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Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Ekonom Jenny Eriksson §§ 147-156

Övriga
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Lennart Englund (SD)
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Bertil Eriksson

Justering
Plats och tid

Bertil Eriksson
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Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Bertil Eriksson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 4
november 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 12 november och tas ned 5 december
2014. Mellan 12 november och den 3 december 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 § 147

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

§147

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Allmänhetens frågestund

§148

5.

Rapporter

5.

Rapporter

§149

6.

Skattesats 2015

6.

Skattesats 2015

§150

7.

Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker – ansökan om
bidrag för verksamhetsåret 2014

7.

Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker – ansökan om
bidrag för verksamhetsåret 2014

§151

8.

Taxa för prövning, tillsyn och
uppdragsverksamhet inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område i Ovanåkers kommun

8.

Taxa för prövning, tillsyn och
uppdragsverksamhet inom miljöbalkens och
strålskyddslagens område i Ovanåkers kommun

§152

9.

Taxa för kontroll enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter i Ovanåkers kommun

9.

Taxa för kontroll enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter i Ovanåkers kommun

§153

10.

Taxa för Ovanåkers kommuns offentliga
kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftning

10.

Taxa för Ovanåkers kommuns offentliga
kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftning

§154

11.

Anhållan om att överta tillsynsobjekt enligt
Miljöbalken (1998:808)

11.

Anhållan om att överta tillsynsobjekt enligt
Miljöbalken (1998:808)

§155

12.

Tilläggsbudgetering Tekniska nämnden 2014

12.

Tilläggsbudgetering Tekniska nämnden 2014

§156

13.

Samordningsförbund för rehabilitering i
Gävleborg

13.

Samordningsförbund för rehabilitering i
Gävleborg

§157

14.

Bredbandsstrategi Ovanåkers kommun

14.

Bredbandsstrategi Ovanåkers kommun

§158

15.

Ny färdtjänsttaxa

15.

Ny färdtjänsttaxa

§159

16.

Delårsbokslut Ovanåkers kommun – januari –
augusti 2014

16.

Delårsbokslut Ovanåkers kommun – januari –
augusti 2014

§160

17.

Översyn av arvodesbestämmelser

17.

Översyn av arvodesbestämmelser

§161

18.

Redovisning av delegeringsbeslut

18.

Redovisning av delegeringsbeslut

§162

19.

Meddelanden

19.

Meddelanden

§163
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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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Dnr 2014.40

006

Rapporter
Ordförande – Yoomi Renström (S)
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete
Diskussion fördes om det stöd som landstinget betalar för folkhälsostrateger
och hur det kan påverkas i och med regionbildningen.
Kommunchef – Christer Engström
Regionbildning
Det ska bildas en gemensam nämnd som ska hantera forsknings- och
utvecklingsfrågor och hjälpmedelssamverkan.
Överförmyndarnämnd
Ärendet måste upp för beslut igen då enbart 2 av 4 kommuner är kvar i
bildandet av en gemensam överförmyndarnämnd.
Finansiellt samordningsförbund
Notera att efter beslut om bildande så har de 10 kommunerna i länet 4
ordinarie och 4 ersättarplatser på, därmed behöver det samordnas mellan
kommunerna vilka som ska utses.
Hälsingerådets – HR-samverkan
10 december kommer Hälsingerådet lämna rekommendation till
kommunerna angående HR-samverkan.
Ekonomisk rapport – Jenny Eriksson
Rapporten är preliminär, prognosen i delårsbokslutet verkar hålla.
Övriga
Håkan Englund – Hälsingerådet
 Det pågick resonemang om gemensam avfallshantering i Hälsingland.
 Hälsingekommunerna diskuterade att skicka en gemensam skrivelse till
generaldirektören för migrationsverket.
 Ny programperiod för LEADER-programet – 2015-2020.
Håkan Englund – Förvaltningsråd för världsarven
Det har varit en nätverksträff med representanter för alla Sveriges världsarv.
I maj-juni 2015 kommer Hälsingland vara värd för detta.
Mikael Jonsson – Dialogmöte med polisen
Polisen har ett dialogmöte i Edsbyn 2014-11-04, det kommer bland annat
behandla trafiksituationen i kommunen.
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Dnr 2014.344

