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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 mars, 2014,
kl. 09.00 – 12.30, ajournering 10.10 – 10.30

Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Marlene Johansson (S)
Hans Gradin (S)
Bertil Eriksson (KD) §§ 24 - 35
Hans Jonsson (C)
Björn Mårtensson (C)

Tjänstgörande ersättare

Tony Smith (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP)
Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (FP)
Ingrid Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C)
Pär Johansson (M) tjänstgörande ersättare för Bertil Eriksson (KD) §§ 36 45

Övriga närvarande
Ersättare

Pär Johansson (M) §§ 24 - 35

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas
VA-ingenjör Johan Olanders § 29
Kulturchef Carina Isaksson § 30
Projketledare LONA Jens Hansen och miljö- och byggchef
Åsa Törngren § 34
Verksamhetsansvarig Ol-Anders Annika Röstberg-Hagelin § 35

Övriga
Insynsplatser

Lennart Englund (SD) §§ 25 - 34

Utses att justera

Hans Jonsson

Justering
Plats och tid

Hans Jonsson
Kommunkontoret den19 mars, klockan 09.00

Justerade paragrafer

24-45

Justerare
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Hans Jonsson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 11
mars 2014
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 20 mars och tas ned den 13 april
2014. Mellan den 20 mars och den 11 april 2014 har du möjlighet att
överklaga besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
kommunsekreteraren.
…………………………………………………..
Kristoffer Baas
Kommunsekreterare
Tfn 0271-570 77
kristoffer.baas@ovanaker.se
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 24

Godkännande av dagordningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med förändringarna nedan:
Dagordning inför sammanträdet

Dagordning under sammanträdet

1.

Upprop

1.

Upprop

2.

Justerare

2.

Justerare

3.

Godkännande av dagordningen

3.

Godkännande av dagordningen

§24

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Allmänhetens frågestund

§25

5.

Rapporter

5.

Rapporter

§26

6.

Information om Gryckåsystemet

6.

Besvarande av revisionsrapport om
informationssäkerhet

§27

7.

Besvarande av revisionsrapport om
informationssäkerhet

7.

Remissvar – Innovations- och
näringslivsprogram

§28

8.

Remissvar – Innovations- och
näringslivsprogram

8.

Information om Gryckåsystemet

§29

9.

Motionssvar – Motion med förslag om att
Ovanåkers kommun uppdrar till fastighetsbolaget
AEFAB att utreda nybyggnation av bostäder

9.

Kulturföreningsbidrag 2014

§30

10.

Kulturföreningsbidrag 2014

10.

Motionssvar – Motion med förslag om att
Ovanåkers kommun uppdrar till fastighetsbolaget
AEFAB att utreda nybyggnation av bostäder

§31

11.

Kulturpolitiskt ansvarig ledamot

11.

Kulturpolitiskt ansvarig ledamot

§32

12.

Avlsutade investeringar 2013 och pågående
investeringar för tilläggsbudgetering 2014

12.

Avlsutade investeringar 2013 och pågående
investeringar för tilläggsbudgetering 2014

§33

13.

Avlsutade investeringar 2013 och pågående
investeringar för tilläggsbudgetering 2014 VA

13.

Information - LONA-projekt

§34

14.

Bokslut 2013 – kommunstyrelsen

14.

Ökad budgetram Ol-Anders 2014

§35

15.

Budget 2015 – kostnadsökningar och äskanden –
kommunstyrelsen

15.

Avlsutade investeringar 2013 och pågående
investeringar för tilläggsbudgetering 2014 VA

§36

16.

Ökad budgetram Ol-Anders 2014

16.

Bokslut 2013 – kommunstyrelsen

§37

17.

Ökad budgetram för näringslivsbefrämjande
åtgärder

17.

Budget 2015 – kostnadsökningar och äskanden –
kommunstyrelsen

§38

18.

Projekt – Fishing in the middle of Sweden

18.

Ökad budgetram för näringslivsbefrämjande
åtgärder

§39
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19.

Information - LONA-projekt

19.

Projekt – Fishing in the middle of Sweden

§40

20.

SMÅKOM:s rikskonferens – deltagande

20.

SMÅKOM:s rikskonferens - deltagande

§41

21.

Dokument och informationssystem
införandeprocessen

21.

Dokument och informationssystem
införandeprocessen

§42

22.

Delegeringsbeslut

22.

Delegeringsbeslut

§43

23.

Meddelanden

23.

Meddelanden

§44

24.

Rapport avseende kommunfullmäktiges uppdrag
§ 114/13, 2013-12-16 – Äskande om fortsatt drift
av Viksjöforsskola HT 2014

24.

Rapport avseende kommunfullmäktiges uppdrag
§ 114/13, 2013-12-16 – Äskande om fortsatt drift
av Viksjöforsskola HT 2014

§45
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Ks § 25

Dnr 2014.39

006

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

6 (51)

2014-03-11

Öppet sammanträde
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Ks § 26

Dnr 2014.40

006

Rapporter
Ordförande – Yoomi Renström
Atlantbanan
Den tidigare projektperioden är över men projektet kommer att fortsätta i ny
form. Marie Centerwall, Bollnäs kommun blir sammankallande efter Roland
Bäckman.
Näringslivsråd
Har tillsatt en arbetsgrupp som ska undersöka möjligheten till någon form
av ”tillväxtkassa” för företagsutveckling. Olika former av utvecklingsmedel
finns i andra kommuner vilket kan vara underlag att utgå ifrån.
Länsstyrelsen – regionalt stöd
Har deltagit i en arbetsgrupp som ska arbeta fram det regionala
serviceprogrammet. Det är ett regeringsuppdrag som länsstyrelsen fått som
behandlar servicen på landsbygden med fokus på lanthandel och
bensinmackar.
Kommunchef – Christer Engström
Gävleborgs kreditgarantiförening
Gävleborgs kreditgarantiförening kommer framöver att likvideras,
ekonomichef Nils-Erik Nilsson bevakar slutresultatet.
Restvärdesräddning
Förenade småkommuners Försäkrings AB, har valt att inte försäkra sina
medlemmar med restvärdesräddning. Resultatet av detta är att ett avtal har
tecknats med Kommunalförbundet södra Hälsingland som innefattar
försäkring av restvärdesräddning.
Övriga
Mikael Jonsson
Före detta Ericsson-anställda besökte fem företag i kommunen den 27
februari. Personerna tycker att det är positivt att de kan åka till Ovanåker
och se hur man arbetar här.
Lunchmöte med LRF och Mellanskog den 28 februari, LRF berättade om
lokalproducerade produkter och möjlighet att stimulera detta. Mellanskog
berättade om skogsbruket och vidareförädlingens betydelse för kommunen.
Frukostmöte med företagarna 26 mars görs i samband med ett besök på
Öjollasbacken för att studera hur det går med återuppbyggandet.
forts
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 26 forts
Hans Gradin – Kollektivtrafik
Har ersatt Yoomi i senaste Kollektivtrafikens samrådsmöte. Det arbetas med
ett utvecklande av en trafikplan, denna ska beskriva hur kollektivtrafiken är
organiserad i länet.
Arbetet med att få till stånd ett subventionerat ungdomskort
fortsätter. Resultatet ska redovisas till kommunerna med kostnadskalkyler.
Fortsatt planering med ökad turtäthet på linje 100. Eventuellt kommer det att
kompletteras med ”snabbturer” som inte passerar Runemo eller
sjukhusområdet.
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Dnr 2013.361

