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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid  Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 3 november, 2015,  

  kl. 09.00 – 11.10, Ajournering 10.00 – 10.20 
 

Beslutande 

Ledamöter  Yoomi Renström (S), Ordförande 

  Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande 

Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande 

Jan-Åke Lindgren (S) 

Kent Olsson (FP) 

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    Einar Wängmark (S) 

  Bertil Eriksson (KD) 

  Lennart Englund (SD) 

  

Tjänstemän   Kommunchef Christer Engström 

  Kommunsekreterare Kristoffer Baas 

  Sekreterare Monica Jonsson 
         

Övriga   
 

 

Utses att justera  Jennie Forsblom 

 

Justering   
 

Justerare  Jennie Forsblom 

Plats och tid  Kommunkontoret 10 november, klockan 13.00 

 

Justerade paragrafer  174-193 



   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2011-11-10 2015-11-03 2 (30) 
     

Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ____________________________________________ 

 Kristoffer Baas 

 
 
 

Ordförande   ____________________________________________  

   Yoomi Renström  
 

 

 

Justerare   ____________________________________________ 

 Jennie Forsblom 
 

 

 
 

    

________________________________________________________________________________ 

 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 

Kommunstyrelsens i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 3 

november 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 12 november och tas ned 5 december 

2015. Mellan 12 november och 3 december 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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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 174 Dnr 2015/86  

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 §174 

4. Allmänhetens frågestund 4. Allmänhetens frågestund §175 

5. Rapporter 5. Rapporter §176 

6. Taxor och avgifter för kulturavdelningen 6. Taxor och avgifter för kulturavdelningen §177 

7. Ansökan om bidrag för ideell verksamhet - 

Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker 

7. Ansökan om bidrag för ideell verksamhet - 

Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker 

§178 

8. Ansökan om bidrag - takrenovering 

hembygdsgården Voxnabruk 

8. Ansökan om bidrag - takrenovering 

hembygdsgården Voxnabruk 

§179 

9. Besvarande av medborgarförslag om 

Bredbandsanslutning 

9. Besvarande av medborgarförslag om 

Bredbandsanslutning 

§180 

10. Besvarande av medborgarförslag om Hyreshus 

av fastigheten Fallrisgatan 2 

10. Besvarande av medborgarförslag om Hyreshus 

av fastigheten Fallrisgatan 2 

§181 

11. Besvarande av motion: Ge hyresgästerna 

inflytande i kommunens bostadspolitik 

11. Besvarande av motion: Ge hyresgästerna 

inflytande i kommunens bostadspolitik 

§182 

12. Delårsbokslut januari-augusti 2015 - Ovanåkers 

kommun 

12. Delårsbokslut januari-augusti 2015 - Ovanåkers 

kommun 

§183 

13. Budget och verksamhetsplan 2016-2018 13. Skattesats 2016 §184 

14. Skattesats 2016 14. Förlängning av borgensbeslut för AEFAB §185 

15. Förlängning av borgensbeslut för AEFAB 15 Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning 

ekonomisk förening fr o m 2016 

§186 

16. Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning 

ekonomisk förening fr o m 2016 

16. Remiss: Regional kommunikationsstrategi - 

Samordnad kommunikation före, under och efter 

samhällsstörningar i Gävleborgs län 

§187 

17. Remiss: Regional kommunikationsstrategi - 

Samordnad kommunikation före, under och efter 

samhällsstörningar i Gävleborgs län 

17. Slutversion regional kommunikationsstrategi - 

Samordnad kommunikation före, under och efter 

samhällsstörningar i Gävleborgs län 

§188 

18. Slutversion regional kommunikationsstrategi - 

Samordnad kommunikation före, under och efter 

samhällsstörningar i Gävleborgs län 

18. Revidering av investeringsplan 2015-2019 §189 

19. Revidering av investeringsplan 2015-2019 19. Delegationsbeslut §190 

20. Delegationsbeslut 20. Meddelanden §191 

21. Meddelanden 21. Evakueringsboende §192 

22. Evakueringsboende 22. Styrgrupp för integrationsfrågor §193 

23. Styrgrupp för integrationsfrågor    

Notera att ärende 13, Budget och verksamhetsplan 2016-2018 utgick. 
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Ks § 175 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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Öppet sammanträde 
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Ks § 176 Dnr 2015/88 

Rapporter 

Ordförande Yoomi Renström (S) 

Region Gävleborg – Hälsinge Turism 

Yoomi Renström har haft ett möte med Region Gävleborg där det 

diskuterades angående Hälsinge Turism och hur en framtida regional 

turismstrategi kan vara utformad. 

 

Företagsringen 
Företagsringen har bytt styrelse och VD, de arbetar för att få ett tydligare 

samarbete med medlemmarna. Diskussion har förts angående vad 

kommunen har för förväntansbild från dem. 

 

Bergvik Skog – Vindkraft  

Bergvik skog har skickat in en ansökan om att få bygga vindkraft, Ovanåker 

ska besvara ansökan med ett ställningstagande vid kommunfullmäktige i 

mars 2016. 

