museiarkiv.

forts
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Åtgärdsmål/kunskapsmål och åtgärder bör finnas för samtliga mål i
målfördelningstabellen. Att det inte finns någon skrivelse på vissa av målen
ger en otydlighet i om åtgärds-/kunskapsmålet och/eller åtgärden redan är
uppfyllt och/eller ingen risk föreligger.
Målfördelningstabellen bör även kompletteras med en lista där
ansvarsfördelningen finns med, även där det råder delat ansvar för att
tydliggöra ansvars- och kostnadsfördelningen. Varje flöde bör även vara
representeras med samtliga mål, åtgärdsmål/kunskapsmål och åtgärd för
aktuellt flöde. D.v.s. HBF innehåller även målen för ett 50-årsflöde och 100årsflöde.
Åtgärderna – är de rätt i förhållande till målen och kan de genomföras
under nästa cykel? Saknas åtgärder?
Flera av åtgärderna ansvar kommunen helt eller delvis för. Vissa åtgärderna
är relativt enkla och konkreta t.ex. implementering av nivåer och riktlinjer i
kommande kommunövergripande översiktsplan.
I nuläget är endast åtgärden flytt av musei- och kommunarkivet budgeterat.
De övriga åtgärder som kommunen helt eller delvis ansvar för: riskanalyser
för verksamheter med miljötillstånd, riskanalys för översvämmad
bebyggelse och riskanalyser för skyddade områden samt handlingsplan för
verksamheter i risk samt inventering av befintliga skyddsvallar är åtgärder
som är mer komplexa och långsiktiga frågor. Kommunen har inte budgeterat
för någon av dessa åtgärder och kan därmed inte lämna några konkreta
åsikter kring om det är möjligt att genomföra åtgärderna under nästa cykel
innan en kostnadsberäkning för åtgärderna är framtagna. Kommunen avser
att beakta åtgärderna i det årliga drift- och investeringsbudgetarna.
Miljökonsekvensbeskrivningen
Planen anses i sin nuvarande form orsaka liten miljöpåverkan. I jämförelse
med noll-alternativet bedöms planen ge en mindre positiv miljöpåverkan i
och med att den syftar till att höja kunskapsläget hos berörda aktörer om
eventuella negativa miljöeffekter av en översvämning och identifiera
möjliga åtgärder för att minska dessa. Kommunen delar denna uppfattning.
Övriga synpunkter
Avgränsningen för riskhanteringsplanen bör tydliggöras i en karta så att
riskhanteringsplanens omfattning inte blandas ihop med Voxnans
avrinningsområde och övriga översvämningsdrabbade områden i
kommunen.

forts
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Kommunen önskar även en fortsatt tätt dialog med MSB och Länsstyrelsen
Gävleborg för uppföljning, rådgivning och finansiering under
genomförandeskedet i nästa arbetscykel i arbetet med
översvämningsförordningen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-06-24
Begäran om yttrande över förslag till riskhanteringsplan för Voxnans
översvämning i Edsbyns tätort och till planen tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23
Förslag till riskhanteringsplan för översvämning av Voxnan/Edsbyn, Enligt
förordningen om översvämningsrisker gällande framtagandet av
riskhanteringsplaner 2015-03-23
KsAu § 49, 2015-08-18
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Dnr 2015/010

Antagande av ny upphandlingspolicy – Remissomgång 2
Kommunstyrelsens beslut
 Ovanåkers kommun har i dagsläget inga synpunkter på remissen om
förslag till ny upphandlingspolicy, daterad 16 juni 2015 (remissomgång
2).
 Ovanåkers kommun förutsätter att inga ökade kostnader uppstår för
kommunen genom ett antagande av en ny upphandlingspolicy.
Ärendet
Detta är remissomgång 2 av minst 3 remisser av ny Upphandlingspolicy för
Inköp Gävleborgs ägarkommuner med dess bolag och förbund.
Remissomgång nr 1 behandlades av kommunstyrelsen den 10 februari 2015,
§ 33.
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.
Innehållet är till stora delar lika som i tidigare versioner men med en
ambition att förenkla språk. Den stora skillnaden är att policyn har kortats
ner genom att bryta ut ansvar och roller och gjort en bilaga av detta avsnitt.
Det som inte är klart utan kommer att jobbas igenom mer tydligt är avsnittet
om ekonomisk hållbarhet. Det har kommit in remissvar som säger att värdet
på upphandling och avtal måste vägas in då det har stor inverkan på den
kommunala ekonomin.
Direktionens ambition är att slutföra arbetet under 2015 genom ett beslut om
att anta policyn i respektive kommunfullmäktige före årsskiftet.
Denna remissomgång (nr 2) har ett stoppdatum för svar den 11 september
2015 för att möjliggöra ett svar till nästa direktionsmöte hos Inköp
Gävleborg.
Denna remissomgång 2 har översänts till kommunens helägda bolag (AlftaEdsbyn Fastighets AB, Helsingenet Ovanåker AB samt OKAB).
Svarsdatum till kommunstyrelseförvaltningen var 7 augusti 2015. Inga
synpunkter har inkommit.
forts
Skickas till
För kännedom: Inköp Gävleborg, Alfta-Edsbyns Fastighets AB, Helsinge Net Ovanåker AB,
OKAB, Klas-Åke Säll
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Beslutsunderlag
Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer 2015-06-16, Revision 2,
inkl missiv till remiss.
Tjänsteskrivelse Klas-Åke Säll, 2015-08-11
KsAu § 55, 2015-08-18
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Dnr 2014/100