007

Revisionsrapport om informationssäkerhet - yttrande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen ser allvarligt på bristerna i kommunens
informationssäkerhetsarbete. För att förbättra situationen så föreslås följande
åtgärder:
 Uppdrag ges till Kommunalförbundet södra Hälsingland att rekrytera en
informationssäkerhetssamordnare under förutsättning av att övriga
kommuner ställer sig bakom initiativet.
 Uppdrag ges till kommunchefen att i samråd med säkerhetsansvarig och
systemsäkerhetssamordnare planlägga arbetet för att uppnå en
tillfredsställande informationssäkerhet. Rapport ges till
Kommunstyrelsen den 2 september kring hur uppdraget framskrider.
Delaktighet förutsätts från de helägda kommunala bolagen.
 Uppdrag ges till systemägare att vidta åtgärder som framkomit vid
tidigare genomförd analys och återrapportera detta, för närvarande via
kommunchef, senare via säkerhetsansvarig/systemsäkerhetssamordnare.
Bakgrund
KPMG har av Ovanåkers kommuns revisorer haft i uppdrag att granska
kommunens rutiner för hur den styr, utreder, inför, upprätthåller och
kontrollerar informationssäkerheten i sin verksamhet. Den rapport som
upprättats med anledning av revisionen ska nu Kommunstyrelsen yttra sig
kring. I avsikt att bättre förstå området och därmed ge förutsättningar för
yttrandet har den revisor som granskat kommunen vid sammanträdet den 4
februari gått igenom vad området innebär och revisionsrapportens innehåll.
Ärendet
Informationssäkerhet innebär att säkerställa samtliga informationstillgångars
tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet samt spårbarhet. Frågan är därmed
inte en IT-fråga utan handlar all information i kommunen och en integrerad
del av all verksamhet. Att systematisera, analysera, klassificera, ta fram
åtgärder för att hantera hotbilder, mm för upprätthålla informationssäkerhet
innebär ett omfattande arbete som kräver sakkunskap och därmed
förutsättningar för att ge verksamhetsansvariga metodstöd. En annan viktig
förutsättning är att ledningen efterfrågar arbetet.
forts
Skickas till
För handläggning: Kommunalförbundet södra Hälsingland, Torbjörn Wannqvist
För kännedom: Förvaltningschefer, Personalchef, Ekonomichef, IT-chef
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 27 forts
Förvaltningarna har i stort inget att anföra kring beskrivningen av områdets
låga nivå i kommunen. I princip så är det endast avsaknaden av analys som
man kan ha synpunkt på. Där omnämns att den saknas helt medan
sakförhållandet är att analys finns för de prioriterade kritiska system som
kommunen har, t ex e-post. Dock har inga åtgärder vidtagits med anledning
av dessa analyser. Detta arbete bör tas till vara.
Kommunalförbundet södra Hälsingland har uppgiften att vara
säkerhetsanvarig för de tre kommunerna i Hälsingland. Någon
specialkunskap har förbundet inte förfogat över. Hälsingekommunerna har
däremot fram till halvårsskiftet 2013 samverkat kring en gemensam
informationssäkerhetssamordnare. När nu detta samarbete upphört i och
med dennes pensionering är det lämpligt att förbundet svarar för
rekryteringen av en ny medarbetare varför kommunerna bör uppdra till
förbundet att genomföra denna.
Vi kan konstatera att Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB,
har bytt ”verktyg” för analys av informationssäkerheten från ”BITS Plus”
till ”LIS”, Ledningssystem för systemsäkerhet. Det arbete som vi trots allt
gjort finns i BITS Plus och vi måste förhålla oss till om vi ska byta system
eller tills vidare ligga kvar i det gamla. Detta bör vi förhållas oss till
gemensamt för åtminstone Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommuner
för att underlätta förbundets/informationssäkerhetssamordnarens
roll/uppdrag.
Området är en yttersta ledningsfråga. Därför är ett uppdrag från
Kommunstyrelsen till kommunchef att tillsammans med säkerhetsansvarig
och systemsäkerhetssamordnare planlägga arbetet mot att uppnå en
tillfredsställande systemsäkerhet och att återkoppla planläggningen till
Kommunstyrelsen. En rimlig tid att rekrytera och få sakkunnig på plats
behöver ges utrymme till. En statusrapport föreslås till Ks den 2 september.
De helägda bolagen kommer direkt, genom användande av gemensamma
system, eller indirekt, via styrdokument, omfattas av systemsäkerhetsarbetet
varför de ska införlivas i arbetet/planläggningen. Några ägardirektiv föreslås
inte för arbetsinsatsen utan där förutsätts en delaktighet. När däremot nya
styrande dokument tagits fram så ska formaliseringsgraden öka på så sätt att
ägardirektiv ges kring att även bolagen antar dessa.
Delägda kommunala bolag använder i vissa fall system som används av
Ovanåkers kommun och kommer direkt bli berörd av arbetet. Huruvida de
ska anta Ovanåkers kommuns styrande dokument kan utgöra en fråga att
diskutera vid ägarsamråd.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport kring informationssäkerhet, KPMG 2013-11-18
Tjänsteskrivelse 2014-02-14, Christer Engström
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Dnr 2014.50

140

Remissvar på Region Gävleborgs Innovations- och
näringslivsprogram
Kommunstyrelsens beslut:
Att ärendet överflyttas till kommunstyrelsens ordförande som ett
delegeringsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Tiden är för kort för att lämna ett yttrande. Större möjligheter finns att
påverka det gemensamma yttrande via hela länets samlade näringslivskontor
och bolag.
Ärendet
Region Fullmäktige beslutade vid sitt ordinarie möte 2013-11-29, att
återremittera förslaget till Regionstyrelsen för remissbehandling.
Remisstiden är fastställd till 2014-02-01 – 2014-03-31. Regionstyrelsen
väntas sedan ta beslut 2014-04-25 och sedan i Regionfullmäktige
2014-05-09.
Remisstiden är kort och Hälsinglands Näringslivschefer avser att
gemensamt yttra sig i ärendet. Detta kan dock inte ske före den 19/2.
Region Gävleborg har även bjudit in b.la länets samtlig Näringslivschefer
till en remissdialog den 13/3.
Beslutsunderlag
Remiss – Innovations- och näringslivsprogram, 2014-02-05
Tjänsteskrivelse 2014-02-17, Gunnar Skoglund

Skickas till
För handläggning: Näringslivskontoret
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Ks § 29

Information om Gryckåsystemet – Johan Olanders
Ärendet
Johan Olanders informerade om Gryckåsystemet, kommunstyrelsen tar emot
informationen för kännedom.
Kommunstyrelsen tackar Johan för informationen.
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Dnr 2013.369

090

Kulturföreningsbidrag 2014
Kommunstyrelsens beslut
Sökande förening

Beviljade bidrag

Alfta Sockens Hembygdsförening

15 000 kr

Alfta Spelmanslag

4 500 kr

Bollnäs-Voxnadalens
Hemslöjdsförening

4 500 kr

Dala Hälsinglands Järnväg

3 000 kr

Edsbyns Filmförening

42 000 kr

Föreningen Konstrundan

15 000 kr

Hälsinglands Kulturscen

8 000 kr

Jussi Björling Sällskapet

6 000 kr

Körsällskapet Tonflödet

3 500 kr

Långbofjärdens byalag

4 500 kr

Migranternas Vänner

3 000 kr

Ovanåkers Hembygdsförening

25 000 kr

Svabensverks Bygdeförening

5 000 kr

Södra Hälsinglands Orkesterförening 15 000 kr
Voxna Hembygdsförening

20 000 kr

Voxnadalens Teaterförening

100 000 kr

Ärendet
Totalt 16 föreningar har lämnat in ansökningar om kulturföreningsbidrag
2014. Sammantaget överstiger ansökta bidrag ramen för budget med
164 000 kr. I budget finns 274 000 kronor att fördela för innevarande år.
Syftet med bidraget är att skapa förutsättning för ett variationsrikt utbud av
kulturaktiviteter som ska vara tillgängliga för allmänheten. Bidrag ges
endast till verksamhet. Verksamhet med uttalad barn- och
ungdomsinriktning prioriteras.

forts
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Bidraget söks en gång per år och ska vara Kulturavdeningen tillhanda senast
31 december. Till handlingar ska finnas verksamhetsberättelse för
föregående år, verksamhetsplan för sökt år, ekonomisk redogörelse samt för
nya föreningar, drogpolicy. Ansvarig tjänsteman håller, förutom sedvanlig
beredning av varje ärende, en öppen dialog med föreningarna löpande under
året.
Utifrån ovan nämnda och syftet i antagna bidragsnormer, antagna i Kf 200411-29 har nämnden att fördela:
Sökande förening

Sökt bidrag
2014

Motivering

Förslag till beslut:
2014-03-11

Alfta Sockens
Hembygdsförening

125 000 kr
varav 50 000 kr
till verksamhet,
75 000 kr till
åtgärder på
byggnader

Traditionella arrangemang som
delvis riktar sig till barn och
ungdomar. Man har i år igen sökt
en större summa pengar för
renovering av fastigheter, något vi
inte ger bidrag för.

15 000 kr

Alfta Spelmanslag

5 000 kr

Viss barn- och
ungdomsverksamhet.

4 500 kr

BollnäsVoxnadalens
Hemslöjdsförening

Inget belopp
angivet

Viss barn- och
ungdomsverksamhet.

4 500 kr

Dala Hälsinglands
Järnväg

5 000 kr

Bevakar kommunens intresse i
frågan kring dala/hälsinglands
järnväg.

3 000 kr

Edsbyns
Filmförening

54 000kr

Föreningen bedriver, förutom
sedvanliga filmföreställningar av
icke kommersiellt gångbar film,
även samarbete med
gymnasieskolan. Man arrangerar
regelbundna matinéföreställningar.

42 000 kr

Föreningen
Konstrundan

15 000 kr

Arrangerar under sommartid
”Konstrundan” under en helg då
lokala konstnärer håller sina ateljéer
öppna för allmänheten. Ett
arrangemang som lockar tillresande
publik.

15 000 kr

Hälsinglands
Kulturscen

8 000 kr

Uttalad barn- och
ungdomsverksamhet.

8 000 kr

Jussi Björling
Sällskapet

8 000 kr

Årligt återkommande operakonsert i
Voxna kyrka. Har tidigare hanterats
inom Sponsringsbidraget.

6 000 kr

forts
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Körsällskapet
Tonflödet

4 000 kr

Traditionell körverksamhet.

3 500 kr

Långbofjärdens
byalag

6 000 kr

Genomför 2014 för femte året i rad
arrangemanget ”Sågens Dag”.

4 500 kr

Migranternas
Vänner

Inget belopp
angivet

Sprider och förvaltar det
kulturhistoriska arvet kring
migrationen.

3 000 kr

Ovanåkers
Hembygdsförening

50 000 kr

Traditionella arrangemang som
delvis riktar sig till barn och
ungdomar.

25 000 kr

Svabensverks
Bygdeförening

5 000 kr

Bygdeförening som satsar på teater
och konst. Man har för avsikt att
hela bidraget ska gå till barn- och
ungdomssatsningar inom befintlig
verksamhet.

5 000 kr

Södra Hälsinglands
Orkesterförening

15 000 kr

Uttalad ungdomsverksamhet.
Genomför flera konserter där
ungdomar får chansen till spelrutin i
orkestersituation. Brett samarbete
med den kommunala musikskolan.

15 000 kr

Voxna
Hembygdsförening

30 000 kr varav
okänd del rör
drift- och
renovering av
fastigheter.

Traditionella arrangemang som
delvis riktar sig till barn och
ungdomar. I årets sökta summa
ingår en oredovisad del som avser
renovering av fastigheter, något vi
inte ger bidrag för.

20 000 kr

Voxnadalens
Teaterförening

108 000 kr

Föreningen bedriver, förutom att
arrangera sedvanliga
teaterföreställningar med hög
kvalitet, ett gott samarbete med
gymnasieskolan. Man arrangerar
också regelbundna
barnteaterföreställningar.

