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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 2 september, 2014,
kl. 09.00 – 11.30, ajournering 10.00 – 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)
Bertil Eriksson (KD)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Björn Mårtensson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Hans Gradin (S)
Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP)
Pär Johansson (M) tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (FP)

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas

Övriga
Insynsplatser

Lennart Englund (SD)

Utses att justera

Bertil Eriksson

Justering
Plats och tid

Bertil Eriksson
Kommunkontoret tisdag 9 september, klockan 13.00

Justerade paragrafer

111-129

Justerare
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Bertil Eriksson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 2
september 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 9 september och tas ned den 2
oktober 2014. Mellan den 9 september och den 30 september 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 § 111

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

§111

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Allmänhetens frågestund

§112

5.

Rapporter

5.

Rapporter

§113

6.

Revidering av investeringsreglementet

6.

Revidering av investeringsreglementet

§114

7.

Reglemente för kommunalt partistöd i
Ovanåkers kommun

7.

Reglemente för kommunalt partistöd i
Ovanåkers kommun

§115

8.

Försäljning av fastigheterna Viksjöfors 13:7,
13:9 och 13:10

8.

Försäljning av fastigheterna Viksjöfors 13:7,
13:9 och 13:10

§116

9.

Avvecklingsprocess – Region Gävleborg

9.

Avvecklingsprocess – Region Gävleborg

§117

10.

Antagande av Näringslivspolitiskt program

10.

Antagande av Näringslivspolitiskt program

§118

11.

Delegation av prissättning och försäljning av
småhustomter

11.

Delegation av prissättning och försäljning av
småhustomter

§119

12.

Budget och verksamhetsplan 2015 – 2017 Förvaltningsberättelse, budget och
anpassningsåtgärder för kommunstyrelsen

12.

Budget och verksamhetsplan 2015 – 2017 Förvaltningsberättelse, budget och
anpassningsåtgärder för kommunstyrelsen

§120

13.

Anslutning till gemensam
företagshälsovårdsnämnd

13.

Anslutning till gemensam
företagshälsovårdsnämnd

§121

14.

Antagande av Omställningsstöd och pension för
förtroendevalda

14.

Antagande av Omställningsstöd och pension för
förtroendevalda

§122

15.

Remissvar - Samråd om Bollnäs kommuns
översiktsplan

15.

Remissvar - Samråd om Bollnäs kommuns
översiktsplan

§123

16.

Remissvar - Förslag om upphörande av
underhåll på järnvägssträckan (del av bandel
251), Bollnäs-Furudal i Gävleborgs- och
Dalarnas län

16.

Remissvar - Förslag om upphörande av
underhåll på järnvägssträckan (del av bandel
251), Bollnäs-Furudal i Gävleborgs- och
Dalarnas län

§124

17.

Information om informationssäkerhetsarbetet

17.

Information om informationssäkerhetsarbetet

§125

18.

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

18.

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

§126

19.

Investeringsplan 2014-2018 – förslag till
revidering

19.

Investeringsplan 2014-2018 – förslag till
revidering

§127

20.

Redovisning av delegeringsbeslut

20.

Redovisning av delegeringsbeslut

§128

21.

Meddelanden

21.

Meddelanden

§129
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 112

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.
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Kommunstyrelsen
Ks § 113

Dnr 2014.40

006

Rapporter
Ordförande – Yoomi Renström (S)
Problemet med trafiksituationen i centrala Edsbyn under sommaren
Christer Engström har haft kontakt med polisen.
Kommunen tar initiativ till ett möte med områdeschefen och
länspolismästaren för ett samtal om det lokala avtalet och polisens möjlighet
att öka sin närvaro.
Yoomi Renström har haft möten med ungdomarna som kör på nätterna och
kommunen arbetar nu med att hjälpa dem starta en motorförening och själva
bidra till att förbättra trafiksituationen nattetid.
Kommunchef – Christer Engström
Teknisk chef
Förvaltningschefen över samhällsbyggnadsförvaltningen avslutar sin tjänst
från årsskiftet 2014-2015. Rekrytering av ny förvaltningschef har påbörjats.
Tvist om Hjälpmedels SAM
Upphandlingen av Hjälpmedels SAM har överklagats. Tingsrätten gav först
Inköp Gävleborg rätt, hovrätten gav Inköp Gävleborg fel. Överklagan
kommer ske till högsta domstolen, det är dock osäkert om frågan kommer
att tas upp.
Ekonomisk rapport
Christer Engström redogjorde för budgetuppföljningen för
kommunstyrelsen, tidsintervall januari-juli.
Kommunala bolag
AEFAB – Håkan Englund
2014-09-03, klockan 18.00 invigs Öjollasbacken.
Helsinge Net Ovanåker AB – Hans Jonsson
Helsinge Net Ovanåker ABs VD Thomas Zetterqvist gick i pension första
september, ny VD är Johan Sigfridsson.
Övriga
Skolan – Håkan Englund
Lärarförbundet har gjort en undersökning om Sveriges bästa skolkommuner,
Ovanåkers kommun ligger på plats 9 i riket, tidigare undersökning gav plats
67.

forts
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 113 forts
Kultur - Björn Mårtensson
Nu musikskolechef på 50 % har tillsatts som ersättning för den chefstjänst vi
tidigare delade med Bollnäs.
Det har anställts en ny konst- och kulturansvarig tjänsteman i landstinget
som kommer att besöka Ovanåkers kommun i oktober.
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Dnr 2014.261

049

Revidering av Investeringsreglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat investeringsreglemente daterat 201407-10
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige (Kf § 7 2013-02-27) gav i uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram förslag till principer och
riktlinjer för hantering av avvikelser vid investeringar. Rutiner vid
avvikelser är en särskild punkt i det reviderade investeringsreglementet.
Utökning av investeringsreglementet har gjorts för att tydliggöra hur
investeringarna hanteras inom Ovanåkers kommun.
Investeringsreglementet har även reviderats när det gäller de befintliga
punkterna för att bättre överensstämma med gällande rekommendationer.
Ärendet
Befintligt investeringsreglemente har reviderats avseende de befintliga
punkterna för att bättre överensstämma med gällande rekommendationer
och utökats med punkterna 1.6 - 1.10.
1.6 Investering och underhåll, 1.7 Redovisning avslutade investeringar och
tilläggsbudgetering av pågående investeringar, 1.8 Rutiner vid avvikelser,
1.9 Investeringsunderlag i tre steg 1.10 Investeringsutrymme
Beslutsunderlag
Reviderat Investeringsreglemente daterat 2014-07-10
Investeringsreglemente
Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2014-07-10