  

Region Gävleborg – Målbildsdagen  

Region Gävleborg höll tidigare i år i ”Målbildsdagen”, nu åker de runt i 

länet för att försöka bilda en regional samsyn inför framtiden. 

 

Flyktingmottagning 

Med anledning av en stor mottagning av flyktingar har frågan varit uppe för 

diskussion i den politiska ledningen och kommunledningen. 

 

Vice ordförande Håkan Englund (S) 

Världsarvsrådet 

Världsarvsrådet har haft en genomgång av hur säsongen 2015 sett ut samt 

introducerat den nya landshövdingen för gruppen. En sammantagen 

besöksökning med 10-20 % kontra säsongen 2014, noterbart är att det är 

förhållandevis lite utländska turister. 

 

Kommunchef Christer Engström 

”Ny indelning av region och landsting” 

9 december kommer det vara ett möte för diskussioner om ”Ny indelning av 

region och landsting”, detta sker på Bollnäs Folkhögskola. 

Via sitt deltagande i Regionfullmäktige kommer Yoomi Renström, Håkan 

Englund, Bertil Eriksson och Jennie Forsblom att delta, utöver dessa 

kommer Gun-Marie Swessar, Mikael Jonsson och Inge Eriksson att delta. 

 

 

 

 

forts 
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Ks § 176 forts 

 

Övriga 

Mikael Jonsson – Näringslivsrådet 
Näringslivsrådet kommer att träffas 10 november, Mötet kommer äga rum 

hos Svenska Fönster. 
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Ks § 177 Dnr 2015/132 

Taxor och avgifter Kulturavdelningen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar reviderad version av Taxor och avgifter 

Kulturavdelningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Musikskolans utökade verksamhet i form av Konstskolan beläggs med en 

avgift för material, i samma storleksordning som instrumenthyran. 

 

Ärendet 

Nuvarande avgifter på musikskolan: 

Elevavgift 350 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Elevavgift suzukiundervisning 500 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Hyra av musikinstrument 150 kr/termin 

 

Föreslagna avgifter på musikskolan: 

Elevavgift 350 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Elevavgift suzukiundervisning 500 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Hyra av musikinstrument 150 kr/termin 

Materialavgift Konstskolan 150 kr/termin 

 

Förslaget ger en intäkt på 4-6000 kr per år. 

 

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter Kulturavdelningen 

Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2015-09-21 

KsAu § 76, 2015-10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Carina Isaksson 
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Ks § 178 Dnr 2015/402 

Ansökan om bidrag för ideell verksamhet - Djurskyddet 

Bollnäs/Ovanåker 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker 15 tkr för 

verksamhetsåret 2015. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker ansöker om bidrag för sin verksamhet 2015, 

hur mycket Djurskyddet ansöker om är inte angivet, tidigare år har 

Ovanåkers kommun beslutat om bidrag på 15 tkr. 

 

Ärendet 

Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker har varit verksamma i ca 25 år i både 

Bollnäs och Ovanåkers kommuner. De tar emot katter som är hemlösa eller 

behöver nya hem. 

Djurskyddet har för närvarande en förhållandevis god ekonomi. I 

fortsättningen kommer deras huvudsakliga intäkter bygga på 

”loppisverksamhet”, bidrag från enskilda och bidrag från Bollnäs kommun. 

Förhoppningen är att även Ovanåkers kommun ska fortsätta att vara en 

bidragsgivare.      

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag, 2015-09-21 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-09-28    

KsAu § 77, 2015-10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För kännedom Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker och Ekonomiavdelningen 
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Ks § 179 Dnr 2015/440 

Ansökan om bidrag – takrenovering hembygdsgården 

Voxnabruk 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Voxna hembygdsförening ett 

underhållsbidrag på 50 % av kostnaden dock max 97 500 kr. Utbetalning 

sker efter redovisning av de faktiska kostnaderna. 

2. Till det personliga mötet med föreningen utser kommunstyrelsen en 

tjänsteman från sin egen förvaltning för fortsatta diskussioner. 

3. Pengarna anslås från växtkraft 2015. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Till tekniska nämnden har det kommit en skrivelse från Voxna  

Hembygdsförening. I skrivelsen framgår att föreningen vill: 

 Ansökan om bidrag 78 000 kr + moms för att kunna laga taket på 

hembygdsgården.  

 Träffa kommunen för att diskutera framtida stöd till underhåll av 

föreningens övriga byggnader. 

 

Ärendet 

Voxna hembygdsföreningen har ca.150 medlemmar. Man arrangerar 

midsommarfirande, kaffekalas, deltar i Konstrundan, ljuskväll, deltar i 

Homna marknaden, håller bakstuga och vävstuga tillgängliga för 

intresserade att nyttja. 