100 000 kr

Bidragen ska tas ur konto A 4531, B 1510, C 315, D 454, H 1.
Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar
Tjänsteskrivelse 2014-02-07, Carina Isaksson
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294

Motionssvar – Motion med förslag om att Ovanåker kommun
uppdrar till fastighetsbolaget AEFAB att utreda
nybyggnation av bostäder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad då
inga ytterligare åtgärder krävs för att uppfylla motionärernas intention.
Bakgrund
En motion har inlämnats av Hans Jonsson (C) och Ulf Odenmyr (C)
innebärande att kommunfullmäktige ska besluta att uppdrag till Alfta
Edsbyns Fastighetsbolag, AEFAB, att utreda och upprätta kalkyler för att
nybyggnation av lägenheter för slutligt beslut i kommunfullmäktige.
Ärendet
I beredningen av motionen har synpunkter inhämtats från bostadsbolaget
AEFAB:s Vd.
Ovanåkers kommun reviderade i december 2012 sin bostadspolitiska
strategi. Bland de åtgärder som angavs där omnämns AEFAB:s framtagande
av en affärsplan för verksamheten. Denna har sedermera antagits av
AEFAB:s styrelse och av denna framgår att bolaget under perioden 2014 –
2016 ska producera ca 20 lägenheter fördelat på Edsbyn och Alfta.. Förutom
nyproduktion kommer ytterligare ett 10-tal lägenheter skapas via förvärv.
Bolaget har i linje med affärsplanens inriktning vidtagit åtgärder som
förvärv av tomtmark och inlett samarbetet med kommunens byggkontor
kring detaljplanearbete avseende nyproduktion. Planen är att bygga 8 – 10
radhusliknande lägenheter i två plan i både Alfta och Edsbyn (se bilaga
beslutsunderlag).
Bolaget beaktar den risk som ligger i att den snart återuppbyggda
fastigheten ”Öjollas” blir uthyrd innan ställning tas till byggstart av det
första objektet. En berättigad försiktighet då lagstiftningen numera betonar
affärsmässigheten och att nyproduktion därmed ska kunna finansieras via
hyran.

forts
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Slutsats
Motionärernas initiativ ligger helt i den riktning som kommunens
bostadspolitiska strategi innebär och vad bostadsbolaget vidtagit för
åtgärder. Motionen må anses besvarad då inga ytterligare åtgärder anses
erfordras för att uppnå motionärernas intention.
Beslutsunderlag
Motion med förslag om att Ovanåkers kommun uppdrar till
fastighetsbolaget AEFAB att utreda nybyggnation av bostäder, Hans
Jonsson (C) och Ulf Odenmyr (C).
Bostadspolitisk strategi antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18
Aefabs synpunkter på svar på motion, Mikael Reijer Vd.
Tjänsteskrivelse 2014-02-14, Christer Engström
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Dnr 2014.83
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Kulturpolitiskt ansvariga ledamöter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Hans Gradin (S) och Björn Mårtensson (C) till
kulturpolitiskt ansvariga ledamöter inom Kommunstyrelsen. Dessa har som
särskild uppgift att följa arbetet med kulturfrågor på kommunal-, läns- och
statlig nivå samt delta i framtagande av kulturpolitiskt handlingsprogram.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson (C) yrkar att Björn Mårtensson (C) blir oppositionens
kulturpolitiska ledamot.
Yoomi Renström (S) yrkar att Hans Gradin (S) blir majoritetens
kulturpolitiska ledamot.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Hans Jonssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår det Yoomi Renströms (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Ärendet
Vid ett Kommunstyrelsesammanträde väcktes frågan kring behovet av en
kulturpolitiskt ansvarig inom Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
ordförande gav därefter uppdraget att bereda frågan.
Kulturen och dess betydelse blir allt tydligare, både som grundsten i
samhällsfundamentet och som tillväxtfaktor i samhällsutvecklingen. Därav
kommer ett växande behov av en politiker med uttalat ansvar för
kulturområdet i dess vidaste bemärkelse. Kulturfrågorna rör sig över
samtliga förvaltningar vidare över både länsnivå och statlig nivå.
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Kommunal nivå:
En ständigt pågående medborgardialog och förvaltningsdialog både utifrån
aktuella ärenden men kanske ännu viktigare som ett verktyg för kommande
ärenden. Ständigt pågående dialog med lokala kulturutövare,
kulturföreningar, kulturentreprenörer samt näringsliv. Delaktighet i
förvaltningsövergripande arbeten, exempelvis frågor rörande det offentliga
rummet, som behöver ses ur ett tydligt kulturperspektiv.
Länsnivå:
Delaktighet i och kring arbetet med Kulturplan Gävleborg. Delaktighet i och
kring Länsstyrelsens arbete med kulturmiljövård.
Statlig nivå:
Bevaka den statliga kulturpolitiken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-10-21, Carina Isaksson
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Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar för
tilläggsbudgeteringar 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige tar del av redogörelsen nedan och godkänner
avvikelserna.
Tilläggsbudgeteringar ges för ej avslutade investeringar till 2014

Avslutade investeringar 2013, totalt budgetunderskott 2 424 tkr:
 Alftaskolan: Kokgryta, inv.nr. 3177
 Alftaskolan: Anpassning elev m särskilt behov, inv.nr. 3363
 Celsiusskolans kök, inv.nr 4104
 Rotebergs skola larm, inv.nr. 3170
 Rotebergs förskola larm, inv.nr. 3171
 Runemo skola larm, inv.nr. 3173
 Gyllengården: dagverksamhet ombyggn. kök/matsal, inv.nr. 3176
 Värme ventilation samlingskonto, inv.nr. 6113
 Lillboskolan: Anpassning arbetsrum , inv.nr. 3178
 Ridanläggning: Brandlarm, inv.nr. 3359
 Ön: Frekvensstyrning pumpar, inv.nr. 3360
 Gårdtjärnsberget: Småbarnsbacke, inv.nr. 3366
 Parkering Svenska fönster, inv.nr. 4328
 Rösabergs golfbana: Fastighet, inv.nr. 6137
 Rösabergs golfbana: Mark, inv.nr. 8153
 Reinv.nr.estering gator, inv.nr. 6352
 Trafiklösning Norra torget, inv.nr. 6353
 Flexibel bostadsmarknad, inv.nr. 8146
 Belysning Rondell Alfta, inv.nr. 4329
 Datorer IT 2013, inv.nr. 1323
 1-1 teknikprogram 2013, inv.nr. 1618
 1-1 alla gymnasieettor 2013, inv.nr. 1620
 Personaldatorer GUN, inv.nr. 1623
 Datorer Arken 2013, inv.nr. 1624
 1-1 alla sjuor 2013, inv.nr. 1619
forts
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Datorvagn bärbara 2013, inv.nr. 1621
Personaldatorer BOS, inv.nr. 1622
Datorer särskilt stöd 2013, inv.nr. 1625
1-1 alla sexor 2013, inv.nr. 1626
Bildprojektorer BOS 2013, inv.nr. 2611
Trådlösa nätverk 2013, inv.nr. 2612
Skrivare 2013, inv.nr. 2613
Kommunal ledningsplats, inv.nr. 2132
Bredband i Långhed, inv.nr. 2310, 5317, 3344 samt inv.bidrag 2311,
5318, 3345
Konstinköp 2013, inv.nr. 8154
Julbelysning Edsbyn, inv.nr. 2309
Trygghetslarm, inv.nr. 2708
(Celsiusskolan, Träteknik, inv.nr. 3175)
(Bildprojektorer m.m. SOC, inv.nr. 2709)

Pågående investeringar (tilläggsbudgetering TB –totalt 7 868 tkr)
 Celsiusskolan: Byte vent. hus C, projekt., inv.nr. 6138 (TB 100 tkr)
 Celsiusskolan: Upprustning aulan, inv.nr. 4108 (TB -34 tkr)
 Gyllengården: entré belysn. dusch m.m, inv.nr. 3363 (TB 139 tkr)
 Gyllengården: kontor hemsjukvård, inv.nr. 3365 (TB 331 tkr)
 Kommunhuset: värme, vent., projekt., inv.nr. 6360 (TB 65 tkr)
 Edsbyn bibliotek: förändrad användn, inv.nr. 6139 (TB 365 tkr)
 Hissanpassningar, inv.nr. 6121 (TB 639 tkr)
 Ridanläggning: Dränering hästhage, inv.nr. 4325 (TB 63 tkr)
 Alfta sim och sporthall: Återinvest., inv.nr. 4328 (TB 1 715 tkr)
 Öjestugan: ventilation, inv.nr. 6141 (TB 58 tkr)
 Markförsörjning, inv.nr. 7102 (TB 427 tkr)
 LBC-området mark, inv.nr. 8302 (TB 550 tkr)
 Mark Norra torget Edsbyn, inv.nr. 8303 (TB 80 tkr)
 Edsbyn sydöstra industriområde, inv.nr. 8133 (TB 30 tkr)
 Scen Öjeparken, inv.nr. 3361 (TB 685 tkr)
 Datorer IT 2014 inv.nr.1324 (TB -258 tkr)
 Hänvisningssystem växeln, inv.nr. 2313 (TB 300 tkr)
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Diariesystem ärendehanteringssystem, inv.nr. 2129 (TB 1772 tkr)
Julbelysning, inv.nr. 2312 Alfta (TB 77 tkr)
Sunnangården tillagningsutr. kall mat, inv.nr. 3182 (TB 380 tkr)
Fritidsgård Alfta, inv.nr. 4105 (TB 695 tkr)
Forsparken: Omklädningsrum inkl. ventilation, inv.nr. 4413 (TB -305
tkr)
Edsbyn museum omlokalisering, projektering, inv.nr. 4109 (TB 100 tkr)
4-avd förskola Edsbyn, projektering, inv.nr. 6140 (TB -107 tkr)