Besvarande av medborgarförslag - Klimatsmarta åtgärder
inom odling och kollektivtrafik
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ovanåkers kommun är positiv till alla former av aktiviteter som kan leda
till ett mera hållbart samhälle.
Kommunen samt det kommunala fastighetsbolaget AEFAB upplåter
redan idag mark till odling för självhushåll. Om intresse finns för ett
utökat odlande finns inga hinder att diskutera saken ytterligare.
2. Det är inget kommunalt ansvar att anordna lagerutrymmen eller
organisera försäljningskanaler till privatpersoner eller företag. Skulle ett
behov eller intresse för detta uppstå i framtiden bistår kommunen gärna
med råd och stöd i den mån det är möjligt.
3. I Regionen pågår en utredning gällande avgiftsfri kollektivtrafik för
ungdomar. Då kommunen inte ansvarar för frågan går det enbart delvis
att påverka.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag kallat ”Klimatsmarta åtgärder inom odling och
kollektivtrafik” har inkommit till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget
består av två delar där del ett handlar om odling och innehåller förslag om
att:
 Uppmuntra självhushållning
 Utreda fler möjliga försäljningskanaler
 Erbjuda gemensamma lagerutrymmen för grödor
Del två innehåller ett förslag om att Ovanåkers kommun ska utreda
möjligheten att införa en avgiftsfri kollektivtrafik.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Tekniska nämnden
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Ärendet
Del ett - odling
Ovanåkers kommun är positiv till alla former av aktiviteter som kan leda till
ett mera hållbart samhälle.
För att uppmuntra och stötta till exempel odling för självhushållning skulle
kommunen under vissa förutsättningar kunna tillgängliggöra mark för
sådana ändamål. Lämpligast är i sådant fall att en grupp av intressenter eller
en förening hör av sig till Samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare
diskussioner.
Vad det gäller förslaget om att utreda fler möjliga försäljningskanaler så
bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att det är ett område som
kommunen har svårt att påverka genom att kommunen inte är en aktör inom
det området.
Vad det gäller förslaget om att kommunen ska erbjuda gemensamma
lagerutrymmen för grödor så bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen
kommunens förutsättningar som mycket små.
Då det i delar av de lite äldre bostadsbestånden i Edsbyn och Alfta finns
tillgång till jordkällare kanske en framkomlig väg kan vara att ta upp frågan
i bostadsrätts- och hyresgästsföreningar.
Del två - utreda avgiftsfri kollektivtrafik
Stora förändringar och satsningar har nyligen gjorts vad det gäller
kollektivtrafiken i kommunen. Det har bland annat satsats på
pendlarparkeringar och ökad turtäthet. Dessa satsningar bör följas upp innan
ytterligare förändringar görs. Att utreda frågan om avgiftsfri kollektivtrafik
närmare kräver ganska stora resurser och då
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de ekonomiska
förutsättningarna för att införa avgiftsfri kollektivtrafik i dagsläget inte finns
ställer sig Samhällsbyggnadsförvaltningen negativa till att inleda en sådan
utredning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Delegeringsbeslut
Tekniska nämnden § 62, 2015-06-17
KsAu § 56, 2015-08-18
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Dnr 2015/335