Förvaltar: Hembygdsgård som hålls öppen under sommartid, Labbestugan 

och masugn, dammar, gamla fotografier, dokument o. dyl., övriga mindre 

fastigheter och ett stort antal inventarier. Under 2015 har föreningen haft 

hjälp av två kommunala sommarjobbsungdomar som extra resurs för att 

hålla verksamheten igång.  

Att taket varit dåligt har varit känt för föreningen och man hade för avsikt 

att återanvända de takpannor som fanns på gamla brandstationen i 

Voxnabruk. Men efter konditionsbesiktningen stod det klart att takstolarna 

inte skulle klara av den viktökningen. Idag har man maskin späntat takspån.  

 

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Voxna hembygdsförening 
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Ks § 179 forts 

 

Vikten av bevarandet av vårt kulturarv delas av kommunstyrelsen. I 

nuvarande reglemente för kommunstyrelsen står det under rubriken 

Kulturpolitiken 6 § Kommunstyrelsen fullföljer kommunens uppgifter inom 

kulturområdet samt inom den kommunala musikskolan. Styrelsen ska 

därvid: 

 Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 

anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. 

 Stödja bevarandet av bruket och kulturarvet. 

 

Föreningen söker kulturföreningsbidrag årligen, för sin verksamhet, och har 

beviljats enligt nedan: 

 

År 2009 15 000 kr 

År 2010 15 000 kr 

År 2011 17 000 kr 

År 2012 17 000 kr 

År 2013 17 000 kr 

År 2014 20 000 kr 

År 2015 15 000 kr 

 

Inga underhållspengar har beviljats. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Voxna Hembygdsförening, 2015-08-11 

Tjänsteskrivelse, fritidsavdelningen, 2015-10-05 

KsAu § 80, 2015-10-13 
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Ks § 180 Dnr 2014/319 

Besvarande av medborgarförslag - Bredbandsanslutning 

Viksjöforsbaletten  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Vid utbyggnad av fibernät i Viksjöfors som preliminärt planeras under 2016 

kan fastigheten föreningen hyr av kommunen ingå i den 

bredbandsutbyggnaden. Ärendet tas upp i investeringsberedningen för  

Ovanåkers kommuns investeringar 2016. 

 

Vill föreningen ha bredband tidigare än så får föreningen själva stå för 

finansiering av bredbandsanslutningen.  

 

Underlag har inhämtats från Helsinge Net Ovanåker AB har inhämtats. 

Därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

 

Ärendet  

Viksjöforsbaletten, en verksamhet som riktar sig mot barn och unga önskar 

bredbandsanslutning för sin verksamhet. Viksjöforsskolan har idag 

bredband. Medborgarförslaget gäller möjligheterna att koppla på sig på detta 

för föreningens verksamhet.  

 

Viksjöfors är sedan tidigare planerat att byggas 2016 men oklarheter kring 

bidragssystemen gör att inget ännu kan beslutas. I det fallet erbjuds alla 

inom utbyggnadsområdet en anslutning till fast kostnad, just nu 6 250 kr + 

eventuellt 2 000 kronor för grävning på egen tomt. Investeringen av 

bredbandsanslutning i denna fastighet tas upp vid investeringsberedningen 

då fastigheten ägs av Ovanåkers kommun.   

 

Vill föreningen ha bredband tidigare än så får föreningen själva stå för 

finansiering av bredbandsanslutningen. I det fallet krävs det en offert från 

Helsinge Net för kostnaden att dra fiberkabel från befintlig teknik (skåp), 

d.v.s. en dragning mellan Viksjöforsskola och baletten är inte aktuellt 

alternativ.   

 

Månadskostnad/hyra för bredbandet betalas av den som hyr lokalen.  

 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag från Viksjöforsbaletten, Bredband Viksjöforsbaletten 

2014-10-08 

Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2015-09-18 

KsAu § 81, 2015-10-13 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Viksjöforsbaletten och Sofia Wetterholm 
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Ks § 181 Dnr 2014/113 

Besvarande av medborgarförslag - Hyreshus Fallrisgatan 2  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Fallrisgatan 2, Edsbyn är idag hyreslägenheter. Målgruppen är inte 

pensionärer, dock arbetar Alfta Edsbyns Fastighets AB tillsammans med 

Socialförvaltningen med planering och utveckling av bostäder för att möta 

behovet hos den äldre delen av befolkningen. 

Yttranden har inhämtas från Aefab. 

 

Därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

 

Ärendet 

Medborgarförslag från Lars B Johansson angående att göra fastigheten på 

Fallrisgatan 2 till hyreshus.  

 

Yttrande från Aefab 

Alfta Edsbyns Fastighets AB sammarbetar med socialförvaltningen hur man 

kan möta boendebehovet av fler äldre i kommunen. Tillsammans arbetas det 

för att långsiktigt utveckla fastighetsbestånd både vad gäller befintliga 

fastigheter och nyproduktion. Man utreder alternativa boendeformer för att 

långsiktigt hitta bra lösningar för alla målgrupper. Där exempelvis 

seniorboende, eller trygghetsboenden kan vara några alternativ. Aefab ser 

att målgruppen har förändats från 55+ till 70+ boende.  