Sammanfattning av ärendet
Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar.
Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. För de som är
avslutade görs en redovisning där nettoinvesteringen jämförs med tilldelade
budgetmedel.
Under 2013 fanns det 65 pågående investeringar varav vissa är
delinvesteringar i större investeringar. Investeringarna var antingen sådana
investeringar som inte avslutats under tidigare år eller sådana investeringar
som var nya i investeringsplanen för 2013.
Utöver dessa har under avslutade investeringar redovisats utgifter på
Celsiusskolan träteknik och Bildprojektorer socialnämnden som tidigare år
slutredovisats.
Av de 65 pågående investeringarna har 43 investeringar avslutats 2013. Ett
budgetunderskott på 2 424 tkr redovisas för de avslutade investeringarna.
Av de återstående 22 st. pågående investeringarna önskas tilläggsbudgetera
uppgående till ett belopp om 7 868 tkr.
Investeringar 2013
Fastigheter
Offentliga lokaler
-Alftaskolan: Kokgryta 222 tkr (-32 tkr) - kommunstyrelsen
Totalt har 190 tkr beviljats. Upparbetat 222 tkr 2013-12-31. Investeringen
avslutad.
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-Alftaskolan: Anpassning elev med särskilt behov 134 tkr (+26 tkr)tekniska nämnden
Totalt har 160 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 134 tkr. Åtgärden är
genomförd.
(-Celsiusskolan: Träteknik) 3 708 tkr (-244 tkr) – tekniska nämnden
Slutredovisning av investeringen gjordes 2012. Det investerade beloppet
2013 är sådant som har blivit fakturerat vid ett senare tillfälle. Vid
slutredovisningen 2012 redovisade investeringen ett underskott med -614
tkr. Årets utgifter gör att investeringen landar på 3708 tkr mot budgeterade
2850 tkr.
-Celsiusskolans kök 15 478 tkr (-1 878 tkr) – tekniska nämnden
Totalt har 13 600 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 15 478 tkr.
-Rotebergs skola larm 106 tkr (+14 tkr)-tekniska nämnden
Totalt har 120 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 106 tkr. Som
förtydligande ska sägas att denna investering ska ses i sammanhang med
larminvesteringar på furan, rotebergs förskola, voxnadalens gymnasie,
runemo skola och öjestugan. Där totala budgetmedel är 500 tkr. Tre
investeringar genomfördes och slutredovisades 2012. Dessa var furan,
voxnadalens gymnasium och öjestugan. Utgiften för dessa tre objekt
uppgick till 177 tkr jämfört med en beviljad budget på 220 tkr.
Projektet är avslutat.
-Rotebergs förskola larm 43 tkr (-3 tkr)-tekniska nämnden
Totalt har 40 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 43 tkr. Som
förtydligande ska sägas att denna investering ska ses i sammanhang med
larminvesteringar på furan, rotebergs skola, voxnadalens gymnasium,
runemo skola och öjestugan. Där totala budgetmedel är 500 tkr. Tre
investeringar genomfördes och slutredovisades 2012. Dessa var furan,
voxnadalens gymnasium och öjestugan. Utgiften för dessa tre objekt
uppgick till 177 tkr jämfört med en beviljad budget på 220 tkr.
Investeringen är avslutad
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-Runemo skola larm 102 tkr (+18 tkr)-tekniska nämnden
Totalt har 120 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 102 tkr. Som
förtydligande ska sägas att denna investering ska ses i sammanhang med
larminvesteringar på furan, rotebergs skola, rotebergs förskola, voxnadalens
gymnasie, runemo skola och öjestugan. Där totala budgetmedel är 500 tkr.
Tre investeringar genomfördes och slutredovisades 2012. Dessa var furan,
voxnadalens gymnasium och öjestugan. Utgiften för dessa tre objekt
uppgick till 177 tkr jämfört med en beviljad budget på 220 tkr.
Investeringen är avslutad.
-Gyllengården: dagverksamhet ombyggnation av kök/matsal 2447 tkr (547 tkr)
Totalt har 1900 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 2447 tkr. Är slutförd
under 2013. (objekt nr 3364 innebär fortsättningen)
-Värme ventilation samlingskonto 692 tkr (0 kr)
Totalt har 692 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 692 tkr.
Slutfördes under 2012.
-Lillboskolan: Anpassning arbetsrum 0 tkr (+60 tkr)-tekniska nämnden
Totalt har 60 tkr beviljats. Åtgärden är genomförd men utgiften har belastat
förvaltningsuppdraget och kostnadsförts direkt. Investeringen bör avslutas
med ett beslut om att inte genomföra investeringen (revidering
investeringsplan 2014).
Fritidsanläggningar
-Ridanläggning: Brandlarm 107 tkr (+93 tkr)
Totalt har 200 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 107 tkr.
Projektet är avslutat.
-Ön: Frekvensstyrning pumpar 150 tkr (0 kr)
Totalt har 150 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 150 tkr.
Projektet är avslutat.
-Gårdtjärnsberget: Småbarnsbacke 816 tkr (-66 tkr)
Totalt har 750 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 816 tkr.
Projektet är avslutat.
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-Parkering Svenska fönster 300 tkr (0 tkr)
Totalt har 300 tkr beviljats, varav 121 tkr tilläggsbudgeterades till 2013.
Upparbetat 20131231 är totalt 300 tkr.
Projektet är avslutat.
-Rösabergs golfbana: Fastighet 354 tkr (-204 tkr)
Totalt har 150 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 354 tkr. Beviljade
investeringsmedel ska ses tillsammans med investeringen Rösabergs
golfbana mark. För de båda investeringarna har beviljats ett
investeringsbelopp på 1285 tkr.
Projektet är avslutat.
-Rösabergs golfbana: Mark 980 tkr (+155 tkr)
Totalt har 1135 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 980 tkr. Beviljade
investeringsmedel ska ses tillsammans med investeringen Rösabergs
golfbana fastighet. För de båda investeringarna har beviljats ett
investeringsbelopp på 1285 tkr.
Projektet är avslutat.
Infrastruktur
Gator-broar
-Reinvestering gator 2993 tkr (-43 tkr)
Totalt har 2950 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 2993 tkr. Detta är en
investering som är pågående och där slutredovisning av innevarande års
budgetmedel sker årligen.
Projektet är avslutat.
-Trafiklösning Norra torget 2188 tkr (-188 tkr)
Totalt har 2000 tkr beviljats. I budget för 2013 1853 tkr. Upparbetat
20131231 2041 tkr. Det återstår att reglera konsultkostnader med
Trafikverket, vilket sker 2014.
Projektet avslutas under 2014, prognos 1900 tkr.
Mark
-Flexibel bostadsmarknad 994 tkr (+6 tkr)
Totalt har 1000 tkr beviljats. I budget för 2013 135 tkr. Upparbetat
20131231 är 994 tkr.
Projektet är avslutat.
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Övrig infrastruktur
-Belysning Rondell Alfta 116 tkr (+9 tkr)
Totalt har 125 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 116 tkr).
Projektet är avslutat.
IT
IT-administration
-Datorer IT 2013 460 tkr (0 tkr)
Totalt har 460 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 460 tkr.
Projektet är avslutat.
IT i skolan
-1-1 teknikprogram 2013 199 tkr (+11 tkr) – gun
Totalt har 210 tkr beviljats. Färre elever än budgeterat har gjort att 199 tkr
förbrukats. Investeringen avslutas.
-1-1 alla gymnasieettor 2013 338 tkr (-8 tkr) - gun
Totalt har 330 tkr beviljats. Fler elever än budgeterat har gjort att 338 tkr
förbrukats. Investeringen avslutas
-Personaldatorer GUN 2013 15 tkr (+3 tkr) - gun
Totalt har 18 tkr beviljats. Billigare datorer har gjort att 15 tkr förbrukats.
Investeringen avslutas.
-Datorer Arken 2013 142 tkr (+8 tkr) - gun
Totalt har 150 tkr beviljats. Utbyte av datorer blev något billigare.
Investeringen avslutas.
-1-1 alla sjuor 2013 637 tkr (-119 tkr) - bos
Totalt har 518 tkr beviljats. Överskridit budget 119 tkr
-Datorvagn bärbara 2013 106 tkr (-6 tkr) - bos
Totalt har 100 tkr beviljats. Överskridit budget 6 tkr.
-Personaldatorer BOS 2013 233 tkr (+25 tkr) - bos
Totalt har 258 tkr beviljats. Överskott budget 35 tkr.
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-Datorer särskilt stöd 2013 7 tkr (+23 tkr) - bos
Totalt har 30 tkr beviljats. Överskott 23 tkr.
-1-1 alla sexor 2013 531 tkr (-18 tkr) - bos
Totalt har 513 tkr beviljats. Underskott 18 tkr
-Bildprojektorer BOS 2013 4 tkr (+56 tkr) - bos
Totalt har 60 tkr beviljats. Överskott 56 tkr.
-Trådlösa nätverk 2013 10 tkr (+5 tkr) - bos
Totalt har 15 tkr beviljats Överskott 5 tkr.
-Skrivare 2013 0 tkr (+30 tkr) - bos
Totalt har 30 tkr beviljats. Överskott 30 tkr
Gemensam kommentar BOS: IT-investeringar på BOS har redovisar ett
budgetöverskott med 10 tkr. Viss omfördelning av medel har skett mellan
investeringarna. Det nya avtalet innebar att datorsatsningarna 1-1 för 6:or
och 7:or blivit dyrare, men istället har man avstått köp av bl.a. skrivare och
bildprojektorer. Alla investeringar är avslutade.
Övrigt
-Kommunal ledningsplats 49 tkr (+1 tkr) – kommunstyrelsen
Totalt har 50 tkr beviljats.
Investeringsobjektet avser utrustning i form av smartboard,
videokonferenssystem mm i sammanträdesrum A. Totalt har åtgärderna
kostat ca 130 tkr exkl. moms. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har givit ett bidrag på ca 81 tkr vilket innebär att
investeringsobjektet håller sin erhållna budget. Investeringen avslutad.
-Trygghetslarm 0 tkr (+200 tkr) – socialnämnden
Totalt har 200 tkr beviljats. Avslutas.
(-Bildprojektorer m.m. SOC) 0 tkr (-28 tkr) - socialnämnden
Slutredovisning av investeringen gjordes 2012. Det investerade beloppet
2013 är sådant som har blivit inköpt och fakturerat under 2013. Vid
slutredovisningen 2012 redovisade investeringen ett överskott med 42 tkr.
Årets utgifter gör att investeringen landar på 86 tkr mot budgeterade 100 tkr.
-Konstinköp 2013 40 tkr (-5 tkr) - kommunstyrelsen
Totalt har 35 tkr beviljats. Underskott 5 tkr. Investeringen avslutas.
forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2014-03-11