Styrdokument för kommunens krisberedskap
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Styrdokument för kommunens krisberedskap
daterad 2015-08-12.
Bakgrund
År 2014 började en ny överenskommelse gälla mellan SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting, och MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskap. Överenskommelsen reglerar kommunernas ersättning för de
uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH). Överenskommelsen preciserar även statens förväntningar
på hur uppgifterna ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer
för hur verksamhet och ersättning ska följas upp.
Med andra ord ställs det högre krav på kommunerna än tidigare när det
gäller redovisning av kommunens arbete med krisberedskap. Tidigare har
det varit tillräckligt med en krisledningsplan som beskriver kommunens
krisorganisation men nu krävs även ett Styrdokument.
Ärendet
Förslag till Styrdokument har upprättats av KFsH, Kommunalförbundet
södra Hälsingland
Det förslag till Styrdokument som läggs här kan uppfattas som en
ambitionsnivåhöjning men innebär i egentlig mening endast ett liknande
arbetssätt som tidigare men i mer strukturerad form. Beträffande de Risk
och Sårbarhetsanalyser, RSA, som omnämns så föreligger det lagkrav på att
dessa ska genomföras så i det avseendet utgör Styrdokumentet en
vägledning för hur ett bra arbetssätt för att ta fram dessa ska utformas.
Beslut och ledningsstöd, BLS, är redan genomfört i kommunen och utgör
den ledningsplats som gjorts i ordning i sammanträdesrum A. Motivet till att
det står med är att det anses som en viktig åtgärd och att då kommunen
kommit långt i detta arbete kan det vara bra att lyfta det i ett styrdokument.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Kommunalförbundet södra Hälsingland, Service- och informationsavdelningen,
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag
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Beträffande Trygghetsnaven har vi i det slutliga förslaget dragit
ambitionsnivån från ett ”ska-krav” till ett ”bör-krav. Trygghetsnaven kan
genomföras med hjälp av andra åtgärder som inte behöver kosta något, men
som då enligt KFsH kanske inte kan ge samma "stöd" som de med t.ex.
Rakel-enheter. ”. Vi avgör därmed om och när en sådan investering är
möjlig och aktuell.
Krishanteringsrådet är ännu bara ett förslag och har därför ännu inte
kommunicerat med privata bolag m.fl. Om kommunerna är positiva till ett
krishanteringsråd kommer den dialogen att genomföras med de aktörer som
befinner sig inom vårt geografiska område och som har möjlighet att
medverka i ett sådant råd. Förslag på sammankallande är ordförande i
KFsH:s direktion.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Styrdokument för kommunens krisberedskap
Bilaga 2 Lag 2006:544
Bilaga 3 Överenskommelse
Tjänsteskrivelse, Christer Engström, 2015-08-12
KsAu § 58, 2015-08-18
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Dnr 2015/334

Budget och verksamhetsplan 2016 – 2018 Förvaltningsberättelse, budget och anpassningsåtgärder för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningsberättelse, budget- och
anpassningsåtgärder (Bilaga anpassningar) för 2016-2018 viket innebär
följande i förhållande till kommunfullmäktiges beslut från den 4 maj 2015, §
40:
Kostnadsökningar
- Räddningstjänst
60 tkr 1)
- Inköp Gävleborg
30 tkr 2)
- Ekonomiavdelningen – ekonomiassistent
220 tkr 4)
- Arvoden
19 tkr 5)
- Överförmyndarverksamheten
50 tkr 6)
- Inkomstbortfall fackliga företrädare
42 tkr
(se punkt 7 i anpassningsbilagan)
Äskande
- Inköp Gävleborg
- Tjänst för arbetsrättsliga regler på intranätet
(se punkt 6 i anpassningsbilagan)

34 tkr 3)
54 tkr

Ramförändringar
- Tjänst som strategisk planerare från tekniska
nämnden till kommunstyrelsen

596 tkr 7)

Kommunstyrelsen beslutar vidare att lämna följande uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen att redovisas under 2016:
Förvaltningsberättelse, budget, bilaga anpassningar och
uppdragsbeskrivningar överlämnas till
ekonomiavdelningen/budgetberedningen.

forts
Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen och Budgetberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2015-09-01