041

Skattesats 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer 2015 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen, 8 kap., § 6, ska styrelsen före oktober månads
utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den
preliminära inkomstskatten under det följande året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2014-10-27

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Dnr 2014.302

807

Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker – ansökan om bidrag för
verksamhetsår 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Djurskyddet Bollnäs Ovanåker bidrag med
15 000 kr för 2014.
Ärendet
Den ideella föreningen Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker inkom i september
2014 med en ansökan om bidrag på 15 000 kr för 2014.
Av ansökan framgår att det är kostander för uppvärmning, veterinär,
försäkringar och kattmat som är de stora utgiftesposterna.
Djurskyddet gjorde ett positivt överskott 2013 på ca 145 000 kr (med
kommunens bidrag som betalades ut 2014).
Ovanåkers kommun bidrog med 15 000 kr av totalt 35 000 kr i bidrag från
kommuner 2013. Föreningen har ca 100 medlemmar och antalet sjunker.
Ekonomiavdelningen föreslår att bidraget dras in när föreningen har
ekonomin i balans, ca 36 % vinst för 2013.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag inkommen 2014-09-04
Tjänsteskrivelse ekonomichef Nils-Erik Nilsson 2014-09-25

Skickas till
Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2014.324

406

Taxa för prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet inom
miljöbalkens och strålskyddslagens område i Ovanåkers
kommun (2014-09-12)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ”Taxa för prövning, tillsyn och
uppdragsverksamhet inom miljöbalkens och strålskyddslagens område i
Ovanåkers kommun (2014-09-12)”.
2. Uppdragstaxan ska gälla inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
3. Timavgiften sätts till 800 kronor.
4. Taxan ska gälla ärenden och uppdrag som inkommer från och med 1
januari 2015.
5. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) höja den
avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumetprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014.
6. Miljö- och byggnämnden får vidta de förändringar i taxan, som kan
föranledas av förändringar i de lagar och förordningar som reglerar de
olika verksamheterna i denna taxa.
Bakgrund
Anledningen till att ett nytt förslag till taxa tas fram är att taxorna måste
anpassas till de förändringar som gjorts i förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). En ny förordning har trätt i
kraft, miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251), samt att taxan bör
anpassas till gällande kostnadsläge.
Senaste ändringen av taxan beslutades i kommunfullmäktige 2008-12-15.
Beräkning av timtaxan (h) har gjorts utifrån en mall framtagen av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Förslaget innebär att timtaxan (h) höjs till
800 kronor med möjlighet att höja avgiften efter förändringar i
konsumentprisindex.
Taxeförslaget grundar sig på SKL:s underlag för lokala bedömningar ”Taxa
inom miljöbalkens område ” reviderad senast 2013-05-30.
Taxan består såväl av fasta avgifter och timavgifter.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Miljö- och byggnämnden
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Fasta avgifter kommer tas ut för anmälningspliktiga verksamheter inom
hälsoskyddet såsom: skolor, förskolor, fritidshem, solarier, bassänger,
fotvård och tatuerare.
Taxan innehåller allmänna bestämmelser. Till denna hör fyra bilagor för
olika verksamheter.
I taxebilaga 1 behandlas avgifter för prövning av ansökan, handläggning av
anmälan samt övrig tillsyn.
I taxebilaga 1 beräknas avgiften antingen som timavgift - avgiften beräknas
då genom att verklig nedlagd tid i timmar multiplicerad med timtaxan (h)
eller som fast antal timmar för viss typ av ärende multiplicerat med
timtaxan(h).
I taxebilaga 2, 3 och 4 fastställs avgifter för miljöfarlig verksamhet,
hälsoskydd, lagen om foder och animaliska biprodukter och
strålskyddslagen. I taxebilaga 2, 3 och 4 anges avgiften antingen som T avgiften beräknas då genom att verklig nedlagd tid i timmar multipliceras
med timtaxan (h) eller som tidsfaktor (TF) - avgiften för en viss typ av
verksamhet beräknas då genom att tidsfaktorn multipliceras med timtaxan
(h).
Taxa tas ut i samband med ansökan om tillstånd/anmäla, i samband med
tillsyn och för viss uppdragsverksamhet. Taxan berör såväl företagare,
offentlig verksamhet som allmänhet.
Lagrum för beslutet
Miljöbalkens 27 kap 1-3 §§ (SFS 1998:808).
Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS
2008:692).
Strålskyddsförordningen 16a §.
Beslutsunderlag
Taxa för prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöbalkens
område i Ovanåkers kommun (2014-09-12).
Miljö- och byggnämnden § 59
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Dnr 2014.325