27 (51)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 33 forts
-Julbelysning Edsbyn 265 tkr (-15 tkr) – tekniska nämnden (2309)
Totalt har 250 tkr beviljats. Budget 2013 är 26 tkr. Upparbetat 20131231 är
265 tkr).
Projektet är avslutat.
Bredband i Långhed
-Långhed installation 124 tkr (+17 tkr)- tekniska nämnden
Totalt har 141 tkr beviljats.
-Långhed installation investeringsbidrag -79 tkr (-8 tkr)-tekniska
nämnden
Totalt har -87 tkr beviljats.
-Långhed fiber 448 tkr (+22 tkr)-tekniska nämnden
Totalt har 470 tkr beviljats.
-Långhed fiber investeringsbidrag -288 tkr (-3 tkr)-tekniska nämnden
Totalt har -291 tkr beviljats.
-Långhed kanalisation 3 829 tkr (+260 tkr)-tekniska nämnden
Totalt har 4089 tkr beviljats.
-Långhed kanalisation investeringsbidrag -2 483 tkr (-49 tkr)-tekniska
nämnden
Totalt har -2532 tkr beviljats.
Gemensam kommentar Långhed bredband: Installation, fiber, kanalisation
investerades 2012. Investeringsbidragen betalades ut 2013.December 2013
såldes allt till Helsinge Net Ovanåker AB till bokfört restvärde enligt beslut
i Kommunfullmäktige (Kf § 116/13).

forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2014-03-11

28 (51)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 33 forts
Pågående investeringar/tilläggsbudgeteringar
Fastigheter
Offentliga lokaler
-Celsiusskolan: Byte ventilation hus C, projektering 0 tkr (+100 tkr)tekniska nämnden
Totalt har 100 tkr beviljats. Som ett första steg i att byta ut ventilationen i
hus C har medel avsatts för projektering. Utgiften kommer senare att ingå
som del i investeringen i ventilation hus C. Om inget beslut fattas om att
investera i ventilation ska utgiften tas som en kostnad direkt i
resultaträkningen. Projektering kommer att starta under 2014.
Tilläggsbudgetering 100 tkr till 2014.
-Celsiusskolan: Upprustning aulan 1 184 tkr (-34 tkr)- tekniska
nämnden
Totalt har 1150 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 1184 tkr. Åtgärden är
i ett slutförandeskede. Kvar är vissa installationer i samband med att flytt
sker från biblioteket.
Tilläggsbudgetering av -34 tkr 2014
-Gyllengården: entré belysning duschrum m.m 811 tkr (+139 tkr)
Totalt har 950 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 811 tkr. Beräknas
slutföras under jan-mars 2014.
Tilläggsbudgetering av 139 tkr 2014.
-Gyllengården: kontorslokaler hemsjukvård 444 tkr (+331 tkr)
Totalt har 775 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 444 tkr.
Tilläggsbudgetering av 331 tkr till 2014.
-Kommunhuset: värme och ventilation, projektering 35 tkr (+65 tkr)
Totalt har 100 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 35 tkr. Projektering har
påbörjats för ett genomförande under 2014.
Tilläggsbudgetering av 65 tkr till 2014.
-Edsbyn bibliotek: förändrad användning av 285 tkr (+365 tkr)
Totalt har 650 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 285 tkr. Kostnaderna
avser förstudie och framtagande av skisser och kalkyler för ombyggnation
av Edsbyns bibliotek så att museum och bibliotek kan samordnas i
byggnaden.
Tilläggsbudgetering av 365 tkr till 2014.
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-Hissanpassningar 1 161 tkr (+639 tkr)
Totalt har 1800 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 1161 tkr. Åtgärderna
är slutförda utom ett objekt (Knåda skola) som planeras till mars 2014.
Prognosen är att investeringen, i sin helhet, kommer att uppgå till 1450 tkr
då den är slutförd. Tilläggsbudgetering av 639 tkr till 2014.
-Ridanläggning: Dränering hästhage 137 tkr (+63 tkr)
Totalt har 200 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 137 tkr. Vissa delar
kvarstår och färdigställs under 2014.
Tilläggsbudgetering av 63 tkr till 2014.
-Alfta sim och sporthall: Återinvestering 10 084 tkr (+1 715 tkr)
Totalt har 11 800 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 10084 tkr. Projektet
pågår och färdigställs under 2014. Ökade kostnader på grund av
asbestsanering.
Prognos (exkl. investeringsbidrag) 12 274 tkr, 474 tkr mer än budget.
Tilläggsbudgetering av 1715 tkr.
-Öjestugan: ventilation 542 tkr (+58 tkr)
Totalt har 600 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 542 tkr. Åtgärden
slutförs under våren 2014.
Tilläggsbudgetering av 58 tkr till 2014.
Mark
-Markförsörjning 173 tkr (+427 tkr)
Totalt har 600 tkr beviljats. I budget för 2013 484 tkr. Upparbetat 20131231
är 57 tkr. Markförhandlingar pågår inom flera områden.
Tilläggsbudgetering med 427 tkr till 2014.
-LBC-området mark 0 tkr (+550 tkr)
Totalt har 550 tkr beviljats. Projektet har startat med markundersökningar
och utredningar. Rivning av fastighet och iordningsställande av mark inför
försäljning av industritomter sker under 2014.
Tilläggsbudgetering med 550 tkr till 2014.
-Mark Norra torget Edsbyn 20 tkr (+80 tkr)
Totalt har 100 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 20 tkr.
Markförhandlingar pågår och kan troligen slutföras under 2014.
Tilläggsbudgetering med 80 tkr till 2014.

forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2014-03-11

30 (51)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 33 forts
-Edsbyn sydöstra industriområde 1870 tkr (+30 tkr)
Totalt har 1900 tkr beviljats. I budget för 2013 30 tkr. Inom projektet har
inga aktiviteter skett under 2013.
Tilläggsbudgetering med 30 tkr till 2014.
Övrig infrastruktur
-Scen Öjeparken 15 tkr (+685 tkr)
Totalt har 700 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 15 tkr. Projektering av
scentak är påbörjad. Byggnation beräknas kunna ske i maj/juni 2014.
Tilläggsbudgetering med 685 tkr.
IT
IT-administration
-Datorer IT 2014 258 tkr (-258 tkr)
Totalt har 0 tkr beviljats för 2013. På grund av praktiska skäl har inköp
gjorts redan 2013. För 2014 finns 460 tkr beviljat.
Tilläggsbudgetering med -258 tkr
-Hänvisningssystem växeln 0 tkr (+300 tkr)
Totalt har 300 tkr beviljats. Projektet har inte påbörjats under 2013.
Beräknad installation under 2014.
Tilläggsbudgetering med 300 tkr till 2014.
Övrigt
-Diariesystem ärendehanteringssystem 268 tkr (+1772 tkr) –
kommunstyrelsen
Totalt har 2040 tkr beviljats.
Investeringsobjektet namnändras till ”Dokument och informationssystem”
för att bättre illustrera vad som åsyftas. Projektet har under slutet av 2013
inletts. Genomförandet består av olika faser där framtagande av
kravspecifikation, upphandling av system, implementering och förvaltning
av systemen utgör de olika faserna. De tre förstnämnda beräknas
genomföras under 2014 och leda till att investeringsprojektet avslutas då.
Tilläggsbudgetering med 1772 tkr.
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-Julbelysning Alfta 173 tkr (+77 tkr) – tekniska nämnden (2312)
Totalt har 250 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 173 tkr. En del
efterarbeten återstår till 2014.
Tilläggsbudgetering med 77 tkr till 2014.
-Sunnangården tillagningsutrustning kall mat 20 tkr (+380 tkr) kommunstyrelsen
Totalt har 400 tkr beviljats. Den sammanlagda investeringen består av dels
denna utrustning samt en smärre ombyggnation av Sunnangården. Då denna
ägs av Aefab kommer kostnaderna för ombyggnationen i form av en
hyreshöjning. Investeringen är inte påbörjad med anledning av att ansvaret
för kostverksamheten har växlat under andra halvan av 2013. För att
genomföras krävs att de ytterligare kostnaderna täcks antingen via
taxehöjning eller ramtillskott. Tilläggsbudgetering med 380 tkr för 2014.
Pågående/ särskilt ställningstagande 2014
-4-avd förskola Edsbyn, projektering 207 tkr (-107 tkr)
Totalt har 100 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 207 tkr. Projekteringen
avser i det här skedet förstudie inklusive skisser och kalkyler. Processen är
nu inne på den tredje varianten varför kostnaderna överstiger budget.
Projektets förstudiefas avslutas i februari. Prognos 270 tkr.
Tilläggsbudgetering med -107 tkr.
-Forsparken: Omklädningsrum inkl. ventilation 6504 tkr (-305 tkr)
Totalt har 6200 tkr beviljats. Upparbetat 20131231 är 6504 tkr. Projektet är
slutbesiktat men några åtgärder skall avslutas 2014. Ökade kostnader på
grund av asbestsanering, handikappanpassning och brandåtgärder.
Prognos 6580 tkr, 380 tkr mer än budget.
Tilläggsbudgetering med -264 tkr.
-Edsbyn museum omlokalisering, projektering 0 tkr (100 tkr)
Totalt har 100 tkr beviljats. Projektet har inte startat än. Beslut om
ställningstagande under 2014.
Tilläggsbudgetering med 100 tkr.
-Fritidsgård Alfta 0 tkr (695 tkr)
Totalt har 695 tkr beviljats. Projektet har inte startat än. Beslut om
ställningstagande återstår.
Tilläggsbudgetering med 695 tkr.
Beslutsunderlag
Investeringsredovisning 2013
Tjänsteskrivelse 2014-02-26, Johan Brodin
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Information om LONA-projektet – Jens Hansen och Åsa
Törngren
Ärendet
Jens Hansen och Åsa Törngren informerade om LONA-projektet som
kommunstyrelsen beslutade att genomföra § 14/13, 2013-01-29 .
Nedan följer ett utdrag ur informationen.
LONA-projektet innebar att en detaljerad Landskapsanalys av
Sässmanområdet gjordes.
Syftet med den detaljerade landskapsanalysen är att bevara och utveckla
områdets värden. Det ska vara ett underlag för hur området kan brukas och
skötas och vilka aktiviteter som är gynnsamma inom vilka delar.
I området finns det 306 växtarter, varav en rödlistad. 216 fågelarter, 97
häckande under 2013, varav tolv arter är rödlistade. Över 500 insektsarter,
varav minst 5 är rödlistade. Det finns okänt många lavarter, åtminstone två
är rödlistade som finns på lador.
Landskapsanalysen mål är att vara ett vägledande redskap för jordbrukare,
markägare, myndigheter och övriga användare av området.
Stödja, bevara och utveckla en mångformig markanvändning inom
jordbruket.
Vara ett instrument för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden
inom olika artgrupper genom att ha en varierad miljö.
Kommunstyrelsen tackar för Jens och Åsa för informationen.
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Ökad budgetram Kommunstyrelsen/Ol-Andersgården.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunsstyrelsen utökar ramen för verksamheten vid Ol-Andersgården
med totalt 250 000 kr för 2014.
 Finansiering föreslås ske med medel från Växtkraft.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen övertar all tidigare privat verksamhet och behöver
tillsvidareanställd och utbildad egen personal. Investeringar krävs då viss
egen utrustning saknas. Medel krävs för egen information- och
marknadsföring.
Ärendet
Bemanning
Hälsingegårdarna blev världsarv sommaren 2013 och på Ol-Andersgården
arbetar Annika Röstberg-Hagelin med planering och utveckling. Under
sommaren 2013 timanställdes två turistvärdinnor för att klara av
tillströmningen av besökare till turistbyrån, Ol-Andersgården och
värdsarvet. Denna bemanning medgav inte att vare sig verksamhetsledare
eller timanställd tog ut sommarsemester. Ingen backup fanns att tillgå.
En av kommunen redan anställd simlärare sökte tjänsten och arbetade
sommaren 2013 på Ol-Anders. Kombinationen turism/fritid upplevdes som
ett vinnande koncept och ett fortsatt samarbete har förts med
fritidsavdelningen under hösten.
På simhallarna arbetar 4 simlärare med tjänstgöring 8 månader per år.
Behovet på turistbyrån uppstår under deras lediga period och en samverkan
skulle kunna vara möjlig. Lönefördelning 8/12 fritid och 4/12 turism.
Förslaget innebär följande;
 Kvalitetsäkring av turistbyrån – samma personal årligen
 ”Back up” för verksamheten året runt. Vid sjukdom, sommarsemester
och ledigheter. Lättare att hitta vikarier till simhallen/badbevakning
 Två simlärare vid simhallen erbjuds årsanställningar istället för
säsongsanställningar.
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Skickas till
För handläggning: Näringslivskontoret, Fritidsavdelningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2014-03-11

34 (51)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 35 forts
Kostnaden för att ge två simlärare en åranställning kostar 50 000 kr utöver
vad som finns i budgeten för lönekostnader.
Till detta tillkommer timanställning för en sommarvikarie, 160 timmar,
under semesterperioden 2014.
Totalt 80 000 kr.
Anskaffningsbehov inventarier
Under ett antal år har sommarcafé drivits av inhyrd privat entreprenör.
Denne har själv tillhandahållit viss nödvändig utrustning för b.la
betalningsrutiner. Främst kassaapparat samt kortterminal.
Kommunen förfogar över en uppsättning egen utrustning men den är fast
knuten till själva turistbyrån. För cafét behövs en kassaapparat med
nätverksanslutning samt en betalningsterminal.
Det behövs även en viss komplettering av köksutrustning, t.ex. en större
kaffebryggare.
Nämnd entreprenör har även haft två guider anställda för att guida i
Visningsgården samt gett en introduktion inför varje besök i
Emigrantmuseet.
I avsaknaden av utbildade guider och för att kunna ge en behövlig
introduktion till besökare för Museet, förslår vi att en introduktionsfilm tas
fram ur den befintliga filmen av Björn Berges om Ersk-Jansarna.
I investeringsbehovet inryms även behovet av vissa fortsatta anpassningar
av Ol-Andersgården för att optimera attraktionskraften för besökare.
T.ex. glasskåp för exponering av viss litteratur, närproducerade produkter
etc. samt även inköp av ett begränsat varulager.
Totalt 70 000 kr
Förslaget innebär följande;
 Nödvändigt för att registrera betalningar och erbjuda betalning med kort.
 Underlätta redovisning och kassahantering.
 Ger förutsättningar för ökat intresse för att besöka museet med
marknadsmässig entréavgift.
 Ökat utbud av upplevelser på Ol-Andersgården och i kommunen.
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Marknadsföringskostnader
Med tidigare inhyrd entreprenör har marknadskostnaderna varit begränsade.
Nu uppkommer ett behov av att marknadsföra utbudet på plats genom t.ex.
informationsskyltar och/eller fasadmålning. T.ex. finns i dag ingen
information om Emigrantmuseet.
Dessutom finns stort behov av att marknadsföra Besökscentrat Ol-Anders
som besöksmål för att där, och på plats, kunna marknadsföra kommunens
hela utbud av besöksmål.
Vi har noga vägt in tillgängliga och rimliga annonsmedier och funnit att b.la
Hälsingesommar har relativt stor spridning, om än regionalt, samt en lång
varaktighet.
Totalt 100 000 kr
Säsongen 2013 hade vi drygt 4 000 besökare. Tillsammans med
besöksnäringen i Ovanåker måste vi minst dubblera detta antal.
Underlaget med 4 000 besökare har inte möjliggjort lönsamhet för det stora
flertalet. Även Besökscentrat måste öka omsättningen för att kunna
bibehålla- och utöka verksamheten inom ramen för ordinarie budget.
Beslutsunderlag
Kalkyl lönekostnader
Tjänsteskrivelse 2014-02-18, Gunnar Skoglund
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Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar att
tilläggsbudgetera 2014 VA
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige



Kommunfullmäktige tar del av redogörelsen nedan och godkänner
avvikelserna.
Tilläggsbudgeteringar ges för ej avslutade investeringar till 2014

Avslutade investeringar 2013, budgetöverskott 37 tkr.














2501 – Utökad radiokommunikation
3504 – Avloppspumpstationer
5505 – Edsbyns RV ventilation
5509 – VV Byggnad Öjung
5511 – Upprustning befintlig VA anläggning
7504 – Reinvestering vattenledning Viksjöfors
7508 – Centrala Edsbyn
7510 – Reinvestering Ryggesbo
7514 – Reinvestering Kvarnbackarna
7515 – Reinvestering Lobonäs
7516 – Ombyggnation problemområde
7517 – Sanering Alfta
7518 – Strumpfodring Homna

Pågående investeringar (tilläggsbudgetering TB – totalt 2 036 tkr)







3511 – Utökad flödesmätning på nät (TB 200 tkr)
3512 – Svabensverk vv/hydrogeologi undersökning (TB 43 tkr)
5510 – VV Byggnad Svabensverk (TB 896 tkr)
5504 – Reningsverk Långhed (TB 800 tkr)
5507 – Storsveden/anslutning till Raskes (TB 49 tkr)
5508 – Alfta reningsverk (TB 48 tkr)