34 (48)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 148 forts
Ärendet
Planeringsprocessen för 2016 och framåt har genomförts i två steg. Det
första innebar att Kommunfullmäktige tog ställning till vilka
kostnadsökningar som skulle kompenseras och vilka äskade om ny
verksamhet som skulle godkännas.
För kommunstyrelsen så innebar det att samtliga bedömda kostnadsökningar
kompenserades.
För de äskande som kommunstyrelsen gjort beviljades 161 tkr för de
sammanlagda äskandena på 215 tkr, dvs. 75 %. Därutöver minskades ramen
för 2017 med 60 tkr med anledning av att ett av äskandena endast vara av
ettårskaraktär. 60 tkr utgör 75 % av det ursprungligen äskade beloppet.
Äskandena framgår av anpassningsbilagan.
Kvarvarande besparingskrav
Från 2013 återstod 2015 ett besparingskrav som av särskilda skäl inte
effektuerats. Besparingskravet uppgick till ca 450 tkr. Åtgärden har nu
genomförts f o m juni 2015 men vissa lönekostnader kommer att kvarstå
under två år från genomförandet. Några särskilda åtgärder för den
merkostnaden planeras inte.
Tidigare besparingskrav
I den budget som antogs för perioden 2014 – 2016, Kf 2013-12-16 § 114,
gjordes en ramförändring för kommunstyrelsen med 457 tkr för följande
åtgärder:
o Ej återbesättning av musikärartjänst vid pensionering. Effekt 237 tkr.
Åtgärd halvårsskiftet 2016.
o Indragning av ekonomiassistent inom ekonomiavdelningen. Effekt 220
tkr 4). Åtgärd preliminärt halvårsskiftet 2016
Den första åtgärden genomförs enligt plan. Den andra åtgärden kan inte
genomföras då avdelningen under lång tid varit underbemannad vilket lett
till att utveckling av rutiner, processer mm eftersatts. Denna tjänst behöver
därför återbesättas vid pensionsavgången varför dessa 220 tkr äskas
som en ramförstärkning från och med 2016.

forts
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Händelser efter att Kommunfullmäktige tagit ställning till kostnadsökningar
och äskanden
Kostnadsökningar/Äskande
 Räddningstjänstens kostnadsökningar uppgår till 2,6 % i st f de 2 % som
planerades. Innebär att ytterligare 60 tkr 1) krävs för detta.
 Inköp Gävleborg. Kostnader för upphandlingar utanför
förbundsordningen uppgår till 60 tkr i st f de angivna 30 tkr 2).
Utvecklingen av e-handel kommer att kräva ytterligare 34 tkr 3) för
Ovanåkers kommun.
 Överförmyndarverksamhet. Andelen ensamkommande flyktingbarn ökar
och därmed kostnaden för gode män. Då alla dessa kostnader inte är
återsökningsbara bedöms ca 50 tkr 6) ytterligare krävas i
ramförstärkning.
 En särskild reglering fordras för beslutet reglera ett enskilt arvode via
beslut i personalutskottet. En ramförstärkning med 19 tkr5) krävs för att
täcka kostnadsökningen
För dessa tre områden krävs ytterligare 193 tkr i ramförstärkning f o
m 2016.
Överföring av tjänst från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
Flytt av tjänsten som strategisk planerare från Tekniska nämnden till
kommunstyrelsen. Ramförändringen innebär att 596 tkr 7) övergår från
Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen f o m 2016.
Anm. Lön inkl. arbetsgivaravgift 564 086 kr, semesterdagstillägg 5 545 kr,
omkostnader 6 300 kr och statistik 20 000 kr.
Ett problem att lyfta fram
Med anledning av förändringarna av arvodesreglementena fanns anledning
och se över de inlagda arvodesnivåerna i budgeten. Här framkom följande
negativa differenser:
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Oppositionsråd
Totalt