406

Taxa för kontroll enligt lagen om foder och animaliska
biprodukter i Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan sätts till 800 kr/timme för
kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
2. taxan ska gälla ärenden och uppdrag som inkommer från och med 1
januari 2015
3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) höja den
avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014.
4. Miljö- och byggnämnden får vidta de förändringar i taxan, som kan
föranledas av förändringar i de lagar och förordningar som reglerar de
olika verksamheterna i denna taxa.
Bakgrund
Kommunen är enligt förordningen (2006:814) om foder och animaliska
biprodukter behörig myndighet för kontroll av:
- Nedgrävning av animaliska biprodukter.
- Utlämnande och transport av matavfall.
- Kompostering av matavfall i annat än av Jordbruksverket godkänd
anläggning.
- Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktion.
- Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i
primärproduktion.
- Användning av andra organiska gödningsmedel och
jordförbättringsmedel än naturgödsel.
- Befattning med naturgödsel i primärproduktion.
- Bestämmelserna i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig
kontroll av foder och animaliska biprodukter innefattar en skyldighet för
en kommun att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader
för offentlig kontroll.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Miljö- och byggnämnden
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Avgiften för återkommande kontroll enligt ovanstående ska tas ut som en
årsavgift baserad på timtaxa.
Taxan innehåller allmänna bestämmelser. Till denna hör fyra bilagor för
olika verksamheter.
I taxebilaga 1 behandlas avgifter för prövning av ansökan, handläggning av
anmälan samt övrig tillsyn.
I taxebilaga 1 beräknas avgiften antingen som timavgift – avgiften beräknas
då genom att verklig nedlagd tid i timmar multiplicerat med timtaxan (h)
eller som fast antal timmar för viss typ av ärende multiplicerat med timtaxan
(h).
I taxebilaga 2, 3 och 4 fastställs avgifter för miljöfarlig verksamhet,
hälsoskydd, lagen om foder och animaliska biprodukter och
strålskyddslagen.
I taxebilaga 2, 3 och 4 anges avgiften antingen som T – avgiften beräknas då
genom att verklig nedlagd tid i timmar multipliceras med timtaxan (h) eller
som tidsfaktor (TF) – avgiften för en viss typ av verksamhet beräknas då
genom att tidsfaktorn multipliceras med timtaxan (h).
Taxa tas ut i samband med ansökan om tillstånd/anmäla, i samband med
tillsyn och för viss uppdragsverksamhet. Taxan berör såväl företagare,
offentlig verksamhet och allmänhet.
Lagrum för beslutet
Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 882/2004
(kontrollförordningen)
Lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805)
Förordning om foder och animaliska biprodukter (2006:814)
Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter (2006:1165)
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 60/14
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Dnr 2014.326