Skickas till
För kännedom: Samtliga nämnder
För handläggning: Kommunfullmäktige och Ekonomiavdelningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

8 (37)

2014-09-02

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 115

Dnr 2014.262

104

Reglemente för kommunalt partistöd i Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ärendet återremitteras med motiveringen att förtydlig hur redovisning och
granskningsintyg ska vara utformat och redovisat.
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Mårtensson (C) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
förtydliga hur redovisning och granskningsintyg ska vara utformat och
redovisat.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunfullmäktige antar ”Regler för kommunalt partistöd för Ovanåkers
kommun” att gälla från och med den 1 januari 2015, vilket innebär:
 Bestämmelser för partistöd i Ovanåkers kommun, antagen 2007-05-28
kf § 45 upphör att gälla
 Partistödet är uppdelat i två delar:
- Partistöd som utgår till samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige med 15 794 kr (basår 2014). Partistödet ska
varje år justeras med hänsyn till prisbasbeloppet. Upphör ett parti att
vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet utbetalas
fram till verksamhetsårets slut.
- Mandatsstöd som utgår med 14 741 kr/mandat (basår 2014).
Partistödet ska varje år justeras med hänsyn till prisbasbeloppet. Har
ett parti en ”tom stol” har också partiets representation minskat i
motsvarande mån och således minskar mandatsstödet. Om
avsägelser leder till ”tomma stolar” utgår ersättning fram till
verksamhetsårets slut.
Uträkning av stödet görs enligt följande:
Prisbasbelopp 2014/Prisbasbelopp 2013 * Partistöd 2014 = Partistöd
2015.
 En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 §
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg. Redovisning och granskningsintyg ska inlämnas till
fullmäktige senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Partier representerade i kommunfullmäktige och ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 115 forts
 Partistöd utbetalas årligen i förskott efter beslut i fullmäktige under
september månad. Har redovisning och granskningsrapport inte
inlämnats till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd
för nästkommande år.
 Partistöd kan enbart utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk
person, det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening
som kan ta emot stödet.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Björn Mårtenssons (C) yrkande om återremiss och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen har reviderats, revideringarna började gälla den 1 februari
2014. Som ett led i revideringen finns det krav på hantering av kommunens
partistöd. Förslaget innebär bland annat att partierna ska lämna en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet till
kommunstyrelsen, vilket är ett led i att göra partistödet mer öppet för
allmänhet och media.
Ärendet
I och med ändringar i kommunallagen måste Ovanåkers kommun besluta
angående hantering av partistöd.
Lagen lämnar möjlighet för kommunen att själv bestämma vilka regler som
är gällande vid upphörande av representation i fullmäktige.
Om ett parti slutar att vara representerat i fullmäktige på grund av
kandidatbrist kan grundstödet sluta vara gällande efter en viss tidsperiod
eller fortsätta att utgå till partiet trots att ingen representant längre sitter i
fullmäktige.
Om ett parti vid avsägelse inte har några kandidater kvar att fylla sina
mandat i fullmäktige med kan kommunen besluta att den ”tomma stolen” i
fullmäktige inte föranleder utbetalning av mandatstöd efter en viss tid,
alternativt utgår ersättning som vanligt.

forts
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 115 forts
Lagen är tvingande när det gäller redovisning och granskningsintyg av
partistödets användande. Det väsentliga i redovisningen är att den är
utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren
har använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör
omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det
senaste året och det som eventuellt har sparats från tidigare år (sparat
partistöd behöver inte redovisas under första året med de nya reglerna).
Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande om att stödet har
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokration. I
redovisningen bör det framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar
av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilken
motprestation som i så fall har erhållits. Syftet med reglerna är att göra
underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt
för allmänhet och media.
Om redovisning och granskningsintyg inte har inlämnats i tid ska
kommunfullmäktige besluta att stöd inte ska utbetalas.
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunalt partistöd i Ovanåkers kommun 2014-08-04
SKL cirkulär 14:12
Kommunfullmäktige § 45/07, 2007-05-28
Bestämmelser för partistöd i Ovanåkers kommun, 2007-05-28
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2014-08-04
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2014.249

289

Försäljning av Viksjöfors 13:7, 13:8 och 13:9
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att vidtar åtgärder för en försäljning av
fastigheterna Viksjöfors 13:7, 13:8 och 13:9.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdrag ges till den mäklare Ovanåkers
kommun har ramavtal med att påbörja försäljningsprocessen.
Sammanfattning av ärendet
Viksjöfors 13:7, 13:8 och 13:9 på Myrvägen 15, 17 och 19 i Viksjöfors
består av tre byggnader med två lägenheter i varje byggnad, alltså totalt sex
lägenheter.
Byggnaderna är i stort behov av underhåll, främst utvändigt.
Ärendet
Viksjöfors 13:7, 13:8 och 13:9 på Myrvägen 15, 17 och 19 i Viksjöfors
består av tre byggnader med två lägenheter i varje byggnad, alltså totalt sex
lägenheter.
Byggnaderna är i stort behov av underhåll, främst utvändigt.
Ovanåkers kommun har ramavtal med mäklare, vilken kommer att kontaktas
för att påbörja försäljningsprocessen.
Värdet på fastigheterna bedöms vara lågt.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2014.