 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag, Hyreshus Fallrisgatan 2, Edsbyn, 2014-03-17 

Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2015-10-08 

KsAu § 83, 2015-10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till  

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Alfta Edsbyns Fastighets AB 
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Ks § 182 Dnr 2015/381 

Besvarande av motion - Ge hyresgästerna inflytande i 

kommunens bostadspolitik  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Alfta Edsbyns Fastighet AB arbetar idag aktivt med hyresgästers 

boendeinflytande på olika sätt och samarbetar med hyresgästföreningen. 

Yttranden har inhämtas från Aefab. 

 

Därmed anses motion besvarat.  

 

Ärendet  

I motion från Vänsterpartier Ovanåker föreslås hyresgästerna ha inflytande i 

kommunens bostadspolitik.  

 

Alfta Edsbyns Fastighets AB arbetar aktivt med att ge hyresgästerna 

inflytande på olika sätt. Bland annat genom både samarbete med 

hyresgästföreningen och dialogmöten med hyresgäster.  

 

Yttrande från Aefab 

Boendeinflytande finns idag bland annat via överenskommelse med ett avtal 

med hyresgästföreningen med regelbundna träffar och där styrelsen bjuds 

in.  

 

Beslutsunderlag  

Motion, Ge hyresgästerna inflytande i kommunens bostadspolitik. 2013-12-

12 

Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm, 2015-10-08 

KsAu § 84, 2015-10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till  

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Jan Wahlman och Alfta Edsbyns Fastighets AB 



   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2011-11-10 2015-11-03 14 (30) 
     

Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 183 Dnr 2015/473 

Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-

augusti 2015. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Resultat 

Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari – augusti 2015 ett 

resultat på 29,5 mnkr, för samma period 2014 var resultatet 22,4 mnkr. 

Verksamhetens nettokostnader är 4,8 mnkr högre än fg år. I år har en 

”AFA” återbetalning intäktsförts med 5,4 mnkr, fg år var det ingen sådan 

återbetalning. Skatteintäkter och generella bidrag är 13 mnkr högre än fg år. 

Finansnettot är 1,2 mnkr lägre än fg år. 

 

Budget och prognos 

De budgeterade nettokostnaderna för 2015 är -594,9 mnkr, prognosen för 

nettokostnaderna är -593,4 mnkr, en skillnad med 1,5 mnkr. Avvikelserna 

jämfört med budget är -4,5 mnkr för nämnderna. Projekt visar en avvikelse 

på 1,4 mnkr. Pensionskostnader -0,9 mnkr jämfört med budget och ”AFA” 

återbetalning 5,5 mnkr som inte budgeterats. 

Skatteintäkter och generella bidrag är budgeterat till 595,2 mnkr och den 

aktuella prognosen är 596,4 mnkr, 1,2 mnkr bättre än budget. 

Finansnetto prognostiseras att bli 0,2 mnkr bättre än budgeterat 2,3 mnkr. 

Periodens resultat är budgeterat till 2,6 mnkr och prognosen för perioden är 

5,5 mnkr. 

 

Placeringar  

Behållningen av de förvaltade pensionsmedlen 31 augusti är 47,3 mnkr och 

ett marknadsvärde på 57,1 mnkr. 

Den övriga kapitalförvaltningen hade vid årets början ett bokfört värde på 

45,1 mnkr och ett marknadsvärde på 45,4 mnkr. Under perioden har hela det 

placerade kapitalet avyttrats. 

 

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 
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Ks § 183 forts 

 

Finansiella mål 

Ovanåkers kommun har fastställt fem finansiella mål som anses vara av 

betydelse för god ekonomisk hushållning. Prognosen visar att vi kommer att 

uppfylla två av dessa. 

-Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och generella 

bidrag ska vara högst 98,0% 2015 – Prognos, 99,5% 

-Resultatet ska överstiga noll – Prognos, 5,5 mnkr 

-Koncernens resultat ska överstiga 3,9 mnkr – Prognos, 18 mnkr 

-Investeringsvolymen i kommunens skattefinansierade verksamhet ska 

understiga 30 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter 

budgetåret – Prognos, 37,4 mnkr 

-Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA) 

ska uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två 

år efter budgetåret – Prognos, 6,3 mnkr 

 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för 2015 uppgår totalt till 75 mnkr. Budgeten är 

fördelad på kommunens skattefinansierade verksamhet 67 mnkr och 

kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA) 8 mkr. Prognosen för 

2015 års utgifter för den skattefinansierade verksamheten prognostiseras till 

66 mnkr. Kvarvarande medel av investeringsbudgeten 1,5 mnkr. Ytterligare 

2 mnkr kommer behövas för att slutföra pågående investeringar under 2016 

eller senare. Det betyder att prognosen för de pågående investeringarna 

inom den skattefinansierade verksamheten pekar på ett underkott jämfört 

med budget på 2 mnkr.  

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2015. 