forts

- 52 tkr
- 23 tkr
- 160 tkr
- 23 tkr
- 258 tkr
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Förklaring är inte helt enkel att ge. Troligen är det så att för 2:e vice
ordförande ändrades aldrig omfattningen i kommunens budgetdokument när
OKAB inte längre betalade ut arvodet till ordföranden utan arvode i stället
utgick till en näringslivspolitiskt ansvarig i kommunen. Det skulle i så fall
motsvara 149 tkr av de 160 tkr.
Inte en förklaring men kan troligen påvisa att det är ett systemfel som gått
igenom alla arvoden såtillvida att när differenserna betraktas så ligger de i
relation till uppdragens omfattning, 11 tkr för 2:e vice ord., 23 för 1:e vice
ord. och oppositionsråd och 52 tkr för KSO.
I detta läge äskas ingen kostnadstäckning utan vi ber att få återkomma med
en översyn över hur övriga nämnders fasta arvoden är upptagna i budgeten
till budgetberedningen.
Nyckeltal
Nyckeltalen avser att utgöra ett väsentligt komplement till de mål som
återfinns i styrkortet. Som ett exempel på hur det skulle kunna se ut är att vi
tänker oss att budgeten baserar sig på en planerad volym och en planerad
kostnad per enhet, t ex kostnad per portion. Vi analys av utfall så ska vi
kunna följa om det är volymen (efterfrågan och därmed färre att fördela de
fasta kostnaderna på) som förändrats eller kostnaderna (rörliga kostnader).
På detta område finns utvecklingspotential men noteras bör att det inte finns
så många värdefulla nyckeltal för administrativ verksamhet.
Övrigt
Utvecklingsavdelning var föremål för en värdering under kvartal 3 2014 och
ett särskilt utredningsuppdrag under våren 2015. Resultatet av detta är att
avdelningen kvarstår. Se särskilt beslut.
Avdelningen förstärks med att den strategiska planeraren, omfattning 1,0,
och överförs formellt från årsskiftet 15/16 från
samhällsbyggnadsförvaltningen (Tekniska nämnden) till
kommunstyrelseförvaltningen (Kommunstyrelsen). I praktiken har
övergången skett från och med den 1 augusti 2015. Åtgärden är en återgång
till det ursprungliga då tjänsten tillsattes som en resurs inom
kommunstyrelseförvaltningen/kommunstyrelsen. Se anpassningsbilagan.
Noteras bör i övrigt att Folkhälsosamordnaren finansieras för uppdraget till
0,5 av Region Gävleborg. Två år i rad har nu förts diskussioner regionalt om
att centralisera dessa resurser. Då frågan för närvarande löses ett år i taget
behöver vi vara medvetna om att förändringar kan ske inför 2017.

forts
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Kommunens jämställdhetsintegreringsarbete har hittills varit ofinansierat.
Den resurs vi använder oss utav finns i en annan förvaltning och vi betalar
kostnaden för då vi använder oss av denna kommunövergripande resurs i
CEMR överenskommelsen handlingsplan. Ju mer integreringsarbetet
utvecklas ju större anspråk tar vi av denna resurs. Kostnaden på årsbasis har
under några år uppgått till mellan 30 och 40 tkr. Inför 2016 har
kommunfullmäktige angett att 40 tkr anslås i detta syfte. Inför framtiden
skulle det vara nödvändigt med att definierar en del av en tjänst med
inriktning mot detta område och placera den resursen under
utvecklingsavdelningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse
Anpassningsbilaga
Budget sammanställning
Samverkansprotokoll av den 20 augusti (kompletteras)
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-08-25
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Dnr 2015/346

Medfinansiering delprojekt ”Ung i Ovanåker”
Kommunstyrelsens beslut
1. Ovanåkers kommun ställer sig bakom projektansökan Ung i Gävleborg.
2. Ovanåkers kommun medfinansierar projektet i tid totalt 820 000 fördelat
på 20 % projektledare, 10 % ekonomi, 70 % medarbetare.
3. En lokal styrgrupp i delprojektet ska utgöras av berörda förvaltingar.
Ärendet
Bakgrund
1 januari 2015 inträdde lagen om kommunalt aktivitets ansvar (KAA).
Vilket innebär att kommunerna har ansvar för att se till att ungdomar från
16-19 år finns i någon form av aktivitet. Aktivitetsansvaret (som tidigare
kallades informationsansvar) gäller för ungdomar som inte genomför eller
har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola,
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka
ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa
ungdomar lämpliga individuella åtgärder.
Gemensamt projekt – arbetslösa ungdomar
Vid samrådsmötet den 12 juni mellan kommunerna och Region Gävleborg
lyftes frågan om att driva projekt för att motverka ungdomsarbetslöshet.
Inom Socialfonden (ESF) har det avsatts särskilda medel för detta, det så
kallade Sysselsättningsinitiativet för unga. Vid samrådsmötet enades man
om att skapa ett länsgemensamt projekt i Gävleborg, där alla kommuner och
Region Gävleborg deltar. Region Gävleborg uppmanades att bistå
kommunerna som samordnande part och projektägare. Projektets insatser
ska utgå från redan befintliga fungerande insatser.