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr 2014.257

070

Avvecklingsprocess – Region Gävleborg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunalfullmäktiges beslut




Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01
Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator
Förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg
godkänns

Ärendet
Landstingsstyrelsen har tagit initiativ till att fastställa avvecklingsprocessen
för nuvarande regionförbundet Gävleborg vilket kommunfullmäktige tagit
ställning till att avveckla, Kf protokoll § 77 , 2013-09-16.
Ärendebeskrivningen baserar sig uteslutande på landstingsstyrelsens
underlag.
Enligt förbundsordningen för regionförbundet Gävleborg finns inte direkt
uttalat hur förbundet skall avvecklas. Dock finns uttalat i
förbundsordningens 16 § att förbundet skall träda i likvidation om
medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde och att
fullmäktige/styrelsen skall verkställa likvidationen i egenskap av likvidator
och lämna slutredovisning till medlemmarna när alla skulder har betalats
och alla tillgångar skiftats.
Ovanstående förutsätter att det finns ett förbundsfullmäktige som kan utse
en regionstyrelse from 2015-01-01. Nedan beskrivna process bygger på att
medlemmarna är överens om en annan hantering utan att ett nytt fullmäktige
behöver utses. En sådan överenskommelse bekräftad genom beslut i
samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar gäller över
förbundsordningen.

forts
Skickas till
För kännedom: Landstinget Gävleborg, Länets kommuner och Region Gävleborg
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Avvecklingsprocess
Regionförbundets verksamhet till och med 2014-12-31
-

Regionförbundet bedriver verksamhet till och med 2014-12-31.
En årsredovisning för 2014 upprättas av Regionstyrelsen.
Årsredovisningen granskas av regionförbundets revision som också
yttrar sig i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse.
Årsredovisningen tillställs samtliga medlemmar för godkännande.
Beslut i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse för 2014 fattas i
samtliga medlemmars fullmäktige 2015.

Avveckling av regionförbundet från och med 2015-01-01
-

Avveckling av regionförbundet inleds 2015-01-01 genom att
Regionförbundet Gävleborg träder i likvidation.
Regionstyrelsen utgör likvidator och ansvarar för att hantera
avvecklingen.
Likvidatorn upprättar slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse
och redovisningshandlingar.
Tillgångarna fördelas enligt förbundsordningen.
Slutredovisningen delges förbundsmedlemmarna.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 77/13, 2013-09-16
Landstinget Gävleborg, Landstingsstyrelsen § 205, Avvecklingsprocess Region Gävleborg
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-08-07
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140

Antagande av Näringslivspolitiskt program
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde för att beslut ska kunna fattas av
det nyvalda kommunfullmäktige.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) med bifall från Jonas Frost (S) yrkar att
kommunstyrelsen bordlägger ärendet för beslut vid nästa sammanträde, för
att beslut ska kunna fattas av det nyvalda kommunfullmäktige
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunfullmäktige antar nytt Näringslivspolitiskt program att gälla från
och med den 1 januari 2015.
Beslutgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Håkan Englunds (S) yrkande om bordläggning och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Sammanfattning av ärendet
Befintligt Näringslivspolitiskt program är från 2006.
Vid bildandet av ny Näringslivsorganisation under 2012 fick nytillträdd
Näringslivsutvecklare (senare Näringslivschef) uppdraget av
Kommunstyrelsens ordförande, att utforma nytt förslag till
Näringslivspolitiskt program.
Ärendet
Syftet med ett Näringslivspolitiskt program är att skapa goda förutsättningar
för tillväxt och ett gott näringslivsklimat i Ovanåker.
Att medverka till att stärka befintliga företag, deras fortlevnad och
affärsutveckling. Genom ett aktivt deltagande i olika regionala, nationella
och projekt samt nätverksaktiviteter skall förutsättningar skapas för
breddade marknadskontakter.
Att skapa förutsättningar för kunskaps- och kompetensutveckling till gagn
för företagen i kommunen.
Sektorer med betydande utvecklingspotential är såväl träsektorn,
verkstadssektorn som besöksnäring och turism.
forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Kommunstyrelsen, Näringslivskontoret
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Beslutsunderlag
Förslag till Näringslivspolitiskt program
Tjänsteskrivelse Gunnar Skoglund 2014-08-13
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Delegation av prissättning och försäljning av småhustomter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar, att med undantag från sitt beslut
kommunfullmäktige § 72 från den 26 september 2005, delegera till
tekniska nämnden att besluta om försäljning och prissättning av
bostadstomter.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de av tekniska nämnden beslutade
priserna får inte till mer än 50 % avvika från de fastställda principerna
enl. ovan nämnda § 72.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastigheterna Alfta kyrkby 19:51, Alfta
Kyrkby 19:56, Södra Edsbyn 1:21, Södra Edsbyn 1:22 och Viksjöfors
13:11 skall erbjudas till ett pris av en krona under förutsättning att
köparen har fått bygglov och att anslutningsavgifter för vatten och
avlopp betalas i samband med försäljningen.
Sammanfattning av ärendet
I två omgångar tidigare har delegation på att inom vissa ramar prissätta och
försälja småhustomter på försök getts till kommunstyrelsen. Den har i sin tur
delegerat saken till exploateringsingenjören. Delegationen innefattade även
rätt att på vissa villkor sälja ett antal specificerade fastigheter för en krona.
Den senaste delegationsperioden, under vilken en tomt har sålts, löpte ut vid
årsskiftet 2012. Upplevelsen är att det fungerat bra genom att
kommunikation och försäljningsprocess i vissa fall kan snabbas upp.
Tidigare delegationer har varit på försök. Nu förslås att en liknande
delegation införs tills vidare.
En handlingsplan skapades kring CEMR-deklarationens femte princip kring
jämställdhetsintegrering, där miljö- och byggnämndens förvaltning och
kommunstyrelsens service och informationsavdelning utsågs att delta i
pilotprojektet. Pilotprojektet genomfördes och utvärderades under 20122013.