406

Taxa för Ovanåkers kommuns offentliga kontroll inom
livsmedel- och foderlagstiftningen (2014-09-11)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ”Taxa för Ovanåkers kommuns offentliga
kontroll inom livsmedel och foderlagstiftningen (2014-09-11)”.
2. Timtaxan sätts till 800 kr/timme för planerad kontroll och godkännande
och till 750 kr/timme för extra offentlig kontroll och registrering.
3. Taxan ska gälla ärenden och uppdrag som inkommer från och med 1
januari 2015.
4. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) höja den
avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2014.
5. Miljö- och byggnämnden får vidta de förändringar i taxan, som kan
föranledas av förändringar i de lagar och förordningar som reglerar de
olika verksamheterna i denna taxa.
Bakgrund
Anledningen till att ett förslag till ny taxa tas fram är att taxan bör anpassas
till gällande kostnadsläge och ändringar i lagstiftningen.
Senaste ändring av taxan beslutades 2008-12-15.
Förslaget innehåller allmänna bestämmelser om hur taxan tas ut och förslag
till timtaxa för olika ärendetyper.
Förslaget följer i huvudsak Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
”Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen”
SKL har även tagit fram ett verktyg till hjälp för kommunerna i arbetet med
beräkning av timtaxor för livsmedelskontroll. Detta verktyg har använts vid
framtagandet av föreliggande förslag till timtaxor.
Vid beräkning av timtaxor delas den tid som kommunen lägger ned på
livsmedelstillsynen upp i två huvudgrupper, avgiftsfinansierade och
anslagsfinansierade.
Kommunens sammanlagda kostnader för livsmedelstillsynen för personal,
lokaler, utrustning mm beräknas.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Kommunstyrelsen
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Beslutet innebär att timtaxan sätts till 800 kr/timmer för planerad kontroll
och godkännande och 750 kr/timmer för extra offentlig kontroll och för
registrering med möjlighet att höja avgiften efter förändringar i
konsumentprisindex.
Lagrum för beslutet
Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 882/2004
(kontrollförordningen)
Livsmedelslagen (SFS 2006:813)
Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813)
Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter (2006:1166)
Beslutsunderlag
Taxa för Ovanåkers kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen (2014-09-11)
Miljö- och byggnämnden § 61/14
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409

Anhållan om att överta tillsynsobjekt enligt Miljöbalken
(1998:808)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun begär, att från Länsstyrelsen i
Gävleborg överta tillsynen på berg- och grustäkter enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) 4 kap 2§ - Verksamhetskod 10.11
och 3§ - Verksamhetskod 10.20.
Bakgrund
Miljötillsynsförordningen(2011:13) ger länsstyrelsen möjlighet att överlåta
den operativa tillsynen till en kommunal nämnd om kommunfullmäktige
begär det. Flera kommuner i närområdet, bland andra Hudiksvall och
Ljusdal, har
övertagit tillsynen på berg- och grustäkter av länsstyrelsen i Gävleborg.
Miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun har gjort bedömningen
att tillsynen kan göras av den kompetens som finns på miljö- och
byggavdelningen. Vidare ser nämnden det som en fördel att tillsynen på
ovanstående verksamhet, som oftast utförs samlat i kortare perioder
under året, sköts årligen och lokalt. Detta kommer förhoppningsvis att
leda till en effektivare tillsyn för både verksamhetsutövare, myndighet och
kommuninnevånare.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 66/14

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

15 (27)

2014-11-04

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 156

Dnr 2013.356

041

Tilläggsbudgetering Tekniska nämnden 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan för beslut i tekniska
nämnden.
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Mårtensson (C) med bifall från Bertil Eriksson (KD) gör följande
yrkande: Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan för beslut i
tekniska nämnden.
Förslag till beslut inför sammanträdet
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag till
driftbudgeten för 2014 med 200 tkr för genomförande av åtgärder enligt
förslag.
2. Finansiering sker via rörelsekapitalet.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Björn Mårtenssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar
det.
Bakgrund
Vid budgetberedningen formulerades ett uppdrag till kommunchefen att ta
fram förslag till hur ev. återbetalda premier från AFA/AGS-KL ska
användas under 2014. Vid beredningen inför Kommunstyrelsens
sammanträde presenterades ärendet på detta sätt. Efter beredningen visade
det sig att AFA:s styrelse inte behandlade ärende vid sitt
oktobersammanträde utan den tidigaste behandlingen sker vid
marssammanträdet 2015. Finansieringsmöjligheten via återbetalning av
tidigare inbetalda premier bortfaller således.
Ett önskemål om åtgärder/inköp till simhallen i Edsbyn har uppkommit i
samband med medborgardialog.