Tjänsteskrivelse 2015-10-19, ekonom Magnus Haraldsson. 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 184 Dnr 2015/455 

Skattesats 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer 2016 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen, 8 kap., § 6, ska styrelsen före oktober månads 

utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året. 

 

Beslutsunderlag 

KsAu § 86, 2015-10-13 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 185 Dnr 2015/427 

Borgen för Alfta-Edsbyns Fastighets AB - 

Preskriptionsavbrott 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige att, såsom för egen skuld, även fortsättningsvis ingå 

borgen för Alfta-Edsbyns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 365 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och 

kostnader samt kostander för räntesäkringsåtgärder. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jan-Åke Lindgren (S) gör följande tilläggsyrkande: 

”.. samt kostander för räntesäkringsåtgärder:” 

 

Förslag till beslut inför sammanträdet 

Kommunfullmäktige att, såsom för egen skuld, även fortsättningsvis ingå 

borgen för Alfta-Edsbyns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 365 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller 

avslår Jan-Åke Lindgrens (S) tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen antar det. 

 

Ärendet 

I samband med byggnationen av Kv Triangeln behandlade 

kommunfullmäktige, 2006-12-18, § 92, frågan om en utökad borgen för 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB vilken därefter uppgick till 365 000 000 kr 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Ett borgensåtagandes preskription uppgår till 10 år mellan juridiska 

personer. Med anledning av detta önskar bolaget därför ett förnyat 

borgensbeslut från Ovanåkers kommun. 

 

Någon anledning att ompröva borgensåtagandets storlek föreligger ej. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-10-24 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomiavdelningen och Alfta Edsbyns Fastighets AB 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 186 Dnr 2015/397 

Kommunal borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning 

ekonomisk förening  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Hudiksvalls kommun 

lämnar borgen för en kredit på 3 miljoner kronor åt Hälsingeutbildning 

ekonomisk förening och att övriga kommuner i Hälsingland beslutar om 

underborgen enligt förslaget, att: 

o Ovanåkers kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar borgen för  

9 % av rörelsekrediten till Hälsingeutbildning ekonomisk förening, 

d.v.s. 720 000 kronor.  

o Kommunernas borgensåtagande mot föreningen löper från och med den 

1 januari 2016 och tills krediten avslutas eller sägs upp. 

o Hälsingeutbildning ekonomisk föreningens räntekostnader, vid 

utnyttjande av krediten, skall belasta respektive kommuns 

vuxenutbildningsenhet utifrån utifrån samma fördelningsnyckel som 

borgensåtagandet, dvs. 9 % för Ovanåkers kommun.  

o Beslutet gäller under förutsättning av att Hälsinglands kommuner fattar 

beslut med samma innebörd. 

 

Bakgrund 

Hälsingeutbildning ekonomisk förening (org. nr 769602-5290), nedan kallad 

Hubt, bedriver samarbetsprojekt med vuxenutbildningsenheterna i varje 

kommun i Hälsingland. Kommunernas projektkostnader betalas av Hutb 

som sedan söker medel från EU:s utvecklingsfonder och region Gävleborg. 

Detta förfarande leder till likviditetsbrist i föreningen, då kostnaderna måste 

vara betalda innan medel kan betalas till Hutb för sökta projekt. Behovet av 

rörelsekredit uppkommer därmed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Hälsinglands kommuner samt Hälsingeutbildning ekonomisk förening 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 186 forts 

 

Sedan 2010 har landskapets kommuner haft en konstruktion med borgen för 

en rörelsekredit från Hudiksvalls kommun och underborgen från landskapets 

kommuner. Borgensbeloppet har varierat mellan åren. Nuläget utgörs av att 

Hudiksvalls kommun för 2015 beviljat Hubt en borgen för en rörelsekredit 

uppgående till 3 mnkr. Landskapets kommuner har sedan lämnat 

underborgen utifrån en fördelningsmall baserad på invånarantal som även 

kallas den Hälsingerådet tillämpade fördelningsnyckeln (Bollnäs 20%, 

Hudiksvall 28%, Ljusdal 15%, Nordanstig 8%, Ovanåker 9% och 

Söderhamn 20%). 

 

Ärendet 

Hälsingeutbildning ekonomisk förening har kommit in med en förfrågan om 

att dels få borgen förlängd för en röresekredit uppgående till 3 mnkr, dvs. 

oförändrad nivå, och dels att borgensåtagandets tidsbestämning upphör och i 

stället förlängs tills att krediten sägs upp eller avslutas. Argumentet för det 

senare är att kostnaden för att årligen lägga upp nya krediter inte är 

försumbar. Konstruktionen föreslås också vara oförändrad. Det innebär att 

Hudiksvalls kommun går i borgen för hela krediten och att övriga 

kommuner beslutar om en underborgen i förhållande till kommunernas 

storlek. 