forts
Skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Ärendet
Kommunfullmäktige har § 72/05 bestämt hur kommunala småhustomter
skall prissättas. Tyvärr var efterfrågan låg och inga tomter såldes, kanske
delvis beroende på att priserna uppfattades som alltför höga. Inom ramen för
det projektet ”Flexibel bostadsmarknad” gavs på försök delegation till
kommunstyrelsen att prissätta och sälja tomter. Prisreduktion skulle kunna
ske med max 50 %. Kommunstyrelsen har i sin tur delegerat dessa
befogenheter vidare till exploateringsingenjören. Samma typ av delegation
har getts två gånger. Senaste perioden löpte ut vid årsskiftet 2012-2013.
Delegationen innefattade även möjlighet att sälja fastigheterna Alfta kyrkby
19:51, Alfta Kyrkby 19:56, Södra Edsbyn 1:21, Södra Edsbyn 1:22,
Viksjöfors 13:11 och Viksjöfors 13:5 till ett pris av en krona under
förutsättning att köparen har fått bygglov och att anslutningsavgifter för
vatten och avlopp betalas i samband med försäljningen. Viksjöfors 13:5 har
senare blivit såld. På den delegation som gavs har en tomt sålts i Alfta för
150 tkr.
Att prissätta och genomföra försäljning på delegation har gett en ökad
flexibilitet i försäljningsärenden och ger större möjligheter att anpassa priset
till efterfrågan. Samtidigt kan eventuella spekulanter få ett snabbt prisbesked
och komma till avslut snabbare än om ärendet skall gå till
kommunfullmäktige. Förvaltningen anser att det fungerat bra föreslår att
delegationen får fortsätta tillsvidare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivesle Leif Elvsén
Kommunfullmäktige § 39/10, 2010
Tekniska nämnden § 30/13, 2013-03-11
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Budget och verksamhetsplan 2015 – 2017 Förvaltningsberättelse, budget och anpassningsåtgärder för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut



Kommunstyrelsen beslutar godkänna förvaltningsberättelse, budget och
anpassningsåtgärder (Bilaga anpassningar) för 2015-2017.
Förvaltningsberättelse, budget, bilaga anpassningar och
uppdragsbeskrivningar överlämnas till
ekonomiavdelningen/budgetberedningen.

Ärendet
Planeringsprocessen för 2015 och framåt har genomförts i två steg. Det
första innebar att Kommunfullmäktige tog ställning till vilka
kostnadsökningar som skulle kompenseras och vilka äskade om ny
verksamhet som skulle godkännas.
För kommunstyrelsen så innebar det att samtliga bedömda kostnadsökningar
kompenserades.
För de äskande som kommunstyrelsen gjort beviljades dels 2 mnkr per år
för två års förlängning av projekt ”Resursjobb” och 500 tkr för övriga
äskanden. Då dessa var såväl av engångsåtgärder som av löpande
verksamhet och det beviljade beloppet understeg de sammantagna
äskandena har följande fördelning använts för att kunna genomföra
förändringarna (som bilaga medföljer sammaställning av samtliga
ursprungliga äskandena som förtydligande):

forts
Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Område/
Äskande
Kommunen som
arbetsgivare
TraineeProgrammet 1)
Sunnangården matsalsmöbler
Bildlärartjänst 2)

2015

2016

2017

2018

60

60

60

60

80

210

210

210

120

120

120

Konst

25

10

10

10

Ol-Anders/
Personal
Hyresavtal

80

80

80

80

20

20

20

20

Summa

500

500

500

500

235

Anmärkningar
1) Deltar ej med en traineeplats för 2014-2015 utan här finns endast de
gemensamma kostnaderna. Från start sept. 2015 finns såväl de
gemensamma kostnaderna för projektet som de ca 30 % av en tjänst som
avser utbildning inom projektets ram för traineen. De övriga ca 70% får
den rekryterande nämnden/förvaltningen finansiera.
2) Samverkan med grundskolan.
Övrigt) Äskade kring att utveckla en varumärkesplattform prioriterades tills
vidare ned.
Kvarvarande besparingskrav
Från 2013 kvarstår ett besparingskrav som av särskilda skäl inte
effektuerats. Besparingskravet uppgår till ca 450 tkr. Om inget särskilt
inträffar ska det genomföras under 2015 med de konsekvenser detta medför.
Beräknade intäktsökningar för samverkan kring personal- och
ekonomifunktioner har inte utvecklats i den planerade takten. Intäkter
motsvarande 110 tkr saknas.
Ovanstående behöver täckas av tillfälliga åtgärder under 2015.

forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2014-09-02

20 (37)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 120 forts
Nyckeltal
Nyckeltalen avser att utgöra ett väsentligt komplement till de mål som
återfinns i styrkortet. Som ett exempel på hur det skulle kunna se ut är att vi
tänker oss att budgeten baserar sig på en planerad volym och en planerad
kostnad per enhet, t ex kostnad per portion. Vid analys av utfall så ska vi
kunna följa om det är volymen (efterfrågan och därmed färre att fördela de
fasta kostnaderna på) som förändrats eller kostnaderna (rörliga kostnader).
På detta område finns utvecklingspotential men noteras bör att det inte finns
så många värdefulla nyckeltal för administrativ verksamhet.
Övrigt
Utvecklingsavdelning är föremål för den värdering under kvartal 3 som
ingick i beslutet om avdelningens uppkomst. Denna kommer att redovisas
vid budgetberedningen.
I det fall som avdelningen kommer att fortsätta finns behov om att diskutera
uppgift och dimensionering mot bakgrund av att personalresursen minskats
från 3,25 till 1,75 under perioden. 0,5 avser här den del som Länsstyrelsen
finansierade för det brottsförebyggande arbetet och 1,0 avser en beslutad
besparing under 2013 vilket inte kunnat realiseras p g a särskilda
omständigheter.
I dimensioneringsfrågan kan särskilt beaktas omständigheten kring att
kommunens jämställdhetsintegreringsarbete är ofinansierade. Den resurs vi
använder oss utav finns i en annan förvaltning och vi betalar kostnaden för
då vi använder oss av denna kommunövergripande resurs i CEMR
överenskommelsen handlingsplan. Ju mer integreringsarbetet utvecklas ju
större anspråk tar vi av denna resurs. En tanke är här att om vi definierar en
0,2 tjänst som jämställdhetsstrateg så ska resursen läggas under
utvecklingsavdelningen.
Beslutsunderlag
Bilaga ursprungliga äskade
Förvaltningsberättelse.
Anpassningsbilaga
Budget sammanställning
Samverkansprotokoll av den § xx 24 augusti
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-08-14
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Dnr 2014.145