forts
Skickas till
För handläggning: Tekniska nämnden
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Ärendet
Den prognos som sammanställs i samband med delårsbokslutet indikerar
mot ett resultat för helåret på ca 10 miljoner kronor för kommunen. Den
prognosen ger utrymme för att täcka tillkommande kostnader som inte är
kända vid prognostillfället samt behovsförändringar under innevarande år.
Ovanstående sammantaget leder till att ställning kan tas till hur
resultatförbättringen ska användas. Alternativen principiellt utgör ytterligare
åtgärder inom 2014 års driftbudget eller om det ska förbättra resultatet. En
resultatförbättring innebär i detta fall även en förbättrad likviditet.
Om åtgärder vidtas under 2014 ska följande förutsättningar gälla:
 Inte utgöra investeringar
 Inte för med sig kostnader 2015 och framåt
 Kan avslutas under 2014
 Inte blir föremål för upphandling (tidsaspekten)
 Innebär att vi har ett befintligt behov att åtgärda
Förslag
Medborgardialog har genomförts kring verksamheten i simhallen. I tekniska
nämndens förslag till investeringar har 500 000 kr äskats, år 2015, för
renoveringar på Celsiushallen. I årets investeringsbudget finns 100 000 kr
avsatta för friskvård mm i simhallen. Ingen av ovanstående åtgärder kan
utföras när simhallen är öppen. Nedan följer en sammanställning av
åtgärder/kostnader utifrån den inriktningen som framkommit vid
medborgardialogen och som härrör till driftbudgeten.
1. Friskvårdsutrustning, löpband 17 000 kr/st.
2. Friskvårdsutrustning, vattencykel 16 000 kr/st.
3. Foton i storformat, bandaroll
4. Fotografarvode (uppskattad kostnad)
5. Anslagstavlor
6. Stolar till simhallen, 16 st
7. Bord till simhallen, 4 st
8. Förvaring
9. Blommor, krukor mm
10. Vattenfall
Totalt:

forts

kostnad 34 000 kr
kostnad 32 000 kr
kostnad 51 500 kr
kostnad 30 000 kr
kostnad 5 500 kr
kostnad 8 700 kr
kostnad 6 400 kr
kostnad 14 800 kr
kostnad 6 300 kr
kostnad 3 600 kr
192 800 kr
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Ks § 156 forts
Fritidsförvaltningens bedömning är att det är viktigt att komma igång med
förändringsarbetet på simhallen så fort som möjligt då medborgardialogen
förpliktar.
Handläggning
För att formellt kunna genomföra ev. åtgärder så krävs det beslut om
tilläggsbudgetering av kommunfullmäktige den 24 november. En
kommunstyrelse som den 4 november uttalar att planering/beställningar kan
inledas underlättar att åtgärderna hinner genomföras i år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-10-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

18 (27)

2014-11-04

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 157

Dnr 2014.343

701

Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner bifogat förslag till förbundsordning för
Samordningsförbund Gävleborg.
2. Kommunfullmäktige godkänner bifogat förslag till fördelning av
ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg.
Sammanfattning av ärendet
Det är viktigt att samordna insatser mellan olika aktörer för att den enskilde
ska kunna få det stöd som behövs för att kunna komma ut i arbetslivet. Detta
är framförallt viktigt för den enskilde men också en viktig samhällsfråga.
Ärendet
Samordningsförbund är en kommunal samordningsorganisation som
finansierar samordnade rehab insatser från samhällets sida. För att en
finansiell samordning (finsam) ska kunna ske måste alla fyra parter delta
och ett samordningsförbund bildas. De fyra parterna är: kommuner,
landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa.
Avsikten är att förbättra förmågan till förvärvsarbete för människor i behov
av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera parter.
Kommunerna har varit representerade och deltagit i framtagandet av
bifogade förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Monica Liljemark, 2014-10-20
Socialnämnden § 129, 2014-10-28

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Socialnämnden och Samordningsförbund Gävleborg
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Dnr 2014.332