 

Förvaltningens ståndpunkt är att behovet av rörelsekredit består så länge 

verksamhetens ändamål fullföljs eller att Hälsinglands kommuner beslutar 

att den ekonomiska föreningen ska upphöra. Begäran om att borgen ska vara 

utan tidsbestämning förefaller därmed rimlig. Fördelning av underborgen 

enligt kommunernas storlek är rimligt och beprövat sätt att fördela ansvaret. 

 

Förutsättning för ovanstående konstruktion är att Hälsinglands kommuner 

fattar beslut med samma innebörd. 

  

Övrigt 

Kostnaderna för krediten bör belasta respektive kommuns 

vuxenutbildningsenhet utifrån samma fördelningsmodell som för 

borgensåtagande. (Räntekostnader inte får ingå i bidragsansökan till EU). 

 

Motivet till att Hudiksvalls kommun ikläder sig rollen som huvudborgenär 

mot föreningen utgörs av att Hutb har sin administration i Hudiksvall.  

 

Att notera är att frågan om en förändrat ändamål med Hutb verksamhet har 

initierats. Detta skulle kunna påverka förhållandet med kommunernas 

borgensåtagande. Frågan får i så fall prövas i detta sammanhang. 

 

 

 

forts 



   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2011-11-10 2015-11-03 20 (30) 
     

Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 186 forts 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2015-09-16, Hälsingeutbildning ekonomisk förening. 

Borgensförbindelse gentemot Hudiksavall kommun 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-10-25 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 187 Dnr 2015/394          

Regional kommunikationsstrategi, remissvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat detta svar på remiss som gäller 

under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om svaret: 

(5.1 Uppstart, sidan 6)  

 

Kommentar till inkallning av kommunikatörer:  

”Inkallning utanför ordinarie kontorstid sker via kommunchef”. 

I övrigt har vi inte något att erinra. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har tagit fram en regional kommunikationsstrategi som ligger 

till grund för länets samverkan och samordning av kommunikation. 

Strategin har arbetats fram under 2015, parallellt med framtagandet av 

dokumentet Strategi för samverkan vid samhällsstörning i Gävleborgs län.   

 

Syftet med strategin är att den ska stärka länets kommunikationsförmåga vid 

samhällsstörningar samt underlätta och öka samverkan mellan länets aktörer 

före, under och efter en samhällsstörning.  

Efter remissomgången kommer strategin att skickas till alla kommuner i 

länet för beslut om antagande.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss Regional kommunikationsstrategi- Samordnad kommunikation före, 

under och efter en samhällsstörning i Gävleborgs län 

Tjänsteskrivelse Ulrica Persson, 2015-10-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För kännedom: Informationschef 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 188 Dnr 2015/462 

Slutversion regional kommunikationsstrategi - Samordnad 

kommunikation före, under och efter samhällsstörningar i 

Gävleborgs län 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige samtycker till att arbeta i enlighet med Regional 

kommunikationsstrategi- samordnad kommunikation före, under och 

efter samhällsstörningar i Gävleborgs län. 

2. Kommunchef får i uppdrag att underteckna samtycket och senast 24 

november skicka in det till Länsstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har tillsammans med flera av länets kommunikatörer och 

beredskapssamordnare tagit fram Regional kommunikationsstrategi – 

samordnad kommunikation före, under och efter samhällsstörningar i 

Gävleborgs län.  

När en samhällsstörning inträffar prövas samhällets förmåga att hantera 

påfrestningar. I en sådan situation är det av stor betydelse att 

kommunikationen mellan alla inblandade kommer igång snabbt. 

Aktörernas kommunikation måste vara samordnad. Det minskar risken för 

motstridiga budskap och underlättar hanteringen av samhällsstörningar. En 

samstämmig bild av en händelse ökar förutsättningarna för att kunna 

tillgodose allmänhetens, mediernas och aktörernas behov av information.  

I Gävleborgs län kommer denna regionala kommunikationsstrategi ligga 

som grund för länets samverkan och samordning av kommunikation. 

Dokumentet arbetades fram under 2015 i samverkan mellan länets aktörer. 

 

Ärendet 

Ärendet har handlagts av informationschef i Ovanåkers kommun. 

Ovanåkers kommun har inte deltagit i arbetsgruppen. 

 

Beslutsunderlag 

Slutversion regional kommunikationsstrategi - Samordnad kommunikation 

före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom. Annica Aneklev Länsstyrelsen Gävleborg senast 24 november 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 189 Dnr 2014/373 

Revidering av investeringsplan 2015 - 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget att byta 

kylkompressor på Öns idrottsplats för vidare utredning kring 

energibesparing och lönsamhetsbedömning av investeringen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

2. Kommunfullmäktige beviljar 2,8 mnkr, 2015, ytterligare för 

ombyggnaden av Kulturum i biblioteket i Edsbyn. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kompressor KA 1 på Öns idrottsplats har havererat totalt. För att kunna 

säkerställa driften av idrottsplatsen måste det finnas två kompressorer.  