forts
Skickas till
För kännedom: Carolin Sundberg Region Gävleborg och Tomas Larsson, utvecklingsavdelningen
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Projektnamn: ”Ung i Gävleborg” med delprojekt ”Ung i Gävle”, ”Ung i
Sandviken”, ”Ung i Hofors”, ”Ung i Ockelbo”, ”Ung i Bollnäs”, ”Ung i
Ovanåker”, ”Ung i Ljusdal”, ”Ung i Hudiksvall”, ”Ung i Nordanstig” och
”Ung i Söderhamn”.
Projektägare: Region Gävleborg, avdelningen för arbetsmarknad och
kompetens. Startdatum: 2016-02-01 Slutdatum: 2017-12-31
Deltagare: 15-24 år som varken arbetar eller studerar
Antal deltagare: Totalt 1000 deltagare, 60 % unga män och 40 % unga
kvinnor
Syfte: Stärka unga som varken arbetar eller studerar för att öka
sysselsättning och deltagande i utbildning.
Projektmål: Minska antalet unga som varken arbetar eller studerar i
Gävleborgs län.
Innehåll: Förstärkning av befintliga arbetsmarknadsinsatser och beprövade
metoder genom lokala delprojekt i respektive kommun.
Samverkansparter: Region Gävleborg, samtliga kommuner,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Budget: 60 miljoner kronor totalt, varav 40 miljoner ESF och 20 miljoner
medfinansiering i tid (33 %).
Ansökan ska vara inlämnad till ESF-rådet senast den 31 augusti och beslut
fattas av Strukturfondspartnerskapet (SFP) den 15-16 december.
Delprojekt Ung i Ovanåker
Det arbetsmarknadsprojekt som finns idag utgår från Hembygdshuset i
Alfta. Där är målgruppen arbetslösa 19-30 år. Genom delprojektet Ung i
Ovanåker 16-24 år byggs det vidare på de befintliga och fungerande
metoderna finns. Projektet omfattar totalt 60 miljoner kronor. Varav
Ovanåkers kommun medfinansierar med 820 000 motsvarande tid. Fördelat
på 20 % projektledare, 10 % ekonomiansvarig, 70 % medarbetare.
Delprojektet omfattar totalt 1,5 miljon kronor. En lokal styrgrupp i
delprojektet ska utgöras av representanter från berörda förvaltningar.
Ansvarig för delprojektet är Kommunstyrelsen, Ovanåkers kommun
Avsiksförklaring
Ansökan ska vara inne till den 31 augusti och då kommunstyrelsen har möte
den 1 september så skrivs en avsiksförklaring för att bifoga projektansökan.
Beslutsunderlag
Underlag för beslut Region Gävleborg och beskrivning av gemensamt
projekt ”Ung i Gävleborg”
Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2015-08-19
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 150

Dnr 2015/351

Risk- och sårbarhetsanalys för Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018, för
Ovanåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag 2006:544 ska kommunen arbeta med att identifiera vilka
extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen, och hur dess
konsekvenser skulle kunna påverka kommunal samhällsviktig verksamhet.
Resultatet av arbetet ska sedan sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys
(RSA).
Ärendet
Syftet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser är att öka medvetandet
och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om vilka hot
och risker som finns inom det egna verksamhetsområdet. Ett annat viktigt
syfte är att få fram ett underlag för planering och genomförande av åtgärder
som kan skapa ett tryggt samhälle för våra medborgare. Underlaget ska även
användas för att informera medborgarna om de risker och sårbarheter som
finns i samhället.
Kommunens beredskapssamordnare har genom samverkan med flera
representanter från kommunal samhällsviktig verksamhet tagit fram ett
förslag till RSA för Ovanåkers kommun för mandatperioden 2015-2018.
Formation och innehåll i analysen har även processats med Länsstyrelsen
och övriga kommuner i länet.
Upprättad Risk- och sårbarhetsanalys föreslås antas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut meddelas Länsstyrelsen senast 31 oktober som
vidarebefordrar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018, 2015-08-27
Tjänsteskrivelse, Tove Westerberg 2015-08-27

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Samtliga förvaltningar, KFSH, Kristoffer Baas för placering på intranät
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Kommunstyrelsen
Ks § 151

Dnr 2015/288

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
Ansökan om sponsring Galvens bygdegårdsförening
Dnr: 2015/273
Lönerevision för kommunchef
Dnr: 2015/289
Medfinansiering av projektet ”Förstudie: Hållbar transport i
Atlantbanestråket”
Dnr: 2015/355
Request for the payment of the 2015 Mayors for Peace Membership fee
Dnr: 2015/358
Ekonomiärenden
Personalärenden
Pensionsbesked period 2015-06-16 – 2015-08-31
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Kommunstyrelsen
Ks § 152