026

Anslutning till gemensam företagshälsovårdsnämnd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ansluter till gemensam företagshälsovårdsnämnd
från 2015-01-01.
2. Kommunfullmäktige utser två ordinarie ledamöter och två ersättare till
den gemensamma nämnden.
3. Kommunfullmäktige antar det förslag till avtal om samverkan som är
daterat 2014-04-08.
Ärendet
Enlig arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård
som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.
Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena
arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för
att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens
att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktivitet och hälsa.
Kommunerna är stora arbetsgivare med många olika verksamheter i olika
arbetsmiljöer något som kräver en stor bredd och kompetens av de
företagshälsor som ska kunna leverera de tjänster som kommunen behöver
för att klara arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvaret för de anställda.
Exempel på tjänster som efterfrågas är hjälp med arbetsmiljöarbetet,
synpunkter vid ombyggnationer samt arbetsförmågebedömningar av
enskilda medarbetare. De senare bör för att godtas av försäkringskassan ske
av s.k. multifunktionella team som består av läkare, ergonomer
beteendevetare och psykologer.
Under de senaste fjorton åren har företagshälsovården upphandlats vid tre
tillfällen. Upphandlingarna har skett tillsammans med Söderhamn, Bollnäs
och Ockelbo. Vid de tre olika tillfällena har det varit varierande antal anbud.
Vid upphandling nummer två var det enbart ett företag som lämnade anbud
på Ovanåkers kommun.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
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Vår nuvarande leverantör Gävle-Dala företagshälsa har varit en gemensam
nämnd mellan landstingen i Gävleborg och Dalarna men har kunnat leverara
tjänster till flera.
Den gemensamma nämnden upphör 2014-04-30 och istället bildas en ny
gemensam nämnd mellan Gävle kommun och landstinget Gävleborg. Den
gemensamma nämnden kommer från årsskiftet att tillhöra regionförbundet
Gävleborg.
Vårt avtal med nuvarande leverantör Gävle- Dala företagshälsa upphör
2014-12-31 och vi kan därmed ansluta från 2015-01-01. Av de kommuner
som har samma avtalstid som Ovanåkers kommun har Bollnäs och
Söderhamn valt att upphandla medan Ockelbo har valt att ansluta till den
gemensamma nämnden. Övriga kommuner i länet har avtal som löper längre
än 2015-01-01 och har därför valt att inte ta ställning.
En gemensam länsövergripande företagshälsovård har den storlek att de
klarar att leverera den bredd av kompetenser som behövs för att vara
behjälplig med att säkerställa arbetsmiljöansvaret. Den ger också möjlighet
att säkerställa och utveckla kvaliteten i företagshälsovårdstjänster till våra
kommun- och landstingsanställda. Den gemensamma företagshälsovården
skapar också kontinuitet för leverans av företagshälsovårdstjänster då varje
byte av företagshälsovård ger ett ”produktionstapp” innan de har skapat
förtroende i organisationen.
Beslutsunderlag
Erbjudande om anslutning till gemensam företagshälsovårdsnämnd
204-04-09.
Avtal om samverkan förslag 2014-04-08
Tjänsteskrivelse Mona Persson, 2014-04-25
Personalutskottet § 8/14, 2014-05-27
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Dnr 2014.211

024

Antagande av Omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) antas med tillhörande bilaga
2. Undantag i regelverket är att i Ovanåkers kommun är 50 % betydande
del av heltid i enlighet med beslut av kommunfullmäktige 2003-02-24 §
7
3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen, med möjlighet att
delegera, att även fortsättningsvis vara pensionsmyndighet d.v.s. den
nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och
omställningsbestämmelserna.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare bestämmelser om pensions- och avgångersättning (PBF) från 2003
har blivit otidsenliga och liksom för anställda i kommunen bygger de nya
reglerna i OPF-KL på arbetslinjen.
Syftet med de nya bestämmelserna är att de ska underlätta och möjliggöra
för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag. Bestämmelserna har
därför i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal
som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för
anställda på arbetsmarknaden i övrigt.
OPF-KL är utformat för att tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett
eller flera uppdrag efter valet 2014. Bestämmelserna gäller från och med
2015-01-01 och inga övergångsbestämmelser finns.
Förtroendevalda som redan har uppdrag eller har haft tidigare uppdrag i
kommunen men nytillträder efter 2014 år val omfattas av de tidigare
bestämmelserna i PBF. Ett undantag finns och det är att pensionsavsättning
sker för alla, även fritidspolitiker.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Politiska organisationerna, personalavdelningen, ekonomiavdelningen
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I huvudsak innebär de nya bestämmelserna tre större förändringar:
1. De förtroendevalda som avses i 4 kap 1§ kommunallagen och som
fullgör uppdrag hos kommun eller landsting, på heltid eller betydande
del av heltid omfattas av tidsbegränsade omställningsinsatser både i
form av ekonomiskt stöd och också hjälp ut i arbetslivet när deras
förtroendeuppdrag upphör. Betydande del av heltid är enligt OPF minst
40 % av heltid. I Ovanåkers kommun har man tidigare antagit att
omfattningen ska vara minst 50 % för att vara betydande del av heltid
(kf § 7 2003-02-24 ).
2. Pensionsavgift betalas in för alla förtroendevalda även fritidspolitiker.
Avgiften grundas på utbetalda sammanträdesersättningar och arvoden.
Pensionsavgiften är 4,5 % på inkomst upp till taket på 7,5 IBB och 30 %
på inkomst över taket. Pensionsavgiften betalas in på
sammanträdesersättningar och övriga arvodesersättningar från första
kronan oavsett ålder. Pensionsavgiften avsätts kalenderårsvis, senast den
31 mars till en pensionsbehållning hos kommunen. Ersättning som
understiger 1,5 % av inkomstbasbeloppet betalas ut.
3. Den lokala pensionsmyndighetens roll blir större än tidigare då det är
den som ska göra bedömningen av vilka aktiva omställningsinsatser den
individuelle politikern ska få. Det är också den lokala
pensionsmyndigheten som avgör om förlängt omställningsstöd ska utgå
och ev. gränsdragningstolkningar.
Beslutsunderlag
Kommentarer till Förslag om bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) med bilaga 131020
Personalavdelningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2014
Tjänsteskrivelse Mona Persson, 2014-05-06
Personalutskottet § 9/14, 2014-05-27
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Svar på samråd - Bollnäs kommun översiktsplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Ovanåkers kommun ser gärna ett förtydligande om vikten av dialog i
vindkraftsfrågor.
2. Ovanåkers kommun ser också behovet av ett ställningstagande i planen
gällande den mellankommunala frågan Orsabanan.
Sammanfattning
Bollnäs kommun har tagit fram ett förslag till ny kommuntäckande
översiktplan. Ovanåkers kommun ser vindkraft och infrastruktur som några
av de viktigaste mellankommunala frågorna, de i Bollnäs kommuns förslag
på översiktsplan som påverkar Ovanåkers kommun.
Ärendet
Bollnäs kommun har tagit fram ett förslag till ny kommuntäckande
översiktplan. Under perioden 11/6 till 8/9 sker samråd med olika aktörer
bland annat grannkommuner gällande mellankommunala intressen.
Förslag till översiktsplan innehåller regionala perspektivet med Bollnäs i
kontext i Gävleborgs län som en central belägen hälsingebygd i mötet
mellan två älvar två riksvägar samt järnvägen inlandsbanan. För regionala
och mellankommunala frågor tar översiktplanen upp mål som berör länet
och Ovanåkers kommun:
 ”Bollnäs ser samarbete och relationerna med grannkommunerna som
viktigt.”
 ”Kommunen strävar efter att utöka samarbetet kring turism, infrastruktur
och kommunala funktioner”
Ovanåkers kommun ser också i enlighet med planförslaget samarbete och
relation med grannkommunen som viktig samt att utöka samarbetet kring
turism, infrastruktur och kommunala funktioner.