 

Ärendet 

Kompressor KA 1 på Öns idrottplats har havererat 2015-09-06. Haveriet är 

så omfattande att orsaken till detta ej kan härledas. Förmodligen någon 

detalj som har brustit och slagit sönder kolv och ventiltopp samt 

cylinderfoder. Det är så stora skador att det inte går att renovera befintlig 

kompressor. Bilder, se bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Ärendet är anmält till FSFAB (försäkringsbolaget för Ovanåkers kommun) 

för utredning. Tidsplanen för denna utredning är inte känd i dagsläget. 

För att kunna säkerställa driften på Öns idrottsplats måste det finnas två 

kompressorer vid anläggningen. Det är Francks Kylindustri som har 

levererat dessa kompressorer och det är även de som sköter 

service/reparationer på dessa kompressorer. Francks Kylindustri har lämnat 

två alternativ på ny kompressor. Alternativ 1 är en likvärdig kompressor 

som KA 1 fast ny, priset är 670 000 kr inklusive frakt och installation. 

Alternativ 2 är en kompressor med variabelt varvtal och 

frekvensomformare, priset är 870 000 kr. Detta alternativ kommer att 

innebära ca 15% energibesparing på kompressorn. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har börjat diskutera med Edsbyn Arena AB 

och Edsbyn Bandy AB när det gäller alternativ 2 och det skulle då innebära 

att hyran skulle kunna sänkas med motsvarande belopp som 

energikostnadssänkningen. Vinsten för Edsbyn Arena AB blir att få en lägre 

energikostnad på den period som ligger utanför den tid som kommunen 

betalar hyra för. 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 189 forts 

 

Edsbyns bibliotek står inför en rejäl ombyggnad samtidigt som 

bottenvåningen anpassas för att Edsbyns museum, som drivs av Ovanåkers 

hembygdsförening, ska flytta dit. 

Ombyggnaden är totalt budgeterad till 13,2 mnkr. 

Efter anbudsöppning för samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att 

budgeten måste utökas med 2,8 mnkr för att kunna utföra redovisad om- 

och tillbyggnad. 

 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämnden § 108, 2015-10-21 

Tekniska nämnden § 109, 2015-10-21 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 190 Dnr 2015/461 

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 

- 

 

Ekonomiärenden 

- 

 

Personalärenden 

Pensionsbesked period 2015-09-29 – 2015-11-02 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 191 Dnr 2015/429 

Meddelanden, kurser och konferenser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser 

 

A Cirkulär 15:27 – Utbildningskontrakt och Extratjänst – SKL 

B Protokoll 2015-09-30 – Bollnäs Stadshus AB 

CD Protokoll 2015-09-18 – Företagshälsovårdsnämnden 

E Protokoll 2015-06-17 – Gemensam nämnd för Hjälpmedel, FoU 

Välfärd, RegNet och HelGe-biblioteken 

FG Protokoll 2015-10-07 – Hälsingerådet 

H Protokoll 2015-10-09 – Inköp Gävleborg 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 192 Dnr 2015/429 

Evakueringsboende 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Migrationsverket att starta ett 

evakueringsboende med 26 platser. 

 

Bakgrund 

Migrationsverkets Region Mitt begär att vår region ska ta fram totalt 600 

kommunala evakueringsplatser. Uppdraget gäller fram till och med 30 

november 2015, om inte annat meddelas. Det betyder att de kan komma att 

höra av sig till vår kommun 

 

De kommuner som hittills startat upp evakueringsboenden är Uppsala, 

Skinnskatteberg, Karlstad, Hudiksvall och Nordanstigs kommun. Av dessa 

så återfinns de två senare kommunerna inom region mitt. 

  

För att kunna erbjuda de sökande tak över huvudet pågår en upphandling av 

nya boendeplatser, s k asylboenden, i traditionell mening. Dessa drivs 

antingen genom Migrationsverkets försorg eller genom en privat leverantör.  

Antalet evakueringsplatser som behöver tas i anspråk är bundet till antalet 

boendeplatser som pågående upphandling genererar. 

 

Ärendet 

Vid en inventering som genomförts i vår kommun på begäran av 

Länsstyrelsen har framkommit att det finns lämpliga objekt för att starta upp 

evakueringsboenden inom kommunen. För att göra detta krävs ett beslut om 

att genomföra detta.  

 

Inom kommunstyrelseförvaltningen görs för närvarande förberedelser för att 

kunna starta ett evakueringsboende omfattande 26 platser. Om ett beslut om 

uppstart fattas kommer förberedelserna att avslutas och kommunen att 

meddela Migrationsverket att ett boende finns tillgängligt. Det är sedan 

Migrationsverkets behov som styr om boendet startas eller ej.  

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Utvecklingsavdelningen, Tomas Larsson, Socialnämnden, Barn och 

utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Aefab, Helsinge Net Ovanåker AB 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 192 forts 

 

De åtgärder som förvaltningen vidtar i förberedelsearbetet kan utgöra ett 

koncept för uppstart av ytterligare evakueringsboenden under liknande 

förutsättningar då lämpliga objekt finns. Detta kan beaktas framåt då 

behovet är svårt att bedöma. Blir behovet stort kan vi inte utesluta att det 

kommer krav på kommunerna att starta fler evakueringsboenden.. 