014

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att vid behov
revidera strategin, undantaget ”Vision och Mål”.
Förslag till beslut under sammanträdet
Yoomi Renström (S) gör följande tilläggsyrkande, kommunfullmäktige
delegerar till kommunstyrelsen att vid behov revidera strategin, undantaget
”Vision och Mål”.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Yoomi Renströms (S) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun och Helsinge Net Ovanåker AB har i samarbete tagit
fram en bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun baserad på nationella mål
och den regionala strategi som fanns sedan tidigare.
Bredbandsstrategin blir ett viktigt verktyg i Ovanåkers kommuns arbete med
att nå de högt ställda målen om att 90 % av hushållen och 95 % av företagen
ska ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s senast år
2020.
Ärendet
IT- och bredbandsutvecklingen gör tillvaron enklare för medborgare och
företag, underlättar kontakter med myndigheter, bidrar till hållbar utveckling
och välfärd samt främjar och underlättar samhällsengagemang.
Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska ha bredband i
världsklass och vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens
möjligheter.
Eftersom det ofta saknas kommersiella drivkrafter för att anlägga
bredbandsinfrastruktur i mer glest befolkade områden är kommunens
engagemang och agerande viktigt för att på bästa möjliga sätt stimulera och
skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnaden.
forts
Skickas till
För kännedom: Johan Olanders och Helsinge Net Ovanåker AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2014-11-04

20 (27)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 158 forts
Om strategier och förutsättningarna för bredbandsutbyggnad är kända
förenklas samarbetet med övriga aktörer och resurser kan hanteras på ett
bättre sätt.
En bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun är även viktig ur den aspekt
att det nya förslag till kriterier för hur stöd till bredband proriteras kan
komma att innefatta om en bredbandsstrategi finns.
Bredbandsstrategin baseras på den regionala bredbandsstrategi som tagits
fram gemensamt i Gävleborgs län.
Beslutsunderlag
Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun med 5 bilagor, 2014-10-15
Tjänsteskrivelse Johan Olanders, 2014-10-15
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Dnr 2014.336

531

Ny färdtjänsttaxa
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till ny färdtjänsttaxa att gälla från och
med 1 januari 2015 enligt följande
Zon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*)
**)

Vuxen *
45 kr
55 kr
70 kr
85 kr
105 kr
120 kr
135 kr
150 kr
165 kr
200 kr

Barn- och ungdom **
25 kr
30 kr
35 kr
45 kr
55 kr
60 kr
70 kr
75 kr
85 kr
100 kr

Gäller från och med den dag man fyller 20 år.
Gäller till den dag man fyller 20 år.

Ledsagare

Utan kostnad

Medresenär

Färdtjänsttaxa för vuxen

Extra chaufförsservice

15kr/enkelresa

Arbetsresor

30-dagarskort/årskort för vuxen i den
allmänna kollektivtrafiken

Resor i övriga kommuner i Gävleborgs län besökskommunens taxa.
Resor i kommun utanför Gävleborgs län 50 % av taxameterpriset.
Uppräkning av taxan och avgiften för extra chaufförsservice med
avrundning till närmaste 5 och 10-tal kronor sker årligen enligt gällande
index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och
specialfordon i Gävleborgs län”.
Taxan för barn- och ungdom motsvarar 50 % av taxan för vuxen med
avrundning till närmaste 5 och 10-tal kronor.
forts

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Landstinget Gävleborg, 801 88 Gävle och Trafiksamordnare Mats Martinsson
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Ärendet
Samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor i länet har utrett frågan om
införande av rabattsystem i färdtjänsten. Gruppen har kommit fram till att
rabattsystem i färdtjänsten. Gruppen har kommit fram till att rabattsystem i
färdtjänsten. Gruppen har kommit fram till att rabattsystem inte kan införas
på kort sikt utan måste vara en del i det långsiktiga samarbetet i länet vad
gäller frågor om färdtjänst.
Kommunerna i länet och X-trafik, Landstinget Gävleborg ser det som en
ytterst viktigt fråga att ha en samsyn i länet vad det gäller taxefrågor i
färdtjänsten.
Samrådsgruppens arbete, med förslag på en generell sänkning av taxan med
10kr/zon, redovisades i februari 2014 för det politiska samrådet.
Politiska samrådet ställde sig positiva till förslaget och överlämnade till
varje kommun att hantera ärendet om en eventuell sänkning av taxan.
Förslaget innebär en kostnadsökning för färdtjänst i kommunen med 25 000
kr/år.
Beslutsunderlag
Skrivelse Landstinget Gävleborg, 2014-05-07
Tekniska nämnden § 95/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