Dnr 2015/290

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

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och
klimatanpassning

B

Angående stöd till bredbandsutbyggnad inom
landsbygdsprogrammet – skrivelse

CD

Överförmyndarnämnd – Protokoll 2015-06-17

E

En skön sommar – Polisen – Skrivelse

FG

Inspektion hos övermyndarenheten i Bollnäs inbegripet
kommunerna Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker, den 12
november 2014 – Protokoll

H

Inköp Gävleborg – Protokoll 2015-06-05

IJ

BORAB – Protokoll 2015-08-25

K

Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2015-06-03

L

Informations- och prognosbrev - Arbetsförmedlingen
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Kommunstyrelsen
Ks § 153

Dnr 2015/332

Äskande av medel för slutförande av översiktsplan 2030
Kommunstyrelsens beslut
Planeringsavdelningen tilldelas 250 000 kr 2016 i slutförande fas av
översiktsplan 2030.
De tilldelade medlen tas från växtkraft för 2016.
Ärendet
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen startade år
2012 med tilldelad budget på 500 000 kr per år i tre år under 2012-2014.
För att slutföra översiktsplanen behövs det tilldelas extra medel för 2016.
Nedan redovisas en grov summering av genomförda åtgärder 2012-2014.
Kostnader för översiktsplan har ingått i rambudget och inte särredovisats,
vilket gör det svårare att ge en exakt summering av åtgärder inom ÖP.
2012
Sammanfattande underlag

300 000

2013
Framtidsdeklarera Ovanåker 2030
Annonsering
Summa

265 000
90 000
355 000

2014
Utvärdering av Framtidsdeklarera kampanj
Miljökonsekvensbeskrivning
Layoutarbete av ÖP produkt
Summa

55 000
197 000
150 000
400 000

2015
Bilder
Kick off
Summa

15 000
20 000
35 000

forts
Skickas till
För kännedom: Johan Ljung och Johan Olanders
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Kommunstyrelsen
Ks § 153 forts
Slutförande av ÖP 2030
Översiktsplanen är under hösten 2015 ute på samråd. Utifrån synpunkter
från myndigheter och medborgare som kommer in under samrådsperioden
kommer revideringar behöva genomföras. Därefter går översiktsplanen in i
nästa fas i planprocessen, granskning och slutligen antaganden i fullmäktige.
Kostnaderna kommer till största del påverkas av vilka revideringar som
krävs utifrån inkomna samrådsyttrande ex. från Länsstyrelsen. Nedan följer
en grov uppskattning av åtgärder och kostnader.
Kostnader 2016 för slutförande av ÖP
Externt stöd, underlag och revideringar i layout

200 000

Annonsering, tryck övrigt

50 000

Summa slutförande av ÖP2030

250 000

Fortsatt översiktsplanering
Äskandet gäller för 2016 och slutförande av ÖP2030. Det fortsatta arbetet
med översiktsplanen, planer och program exempelvis
centrumutvecklingsplan kräver särskilda projektmedel för genomförande
och för att skapa ett kontinuerligt översiktsplanearbete.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningen, tjänsteyttrande 2015-08-12
KsAu § 52, 2015-08-18
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Kommunstyrelsen
Ks § 154

Dnr 2015/249

Kommunstyrelsens styrkort 2016-2018
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens styrkort 2016-2018 (se
bilaga).
 Kommunstyrelsen väljer ut följande mål till det koncernövergripande
styrkortet:
1. Förbättrad service för våra företagare- Som indikator använder vi
svenskt näringslivs mätningar.
2. Vara ett stöd till våra föreningar så att nya ungdomsgrupper kan
rekryteras och implementeras.
3. Utveckla folkhälsoarbetet så att vi når ännu fler inom områdena
ANDT och föräldrastöd
4. I syfte att mäta antalet resfria möten framtas en mätmodell under
2016.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) med bifall från Hans Jonsson (C) yrkar att
kommunstyrelsen antar föreslaget styrkort för kommunstyrelsen 2016-2018
Kommunstyrelsen väljer ut följande mål till det koncernövergripande
styrkortet:
1. Förbättrad service för våra företagare- Som indikator använder vi
svenskt näringslivs mätningar.
2. Vara ett stöd till våra föreningar så att nya ungdomsgrupper kan
rekryteras och implementeras.
3. Utveckla folkhälsoarbetet så att vi når ännu fler inom områdena
ANDT och föräldrastöd
4. I syfte att mäta antalet resfria möten framtas en mätmodell under
2016.
Ärendet
Kommunstyrelsen arbetade med kommunstyrelsens styrkort vid ett extra
sammanträde 2015-08-28. Resultatet från det extra sammanträdet föranledde
det diskussionsunderlag som ligger till grunden för kommunstyrelsens
beslut.
Beslutsunderlag
Diskussionsmaterial Kommunstyrelsens styrkort 2016, 2015-08-28