forts
Skickas till
För kännedom: Sofia Wetterholm, samhällsbyggnadsförvaltningen och Bollnäs kommun
oversiktsplan@bollnas.se
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Infrastruktur
Målet för infrastruktur och kommunikationer är att Bollnäs ska vara en
knutpunkt i länet för person och godstransporter. Viktigaste
infrastruktursatsningarna som nämns är:
o Dubbelspår Kilafors-Holmsveden, järnväg
o Bergslagsdiagonalen
o Utvidgning av väg 83/Fjällvägen
o Vägreservat, ny väg mot Hudiksvall
o Atlantbanan
Ställningstagande gällande Orsabanan efterfrågas i planen.
Vindkraft (Erik Lundh)
Ovanåkers kommun anser att det är viktigt att Bollnäs och Ovanåker
ställningstaganden stäms av innan planen antas för att se om dessa inte står i
konflikt med varandra. Dialog i denna mellankommunala fråga är viktig.
Området som Bollnäs kommun anger som ”stoppområde för vindkraft”
överlappar och överensstämmer med Ovanåkers område ”Voxnans
odlingslandskap” som bedöms vara känslig och inte lämpligt för
vindkraftparker.
Ställningstagande och diskussion kring de övriga områdena som angränsar
till Ovanåkers kommun nämns dock inte. I sydvästra delen av Bollnäs
kommun finns ett större sammanhängande område som är angett som ”stora
opåverkade områden” (SOO) som slutar vid kommungränsen mot
Ovanåkers kommun. Ett område som är antaget som stora opåverkade
områden med gränsen direkt mot Ovanåker påverkar även Ovanåkers
kommun. En diskussion efterfrågas därmed angående hur Bollnäs kommun
ser på området utanför angivet SOO och hur man avser att utveckla dessa
områden i samarbete med grannkommunerna i exempelvis ett stycke om
mellankommunala frågor och mål under kapitlet för vindkraft.
Bebyggelse
Gällande bebyggelseutvecklingen fokuseras det i planen bland annat längs
med kollektivtrafikstråk och i närheten till servicenoder. För Ovanåkers del
handlar det om Alfta och koppling till Bollnäs utpekade LIS-områden vid
Söräng.
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Övriga synpunkter
I samrådsunderlaget nämns älvdalen. Ett förtydligande av vad som menas
med älvdalen kan göras för då översiktsplanen har mellankommunala
perspektiv.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 augusti 2014.
Bollnäs kommun översiktsplan, samrådshandling
Miljökonsekvensbeskrivning
Landskapsanalys
Undersökning av Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS
Tjänsteskrivelse Sofia Wetterholm 2014-08-26
Översiktsplaneförslaget finns på www.bollnas.se
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Remissyttrande - ”Upphörande av underhåll på
järnvägssträckan Bollnäs-Furudal”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger följande yttrande:
Ovanåkers kommun anser att Orsabanan, bandel 251 Bollnäs-Furudal, kan
utgöra en viktig del i södra Norrlands framtida järnvägssystem för
godstransporter. Det förutsätter att banan rustas så att standardkrav för
godstransporter kan uppfyllas.
Ovanåkers kommun anser att det finns brister i föreliggande faktaunderlag
för ett långsiktigt ställningstagande. Kostnadsuppgifterna varierar mellan 55
miljoner kronor och 700 miljoner kronor. Trafikverket bör därför, innan ett
beslut om upphörande av underhåll, ta fram ett bredare och djupare
beslutsunderlag så att ett slutligt ställningstagande om banans framtid kan
göras på starkare grunder än vad som föreligger.
Banans samhällsnytta behöver belysas på ett bredare sätt där även regionaloch näringslivsutveckling tas med.
Utredningen behöver också innehålla en beskrivning av vilka alternativ och
kostnader en nedläggning av banan medför.
Ovanåkers kommun ser gärna en dialog i samband med framtagande av
beslutsunderlaget.
Bakgrund
Orsabanan, bandel 251 Bollnäs-Furudal, har inte trafikerats på över tio år.
Banan ingår i Trafikverkets nationella översyn för lågtrafikerade banor.
Trafikverket föreslår nu att underhållet ska upphöra på bansträckan, med
hanvisning till att ingen trafikering skett de senaste tio åren.
I praktiken har underhållet sedan 2004 varit i mycket begränsad omfattning.
I det stora perspektivet kan Orsabanan i sin helhet spela en roll i framtiden
vad gäller det totala järnvägssystemet i Södra Norrland och Dalarna. Det är
främst skogsråvara och produkter som kan transporteras från inlandet till
kusten. De miljömässiga aspekterna talar också för att banan borde ha en
framtida roll.