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige Jenny Eriksson, Johan Brodin
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Sammanfattning av ärendet
Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar.
Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. För de investeringar
som är pågående tilläggsbudgeteras som regel kvarvarande budgetmedel
från tidigare år.
Avslutade investeringar 2013
- Utökad radiokommunikation 75 tkr (+5 tkr)
Totalt beslutades 80 tkr för 2013. Ny larmsignal. Investering klar
Investering löper med 80 tkr 2014.
- Avloppspumpstationer 490 tkr (+10 tkr)
Investering löper med 500 tkr per år enligt investeringsplan.
- Edsbyns reningsverk ventilation 1 399 tkr (+101 tkr)
Totalt har 1 500 tkr beviljats.
-VV byggnad Öjung 311 tkr (-11 tkr)
Totalt har 300 tkr beviljats..
- Upprustning befintlig VA anläggning 458 tkr (+42 tkr)
Totalt beslutades 500 tkr.
- Reinvestering vattenledning Viksjöfors 795 tkr (+5 tkr)
Totalt beslutades 800 tkr. Investeringen löper vidare med budget 400 tkr enl
investeringsplan.
- Centrala Edsbyn 220 tkr (+80 tkr)
Totalt beslutades 300 tkr. Investeringen löper vidare med 500 tkr 2014.
- Ombyggnation problemområde 635 tkr (-35 tkr)
Totalt beslutades 600 tkr. Utfall Ullungsfors/Passla 145 tkr, Fallrisgatan 190
tkr, Östlingsväg 100 tkr, Centrala Viksjöfors 110 tkr, Voxnabruk 90 tkr.
- Sanering Alfta 594 tkr (-34 tkr)
Totalt beslutades 560 tkr. Investeringen löper vidare med 800 tkr 2014.
- Strumpfodring Homna 294 tkr (+6 tkr)
Totalt beslutades 300 tkr. Investeringen klar.
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-Reinvestering Kvarnbackarna 604 tkr (-144 tkr)
Totalt har 460 tkr beviljats 2012. Budget 2013 76 tkr. Investeringen klar.
-Reinvestering Lobonäs 301 tkr (+50 tkr)
Totalt har 350 tkr beviljats 2012. Investering fick skjutas fram p.g.a. resurs
brist. Investeringen klar 2013.
- Reinvestering Ryggesbo 189 tkr (-39 tkr)
Totalt har 350 tkr beviljats 2011. 2012 ”beviljades” -200 tkr. Investering
fick skjutas fram p.g.a. resurs brist. Investering klar.
Pågående invsteringar/Tilläggsbudgeteringar 2014
- Utökad flödesmätning nätet 0 tkr (+200 tkr)
Inget utfall 2013.
Tilläggsbudgetering med 200 tkr2014.
- Svabensverk vv/hydrogeologisk 158 tkr (+43 tkr)
Totalt har 200 tkr beviljats. Utfall 158 tkr. utredning över ny vattentäkt.
Tilläggsbudgetering med 43 tkr 2014.
- VV Byggnad Svabensverk 4 tkr (+896 tkr)
Totalt beslutade 900 tkr. Utfall4 tkr.
Tilläggsbudgetering med 896 tkr 2014.
- Reningsverk Långhed 0 tkr (+800 tkr)
Totalt beslutades 800 tkr. Inget utfall 2013. Hela beloppet önskas
tilläggsbudgeteras 2014.
- Alfta reningsverk 452 tkr (+48 tkr)
Totalt beslutades 500 tkr. Utfall 452 tkr 2013. Resterande 48 tkr önskas
tilläggsbudgeteras 2014.
-Storsvedens vv/anslutning Raskes 101 tkr (+49 tkr)
Totalt beslutades 150 tkr för 2013. Utfall 101 tkr. Resterande 49 tkr önskas
tilläggsbudgeteras för återställande i Storsveden.
Beslutsunderlag
Underlag Helsinge Vatten
Tjänsteskrivelse 2014-02-26, Johan Brodin
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Bokslut för kommunstyrelsen 2013
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat årsbokslut avseende 2013 års
verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
2. Kommunstyrelsen inlämnar till ekonomiavdelningen sammanfattat
underlag inklusive styrkort och måluppfyllelse.
Ärendet
Ekonomiavdelningen upprättar årligen anvisningar som leder till att en
årsredovisning upprättas för kommunen. Årsredovisningens syfte är
huvudsakligen externt vilket innebär att interna förhållanden utelämnas i
stor utsträckning. Utrymmet för varje nämnd/förvaltning är därutöver
begränsat vilket leder till att ytterligare prioriteringar av innehållet görs.
I särskild ordning inlämnas ett underlag, bland bilagorna kallad
förvaltningsberättelse, till ekonomiavdelningen för att utgöra del av
kommunens årsredovisning.
I syfte att ge en något fylligare bild ges här kommunstyrelsen möjlighet att
ta del av hela det inlämnade materialet från avdelningscheferna, bland
bilagorna kallad verksamhetsberättelse
kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen 2013. Observera att dessa
inte inlämnas till ekonomiavdelningen för att ingå i årsredovisningen.
Att särskilt notera
Ekonomiskt resultat
Det sammanvägda resultatet för Kommunstyrelsens ansvarsområde uppgår
till 340 tkr.
Kommunstyrelsens budget var vid ingången av 2013 underbalanserad med
drygt 1,8 mnkr. De anpassningsåtgärder som redovisats i särskild ordning
till Kommunstyrelsen utgörs till största delen av åtgärder som tillhör
kategorin tillfälliga och gav endast effekt under 2013. Ks har därutöver fått
ett tilläggsanslag för 2013 av kommunfullmäktige på 350 tkr. (För 2014
utökades Kommunstyrelsens ram med 1,5 mnkr).
Tilläggsanslaget på 350 tkr syftade till att balansera resultatet för 2013. Den
största enskilda faktorn för att överskottet ändå erhölls utgörs av att vår
företagshälsovård inte fakturerade för fjärde kvartalet. Motivet till detta var
att kommunens förbrukning understeg den avtalade
forts
Skickas till
För handläggning: Ekonomiavdelningen
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Måluppfyllelse
Ekonomiperspektivet är rödmarkerat av orsaker som inte är av direkt
ekonomisk karaktär som framgår enligt ovan utan beror på att önskade
utvecklingsinsatser fått stå tillbaka då föräldraledigheter och vakanser inte
återbesatts p g a besparingsbehov. I övrigt hänvisas till bilagorna.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen
2013
Förvaltningsberättelse kommunstyrelsen – 2013
Styrkort kommunstyrelsen – 2013
Måluppfyllelse kommunstyrelsen – 2013
Tjänsteskrivelse 2014-02-07, Christer Engström
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Kommunstyrelsens budget 2015 – 2017 – kostnadsökningar
och äskande för 2015
Kommunstyrelsens beslut
1. Begära täckning för kostnadsökningar uppgående till totalt 1 242 tkr
fördelat på följande kostnadsslag:
Löner:
893 tkr
Hyror, städ: 110 tkr
Avgifter:
304 tkr
Övrigt:
-65 tkr
2. Äska medel om totalt 3 047 tkr fördelat på följande områden:
 Förbättrad matsalsmiljö Sunnangården
232 tkr
 Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare 60 tkr
 Trainee södra Norrland, deltagande 160 tkr
 Varumärkesplattform/strategi
350 tkr
 Bildlärartjänst 0,25 vid kulturskola
120 tkr
 Underhåll av kommunens konstsamling
25 tkr
 Sommarbemanning vid gården OL-Anders
80 tkr
 Projektförlängning ”Resursjobb”
2 000 tkr
 Separering av hyresavtal Näringslivskontor
20 tkr
3.

Överlämna kostnadsökningar och äskanden ovan till budgetberedningen
för 2015-2017.

Ärendet
Budgetprocessen har från och med 2014 genomgått en viss förändring. Vi
går nu in i det andra året efter den förändringen då den förändrade processen
upplevdes positiv.

forts
Skickas till
För handläggning: Ekonomiavdelningen
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I ett första steg ska nämnder/förvaltingar klarlägga vilka kostnadsökningar
och eventuella äskanden som kan vara aktuella för kommande år. Dessa ska
efter nämndbeslut behandlas av en budgetberedning i syfte att lämna förslag
till ekonomiska ramar för 2015 - 2017. Arbetet inleds sedan med att
beskriva vad som händer i verksamheten med de angivna ekonomiska
förutsättningarna. Höstens budgetberedning har sedan att bereda de förslag,
konsekvensbeskrivna, som kommer från nämnderna. Beredningens
ställningstagande utgör underlag inför höstens budgetbeslut i
kommunfullmäktige.
Processen är kort efter att kommunstyrelsen 11 mars tagit ställning till
ärendet. Då budgetberedningens vårsammanträde är inplanerat till den 21
mars innebär det att ett preliminärt underlag inskickats till
ekonomiavdelningen innan kommunstyrelsens protokolls justering och att
eventuella justeringar görs i samband med budgetberedningens.
Tidplanen i övrigt är att Kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas
ramar vid sitt sammanträde den 28 april.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 – Anvisningar
Bilaga 2 - Sammanställning kostnadsökningar och äskande –
kommunstyrelsen – daterad 2014-01-31
Tjänsteskrivelse 2014-03-04, Christer Engström
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Ökad budgetram för Näringslivsbefrämjande åtgärder
Kommunstyrelsens beslut:
 Kommunsstyrelsen utökar ramen för näringslivsbefrämjande åtgärder för
2014 med 15 000 kr.
 Finansiering föreslås ske med medel från Växtkraft.
Bakgrund
Företagarna i Gävleborg anordnar ett årligt företagsevent som, enligt
Företagarna, arrangeras för att skapa en optimism och framtidstro i länet.
Syftet är att lyfta fram duktiga och engagerade företagare i respektive
kommun.
Varje lokal företagarförening nominerar tre företagare som presenteras, var
och en, i en nomineringsfilm. Utnämningen sker i en lokal ceremoni och
presenteras även på Näringslivskontorets frukostmöte den 26:e februari.
Själva galan, Eldklotet, äger sedan rum i Hudiksvall den tredje maj 2014.
Hudiksvalls kommun är värd och medarrangör är Hälsinglands Sparbank
och Landstinget Gävleborg.
Prisutdelare är, normalt, respektive kommuns kommunstyrelse ordförande
eller Näringslivschef.
I år är det, i skrivandets stund, klart att nio (9) av länets tio (10) kommuner
deltar. Sandviken har ej lämnat besked.
Företagarna vill ha kommunerna som medfinansiärer och föreslår en
differentierad avgift som varierar mellan 15.000 – 55.000.
År 2013’s evenemang finansierades med 10.000:- från OKAB. En
finansiering som inte var känd av Näringslivskontoret vid 2014 års
budgetarbete.
Ärendet
Näringslivskontoret äskar utökade medel, enligt offert, för att delta i årets
Eldklot då Näringslivschefens ”fria medel” inte medger en så pass stor
enskild utgift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-18, Gunnar Skoglund
Offert, Företagarna i Woxnadalen