Skickas till
För handläggning: Budgetberedningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Bilaga

Styrkort för kommunstyrelsen 2016 - 2018
Antagna av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § xx
Beslutade i kommunstyrelsen 2015-09-01, § 154

Vision
Ovanåker ska vara en trygg och hållbar landsbygdskommun som växer med hjälp av ett gott
företagsklimat, ett engagerat föreningsliv och ett stort medborgaransvar.
I vår kommun ska alla människor som bor här eller flyttar hit trivas och känna stolthet över
att vara en ovanåkersbo.

Perspektiv/Inriktningsmål

Effektmål

ARBETE OCH TILLVÄXT
I Ovanåker ska det vara lätt
att utveckla och starta nya
verksamheter och företagare
ska känna att de får god
service av kommunen och
stöd att växa i sitt
företagande.
Vi ska arbeta för att bredda
utbudet på arbetsmarknaden
för fler grupper av människor
genom att stimulera
utvecklingen av småföretag
och besöksnäringen.
Människor ska ges stöd att gå
från bidrag till arbete och ett
stort fokus ska läggas på
ungdomars
arbetsmöjligheter.

Förbättrad service för
våra företagare. Som
indikatorer använder vi
svenskt näringslivs
mätningar.

I syfte att stimulera
besöksnäring och
handel ska
besökssiffrorna till
besökscenter Ol-Anders
öka under 2016, jämfört
med 2015
Kommunstyrelsen ska
fördubbla sina
praktikplatser.

Analys/Åtgärder
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Kommunstyrelsen
TRYGGHET OCH
LÄRANDE
Ovanåkersborna ska känna
sig trygga i att de får rätt stöd
i livet när de behöver det.
Våra verksamheter ska hålla
hög kvalitet och vara
attraktiva som arbetsplatser.
I vår kommun har vi höga
förväntningar på både elever
och lärare med målsättningen
att våra barn, elever och
studerande ska ha de allra
bästa förutsättningarna för
att få en bra utbildning och
en trygg skolgång med hög
måluppfyllelse.

Våra livsmedelsinköp
ska ur
trygghetssynpunkt
vara ekologiska och/alt
vara närproducerade.
Medborgarnas
upplevelse av trygghet
ska fortsatt vara bäst i
länet, vilket ska mätas
via brottsförebyggande
rådets nationella
trygghetsmätning
Skapa en enkel modell
som tar tillvara
föreslagna
förbättringsåtgärder
från våra anställda
Kulturen och
biblioteksverksamheten
ska jobba mer utåtriktat
för att nå fler
målgrupper i alla
åldrar.

FOLKHÄLSA OCH
DEMOKRATI
Vår kommun ska arbeta
utifrån ett förebyggande
synsätt med en särskild
prioritet på ungdomar.
Genom regelbundna
medborgardialoger ska
ovanåkersborna få inflytande
att påverka kommunens
utveckling och framtid.
Vi vill stödja ett brett och
aktivt föreningsliv som
inkluderar alla grupper av
människor.

Vara ett stöd till våra
föreningar så att nya
ungdomsgrupper kan
rekryteras och
implementeras.
Antalet mötesformer
mellan politiken och
medborgarna ska öka.
Tydligare strukturer för
medborgardialoger och
information.
Utveckla
folkhälsoarbetet så att
vi når ännu fler inom
områdena ANDT och
föräldrastöd.
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HÅLLBAR OCH
ANSVARSFULL
RESURSANVÄNDNING
Ovanåkers kommun ska
arbeta för en hållbar
utveckling genom att utgå
ifrån principerna om etisk
och social hållbarhet,
ekologisk hållbarhet och
ekonomisk hållbarhet.
Varje beslut ska bedömas ur
ett ansvarsfullt nyttjande av
kommunens gemensamma
resurser.
Ett ledord ska vara samarbete
och samverkan mellan
verksamheter i kommunen
och med andra parter.

Vårt matsvinn ska
tydligt minska under
2016 jämfört med
föregående mätning
2014.
I syfte att mäta antalet
resfria möten framtas
en mätmodell under
2016.

Tilldelad budget följs
och avvikelserna följs
upp.

*SMARTA mål = Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta, Ambitiösa
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