Förutsättningar för ersättning. Utdrag från Migrationsverkets hemsida: 

 

Särskild information om ersättning för tillfälliga evakueringsplatser i 

kommunens regi 

Kommuner kan söka ersättning för insatser i samband med att 

Migrationsverket inte själva klarar att ordna boende för de asylsökande som 

kommer till Sverige. Boendeplatserna ska kunna ställas till 

Migrationsverkets förfogande direkt vid en förfrågan och kommunen 

ansvarar för driften av boendet. Det innebär att kommunen rent praktiskt 

ansvarar för: 

 iordningsställandet av lokalen (både inför och efter användning) 

 personalresurser 

 att ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder 

 eventuellt behov av tolk 

 mat och dryck 

 städning 

 hälsoskydd och brandskydd. 

 

De kostnader som kan uppstå ska specificeras i ansökan, exempelvis:  

 boende – inkl. iordningställande 

 mat 

 personalkostnader 

 

Beslutsunderlag 

Brev från Migrationsverket, 2015-10-27 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-10-29 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 193 Dnr 2013/038 

Styrgrupp för integrationsfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen skall vara övergripande ansvarig för 

integrationsfrågorna "och ges kontinuerlig information". 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott med socialnämndens ordförande som 

adjungerad utses att svara för samordningen av integrationsfrågorna och 

ha frågan som en stående punkt på dagordningen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslut av 2013-03-18, § 46, och 

därmed omgående avveckla styrgruppen för integrationsfrågor. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Björn Mårtensson (C) med bifall från Inge Eriksson (SD) och Mikael 

Jonsson (M) gör följande ändringsyrkande: 

1. Kommunstyrelsen skall vara övergripande ansvarig för 

integrationsfrågorna "och ges kontinuerlig information". 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott med socialnämndens ordförande som 

adjungerad utses att svara för samordningen av integrationsfrågorna och 

ha frågan som en stående punkt på dagordningen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslut av 2013-03-18, § 46, och 

därmed omgående avveckla styrgruppen för integrationsfrågor. 

 

Förslag till beslut inför sammanträdet 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslut av 2013-03-18, § 46, och 

därmed omgående avveckla styrgruppen för integrationsfrågor. Uppdrag ges 

till kommunchefen att lämna förslag till hur styrningen av 

integrationsfrågorna ska utformas med hänsyn tagen till politisk 

organisationen, ansvar och formell möjlighet till beslutsfattande. Under 

utredningsfasen ansvarar kommunstyrelsen arbetsutskott, med 

socialnämndens ordförande som ständig adjungerad, för samordning av 

integrationsfrågor 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller 

avslår Björn Mårtenssons (C) ändringsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen antar det. 

 

 

forts 
 

Skickas till 

För kännedom: Utvecklingsavdelningen, Tomas Larsson 

Socialnämnden, Barn och utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och byggnämnden, 

Aefab, Helsinge Net Ovanåker AB 



   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2011-11-10 2015-11-03 30 (30) 
     

Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 193 forts 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen inrättade 2013-03-18, § 46, en styrgrupp för 

integrationsfrågor. Beslutet lyder som nedan:  

 

1. Kommunstyrelsens bildar en styrgrupp för integrationsfrågor 

sammansatt av socialnämndens ordförande, barn och skolnämndens 

ordförande, gymnasie- och ungdomsnämndens ordförande, ordförande 

för bostadsbolaget Aefab samt oppositionsföreträdare Jennie Forsblom 

(KD). Sammankallande i styrgruppen är socialnämndens ordförande. 

Styrgruppen rapporterar till ansvarig nämnd – för närvarande 

socialnämnden - samt kommunstyrelsen. 

2. Styrgruppens uppdrag blir strategiskt att formulera förslag till mål för 

verksamheten. Målen ska antas av kommunfullmäktige.  Operativt/taktiskt 

under löpande avtalsperiod är uppdraget att föra dialog  med den 

strategiska tjänstemannagruppen och vid behov ge anvisningar. Den 

politiska styrgruppen ska även bereda beslut kring mottagningsvolymer. 

 

Syftet med styrgruppen var att föra dialog och vid behov ge anvisningar till 

den strategiska tjänstemannagruppen. Behovet av detta kvarstår men 

erfarenheten visar att det finns ett behov av att även ta ställning i frågor som 

går utöver det verksamhetsansvar som tjänstemannagruppen har. Den 

politiska styrgruppen, utan egentligt mandat, fyller därvidlag således ej 

någon roll. Det är framför allt behovet av att kunna agera skyndsamt som 

behöver uppfyllas. Att agera skyndsamt, och korrekt, är nödvändigt med 

hänsyn till de händelser som för närvarande sker i vår omvärld 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2015-10-29 