Skickas till
För handläggning: Näringslivskontoret
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Deltagande och medfinansiering i det regionala projektet
”Fishing in the Middle of Sweden”
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen förklarar sig positiv till medverkan i projektet
”Fishing in the Middle of Sweden” under perioden 2014-2017.
Under förutsättning att samtliga kommuner i Gävleborgs län godtar
medfinansieringsmodellen utifrån de nyckeltal som finns presenterade i
brevet från Bollnäs kommun och i ansökan från Region Gävleborg vilket
innebär att Ovanåkers kommuns andel uppgår till högst 76 000 kr.
 Finansiering sker via kommunens anslag för växtkraft för respektive år.
2014: 19 000 kr
2015: 25 000 kr
2016: 25 000 kr
2017: 7 000 kr
Ärendet
Bollnäs kommun har fått en förfrågan från Region Gävleborg om att vara
projektägare och medfinansiär i regionprojektet Fishing in the middle of
Sweden. Det är ett 3-årigt fortsättningsprojekt på två Leader projekt som
drivits sedan år 2010 genom Hälsingland Fishing och fisketurism i
Gävleborg. För att regionprojektet ska kunna drivas krävs en
egenfinansiering från kommunerna i Gävleborg som sedan växlas upp av
Region Gävleborg som står för hälften av projektets totala budget.
Ovanåkers nyckeltal för att medverka i projektet Fishing in the middle of
Sweden är totalt 75 120 kr fördelade på 4 år med start 2014-04-01 för att
avslutas 2017-07-31. Projektet har som mål att gynna turismen och att
skapa förutsättningar för nya entreprenörer. Att utveckla tillgänglighet och
bokningsbarhet på webben genom nära samarbete med övriga
turismprojekt. Även att arbeta för att skapa samverkan mellan nya och
befintliga entreprenörer för att öka utbudet till turisterna.
Beslutsunderlag
Brev från Bollnäs kommun, 2014-01-17
Ansökan från Region Gävleborg, 2014-01-17
Tjänsteskrivelse från Gudrun Axman Jumisko, 2014-01-28

Skickas till
För handläggning: Bollnäs kommun
För kännedom: Gudrun Axman Jumisko, turismansvarig
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SMÅKOM rikskonferens - deltagande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att utse följande politiska representation från
Ovanåkers kommun till den årliga rikskonferensen för SMÅKOM den 23 –
25 april 2014:
Majoritetsföreträdare: Yoomi Renström (S)
Oppositionsföreträdare: Jennie Forsblom (KD)
Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson (C) yrkar att Jennie Forsblom (KD) representerar
oppositionen.
Yoomi Renström (S) yrkar att Yoomi Renström (S) representerar
majoriteten.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Hans Jonssons (C) 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.
Ärendet
Småkom bildades i dec 1989 i Vadstena och består av de till befolkningen
mindre kommunerna i Sverige – till ytan tillhör denna kommungrupp de
största kommunerna i landet. Dessa har sedan 1989 samverkat i ett nationellt
nätverk - SMÅKOM - för att bättre hävda sina intressen i relation till de
största kommunerna och mot statens myndigheter, regering och riksdag.
Drygt 110 kommuner med cirka 11 000 invånare eller mindre, med några
undantag vars befolkning överstiger 11 000, inbjuds regelbundet till
nätverket som är en frivillig samverkan mellan kommuner från Pajala och
Jokkmokk i norr till Perstorp och Örkelljunga i söder. Samtliga kommuner
är medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting.

forts
Skickas till
Utsedda representanter
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Sedan 2005 finns även SmåKoms Vänförening – vår egentliga
medlemsförening – som spelar en viktig roll i SmåKoms löpande arbete.
Vintern 2012/2013 är 64 kommuner medlemmar i föreningen efter att
Storfors, Malå och Sorsele kommuner tillkommit och fler kommuner
tillkommer ständigt.
En gång om året, under april, hålls en rikskonferens för SMÅKOM vilken
inleds med Vänföreningens årsmöte, se bilaga program. Vår kommun har
för vana att delta i dessa sammanhang då det utgör ett värdefullt nätverk för
kommuner av vår storlek p g a gemensamma
utgångspunkter/förutsättningar. Sedan några år så har principen utgjorts av
att kommunstyrelsen utsett 1 representant från vardera majoritet och
opposition. Tjänstemannaorganisationen avgör själva värdet av närvaro för
deras del men det kan noteras att kommunchefen har haft ambitionen att
närvara.
Anmälan sker gemensamt via kommunsekreteraren.
Beslutsunderlag
Program för SMÅKOM s rikskonferens den 23 – 25 april 2014.
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Dokument- och informationssystem, införandeprocessen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avsätter under 2014 180 000 kr från växtkraftskontot
för konsultkostnader under införandeperioden av Dokument- och
informationssystem.
2. Kommunstyrelsen avsätter under 2015 90 000 kr från växtkraftskontot
för konsultkostnader under implementeringsperioden av Dokument- och
informationssystem.
Sammanfattning av ärendet
Samhället utvecklas mer och mer mot digital informationshantering.
Pappershantering av ärenden är inte förenligt med dagens och framtidens
krav på e-förvaltning som innebär serviceutveckling för våra medborgare
och effektivare hantering för våra anställda.
Ett projekt för digital administration av dokument- och
informationshantering pågår och under våren 2014 kommer upphandling att
ske. Detta system ger alla förvaltningar stora möjligheter att arbeta på ett
effektivare och mindre sårbart sätt där flera manuella mellanhänder
försvinner samt ger medborgarna ökad insyn och större möjligheter till att
utföra ärenden digitalt.
Ovanåkers kommun har inte resurser att genomföra detta arbete inom
befintlig budget och för att inte riskera ett system där vi inte tar tillvara på
systemets fulla potential och ett projekt som drar ut på tiden, vilket kostar
både pengar och minskat engagemang, krävs extra medel för konsultativt
stöd under hösten 2014 och våren 2015.
Ärendet
Då Dokument- och informationssystemet är ett system som kommer
involvera i stort sett all administrativ personal och ett nytt sätt att arbeta
läggs resurser på ett förändringsarbete i organisationen. Under våren 2014
genomförs upphandling av systemet och under hösten 2014 börjar det stora
arbetet med införandet och att bygga upp systemet (system levereras i stort
sett tomma från leverantören).

forts
Skickas till
För kännedom: Informationschef Ulrica Persson, projektledare Kristoffer Baas
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Efter nyår går vi över i förvaltningsfas av ärendehanteringen, förberedelser
för och genomförande av utrullning till verksamheterna, handläggarna,
digitala politiker och flera nya moment.
Efter nyår genomförs förarbetet och dokumentationen som rör
integrationerna mellan miljö & bygg och integrationen mellan
förtroendevaldafunktionen och lönesystemet.
Beslutsunderlag
Beslut i kommunfullmäktige, § 77, 2012, investeringsplan 2013-2017
Tjänsteskrivelse Ulrica Persson, 2014-03-05
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Redovisning av delegeringsbeslut
(pärm)
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
Avlämnande av synpunkter på mellankommunal samverkan samt regionalt
stöd och service
Dnr: 2014.46 012
Ekonomiärenden
Personalärenden
Pensionsbesked period 2013-02-05 – 2014-03-09
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Meddelanden, kurser och konferenser
(pärm)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser.
A

Regionfullmäktige – Förbundsavgift 2014

B

Upprop från Sjösvedens vägsamfällighet

CD

Protokoll 140123 – Bollnäs Stadshus AB

E

SVT – Regional nyhetsverksamhet

FG

Tekniska nämnden § 4/14 – Ändring av bidragsnormer

H

Protokoll 140124 – Hälsingerådet

IJ

Protokoll 140220 – Bollnäs stadshus AB

K

Protokoll 140225 – BORAB

L

Kallelse bolagsstämma BORAB

M

Kallelse bolagsstämma Helsinge Vatten AB
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Rapport - Äskande om tilläggsbudget för fortsatt drift av
Viksjöfors skola höstterminen 2014
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2013, § 42, om
besparings/effektiviseringskrav på 3 875 tkr för barn- och skolnämnden
inför budget 2014. I åtgärder för att komma inom tilldelad ram 2014 finns
beslut om nedläggning av Viksjöfors skola efter vårterminen 2014.
Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2013, § 114, att fastställa barnoch skolnämndens ram till 154 941 tkr. Kommunfullmäktige uppdrar i
samma beslut, § 114, till kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden att
föra samtal med föreningar och lokal utvecklingsgrupp i Viksjöfors under
våren 2014 om de utvecklingsmöjligheter som kan identifieras för att skapa
ny verksamhet i samverkan med olika aktörer.
Samtal har efter årsskiftet påbörjats och förs under våren 2014 mellan
representanter för den lokala utvecklingsgruppen och föreningar i
Viksjöfors samt representanter för kommunstyrelsen och skolan. Ett
gemensamt arbete med underlag till projektansökan angående kulturskola i
samverkan pågår.
Tid behövs till utveckling av projektansökan och besked om eventuellt
beviljande samt fortsatt arbete utifrån det. Tid behövs också till planering
om Viksjöfors skola enligt tidigare beslut läggs ner inför höstterminen 2014.
Besked behöver ges till elever, föräldrar och personal.