forts
Skickas till:
För kännedom: Trafikverket, Att. Christer Dahlenlund, Box 417, 801 05 Gävle
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Inlandsbanan AB har framfört att man är intresserade av att ta över ansvaret
för banan, under förutsättning att banan rustas så att den kan trafikeras.
Företagets bedömning är att det krävs 55 miljoner kronor för detta.
Trafikverket har nu också gjort en egen bedömning att det i praktiken
kommer att handla om kostnader i storleksordningen 600-700 miljoner
kronor för att banan ska kunna trafikeras med gods.
Om Trafikverket upphör med underhåll på bandelen Bollnäs-Furudal
innebär det i praktiken ett beslut att banan ska läggas ned.
Ovanåkers kommuns ställningstagande
Ovanåkers kommun anser att Orsabanan, bandel 251 Bollnäs-Furudal, kan
utgöra en viktig del i södra Norrlands framtida järnvägssystem för
godstransporter. Det förutsätter att banan rustas så att standardkrav för
godstransporter kan uppfyllas.
Ovanåkers kommun anser att det finns brister i föreliggande faktaunderlag
för ett långsiktigt ställningstagande. Kostnadsuppgifterna varierar mellan 55
miljoner kronor och 700 miljoner kronor. Trafikverket bör därför, innan ett
beslut om upphörande av underhåll, ta fram ett bredare och djupare
beslutsunderlag så att ett slutligt ställningstagande om banans framtid kan
göras på starkare grunder än vad som föreligger.
Banans samhällsnytta behöver belysas på ett bredare sätt där även regionaloch näringslivsutveckling tas med.
Utredningen behöver också innehålla en beskrivning av vilka alternativ och
kostnader en nedläggning av banan medför.
Ovanåkers kommun ser gärna en dialog i samband med framtagande av
beslutsunderlaget.
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Information om informationssäkerhetsarbetet – Christer
Engström
Ärendet
Christer Enström informerade hur informationssäkerhetsarbetet fortgår,
nedan följer ett utdrag ur informationen:
1. Uppdraget har givits till KFsH. KFsH tog beslut om att inleda
rekryteringen den 27 augusti. En förutsättning för detta är att
kommunerna finansierar huvuddelen. Tjänster kan sedan säljas till
intresserade övriga Hälsingekommuner och ev. intäkter minskar KFsHs
kommuners andel. På tjänstemannanivå har Hudiksvalls kommun
förklarat sig intresserad av detta.
2. Samråd på trepartsnivå är inte inledd då rekryteringen ännu inte
genomförts. Reviderad policy är framtagen och finns hos Söderhamns
och Bollnäs kommuner i form av arbetsmaterial. Vi/jag har bedömt
produkten som färdig för beslut.
3. Ett förvaltningsövergripande projekt har inletts som utgår från tidigare
genomförd analys men som successivt kommer att överföras till
metodiken för LIS, Ledningssystem för informationssäkerhet.
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Framställan om kommunal borgen för finansiering av
fortsatt fiberutbyggnad – Helsinge Net Ovanåker AB
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige





Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för Helsinge Net
Ovanåker AB från 15 mnkr till 21 mnkr.
Bolagets kommande borgensbehov behandlas i anslutning till den
kommande årliga behandlingen av bolagets utbyggnadsplan enligt
ägardirektiv.
Kommunfullmäktige godkänner de principer som utarbetats och
beslutats av kommunstyrelsen.

Bakgrund
Helsinge Net Ovanåker AB har kommit in med en framställan om
kommunal borgen för ett lånebehov för 2014 omfattande 6 mnkr.
Framställan omfattar även önskemål om en ram för borgensåtagande för
finansiering av investeringar för perioden 2014 – 2016 samt att
kommunfullmäktige ska bemyndiga kommunstyrelsen att teckna
erforderliga medfinansieringsintyg för ansökningar till Mål 2 Norra
Mellansverige.
Ärendet
Ändamålet med Helsinge Net Ovanåker ABs (100 % ägt av Ovanåkers
kommun) verksamhet är att bolaget ska svara för nedgrävning av
bredbandsfiber och rör och annan nödvändig anläggning för IT- och
bredbandsveksamhet med stor tillgänglighet för invånare i hela kommunen.
Bolaget har satt upp målsättningen att 90 % av kommunens hushåll och 95
% av kommunens företag ska ha tillgång till bredband.
Finansiering av Helsinge Net Ovanåkers investeringar i fiberutbyggnad och
angränsande åtgärder sker under genomförande via en koncernkontokredit
och efter slutförd investering via att ett externt lån tas upp. Genom säkerhet
via kommunal borgen underlättas förutsättningarna för att låna. En borgens
avgift tas ut av kommunen, 0,3 % av den årligen utnyttjade delen av
kommunens borgenslöfte, för att uppnå konkurrensneutralitet jämfört med
andra företags möjlighet att finansiera investeringar utan kommunal borgen.

forts
Skickas till
För kännedom: Helsing Net Ovanåker AB
För handläggning: Kommunfullmäktige och Ekonomiavdelningen
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Borgensåtagande från kommunen oavsett ändamål fordrar en plan för vilka
investeringar som ska genomföras. Här har bolaget översiktligt redovisat
vilka områden som byggts ut under 2014 och kostnaden för dessa. Detta är
tillräckligt som underlag för ett beslut om utökad borgen, borgen för tidigare
genomförda investeringar uppgör till 7 mnkr, med 6 mnkr. För en
borgensram för en flerårsperiod ska kunna tas krävs att en plan för
kommande investeringar redovisas.
Enligt ett förslag till ägardirektiv som passerat kommunstyrelsen och ska
behandlas av kommunfullmäktige i september ska en ”utbyggnadsplan
innehållande bedömningar av lönsamhet och angivande av lånebehov,
redovisas för och godkännas av ägaren årligen”. För investeringar för 2015
och framåt kan detta utgöra underlag för ställningstagande kring borgen för
investeringar från 2015 och framåt.
Principer för offentlig medfinansiering antogs av kommunstyrelsen 201201-26, § 9, viket innebär att kommun medverkar till att lösa de problem som
uppkommer när bolaget inte godkänns som offentlig medfinansiär av de
instanser som har möjlighet att bevilja bidrag till fiberutbyggnad. I de fall
möjligheten till bidrag inte kan uppnås uppkommer en väsentlig merkostnad
för bredbandsutbyggnaden.
Principerna innebär följande:
1. Kommunen är projektägare och stödmottagare samt ägare till den
infrastruktur som investeringen omfattar.
2. Kommunen hyr ut infrastrukturen till Helsinge Net Ovanåker AB med
avskrivning och ränta som grund för hyressättningen.
3. Helsinge Net Ovanåker AB administrerar, upphandlar och genomför
investeringarna
4. Samverkansavtal mellan kommunen och Helsinge Net Ovanåker AB
med denna innebörd tecknas
Praktiskt så innebär det att kommunens firmatecknare undertecknar de
medfinansieringsintyg som krävs för att söka bidrag för fiberutbyggnaden.
Detta förfaringssätt föreslås gälla även fortsättningsvis.
Infrastrukturen övergår till bolaget så snart förutsättningar finns för detta
och kostnadsneutralt för såväl kommun som bolag.

forts
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Beslutsunderlag
Framställan om kommunal borgen för finansiering av fortsatt
fiberutbyggnad från Helsinge Net Ovanåker AB. (Undertecknat original
delas ut vid sammanträdet)
Planerad måluppfyllese fiberutbyggnad – Helsing Net Ovanåker AB
Resultatrapport per 140731 – Helsinge Net Ovanåker AB
Principer för offentlig medfinansiering av bredbandsutbyggnad,
Kommunstyrelsen 2012-01-26, § 9.
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-08-25
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Dnr 2013.162

040

Investeringsplan 2014-2018 – förslag till revidering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 550 tkr år 2014, från
rörelsekapitalet, för åtgärden Carport Gyllengården givet att
socialnämnden beslutar att hantera de ökade kostnaderna inom befintlig
driftbudgetram.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ytterligare 450 tkr år 2014,
från rörelsekapitalet, för åtgärden Celsiusskolans aula och att de ökade
kostnaderna hanteras av kommunfullmäktige i kommande års budget.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ytterligare 450 tkr år 2014, från
rörelsekapitalet, för åtgärden Celsiusskolans aula och att de ökade
kostnaderna hanteras av kommunfullmäktige i kommande års budget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Sammanfattning av ärendet
Carport till hemtjänsten
Tekniska nämnden har beräknat utgiften för carport, 10 bilar, vid
Gyllengården till 550 tkr. I nuläget finns parkeringsplatser med eluttag för
motorvärmare. Socialnämnden föreslås av tekniska nämnden hantera ökad
årlig kostnad inom befintlig driftbudgetram.
Aulan på Celsiusskolan
För åtgärden har kommunfullmäktige tidigare beviljat 1 150 tkr i budget.
Redovisade utgifter tom 2014-07-31 uppgår till 1 417 tkr. De 450 tkr som
nu begärs av tekniska nämnden innebär att utgifterna förväntas landa på
närmare 1 900 tkr för att få aulan i ändamålsenligt skick. I nuläget bedöms
att lokalen är lyhörd och den tekniska utrustningen bristfällig. Tre förslag till
beslut med förenklade resonemang anges nedan.
1 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet om ytterligare 450 tkr
för åtgärden Celsiusskolans aula till investeringsplan 2015-2019 för beslut.
forts
Skickas till
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden, barn och skolnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2014-09-02

35 (37)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 127
Fördelen med att hänskjuta ärendet till investeringsplan 2015-2019 är att
kommunfullmäktige får möjlighet att väga investeringsåtgärden mot övriga
investeringsäskanden och kommande års driftbudgetutrymme.
2 Kommunfullmäktige beslutar att avslå ytterligare 450 tkr för åtgärden
Celsiusskolans aula.
Ökade kostnader innebär att investeringen ska ställas i relation till andra
verksamhetskostnader och investeringsåtgärder och därigenom anses som
mindre prioriterad.
3Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ytterligare 450 tkr år 2014,
från rörelsekapitalet, för åtgärden Celsiusskolans aula och att de ökade
kostnaderna hanteras av kommunfullmäktige i kommande års budget.
Ökade kostnader innebär att investeringen ska ställas i relation till andra
verksamhetskostnader och investeringsåtgärder och därigenom anses som
mer prioriterad.
Ärendet
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2014-08-20 begärt medel för
investeringsåtgärder. Kommunstyrelsen har via ekonomiavdelningen
sammanfattat ärendena och lämnat ett tjänstemannayttrande.
Beslutsunderlag
Tn § 77 Upprustning av aulan – färdigställande
Tn § 78 Nybyggnad av carport vid Gyllengården
Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2014-08-28
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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
Sponsringsbidrag Bollnäs Ovanåkers Suzukiförening
Dnr 2014.86 807, 2014-06-23
Yttrande angående ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning
Dnr 2014.246 039, 2014-08-05
Ekonomiärenden
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2014.202 002, 2014-08-11
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2014.202 002, 2014-08-13
Personalärenden
Pensionsbesked period 2014-06-17 – 2014-09-01
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Meddelanden, kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser.
A

Regionfullmäktige 2014-05-09 – Sammanträdesprotokoll

B

Regionstyrelsen 2014-06-05 – Sammanträdesprotokoll

CD Bollnäs Stadshus AB 2014-06-26 –
Sammanträdesprotokoll
E

Ärende: Brottsofferjouren Bollnäs-Ovanåker tvingas ta
paus

FG

Ekonomisk rapport 2014-07-31 – Pensionsportfölj

H

Ekonomisk rapport 2014-07-31 – Överlikviditetsportfölj

IJ

Skrivelse om buskörning

K

Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund 2014-06-04 –
Sammanträdesprotokoll

L

Verksamhetsbeskrivning och budgetram VA-verksamheten
2015

M

Informationsmöte med anledning av skadeprocess för
Hjälpmedels SAM 2014-08-21 - Skadeärende
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