23 (27)

2014-11-04

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 160

Dnr 2014.333

042

Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers kommun januariaugusti 2014.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för perioden på 22,4 (25,3) mnkr
2014. Föregående års belopp redovisas inom parantes.
Resultat
Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari – augusti 2014, ett
resultat på 22,4 mnkr (25,3). Jämfört med 2013 är resultatet ca 5,1 mnkr
bättre i år än 2013 då kommunen bokade upp ”AFA” återbetalning med 8
mnkr. Förbättringen beror på bl.a. ökade skatteintäkter 14,2 mnkr och ökat
finansnetto 0,3 mnkr hittills under 2014. Att rapportens prognos är lägre än
redovisat resultat för augusti beror på att kostnaderna för verksamheterna är
ca 3 mnkr högre än intäkterna för de månader som inte är semestermånader,
fyra återstående månader ger ca 12 mnkr lägre resultat.
Prognos
På årsbasis för 2014 beräknas kommunens nettointäkter öka med 4,7 % till
582,3 mnkr (554,6) och kommunens nettokostnader öka med 4,5 % till
571,2 mnkr (548,9), 2013 års siffror inom parantes. Resultatet beräknas bli
positivt med 11,1 mnkr.
Budget
Nämndernas prognos mot budget beräknas ge ett överkott motsvarande ca
1,8 mnkr för 2014. Skatteintäkterna väntas bli knappt 2,9 mnkr bättre än
budget. De finansiella intäkterna visar ett överskott på 2,2 mnkr mot budget.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Placeringar
Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2014, marknadsvärdet var 57,7
mnkr per 31 augusti en ökning med 4,2 mnkr (7,9 %) från årets början.
Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet 64,4 mnkr per 31
augusti en ökning med 2,7 mnkr (3,7 %) från årets början.
Pensionsportföljen har avkastat 7,9 % realt och övriga placeringar avkastat
3,9 % realt tom aug 2014, målet är 3,0 % realt på helår.
Av nedskrivningarna på finansiella placeringar 2011 har 338 tkr återförts
2013, därmed är nedskrivningarna återställda.
Finansiella mål
Ovanåkers kommun klarar 3 finansiella mål 2014.
Verksamhetens nettokostnader skall vara högst 98,5 % för 2014, uppfylls
inte. Prognosen visar på 99,0 %.
Resultatet skall vara positivt (>0 kr). Prognosen visar på 11,7 mnkr.
Koncernens resultat skall vara större än 3,3 mnkr. Prognosen visar på 17,3
mnkr.
Skattesatsen är oförändrad för 2014.
Målet att de skattefinansierade investeringarna skall vara högst 15 mnkr i
medeltal för 5 år, uppfylls inte. För 2014 är prognosen cirka 32,9 mnkr.
Målet att de avgiftsfinansierade investeringarna skall vara högst 5 mnkr i
medeltal för 5 år, uppfylls inte. För 2014 är prognosen cirka 7,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2014
Tjänsteskrivelse Nils-Erik Nilsson, 2014-09-23,
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Dnr 2014.182

003

Översyn av arvodesbestämmelser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nya arvodesbestämmelserna att gälla from 201501-01 (bilaga 1).
Ärendet
Vid personalutskottet, 2014 § 11, beslutades en översyn av
arvodesbestämmelserna i första hand utifrån följande frågeställningar:
 Ska utgångspunkten vara riksdagsmannaarvodet eller
inkomstbasbelopp?
 Inkomsttak för heltidsarvoderad politiker
 Oppositionsresursens omfattning
En diskussion har förts och ett underlag med markeringar och kommentarer
har tagits fram för diskussioner i personalutskottet.
Beslutsunderlag
Diskussionsunderlag översyn arvodesreglemente
Personalutskottet § 14/14

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Maria Kihlström
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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
Yttrande i ärendet ”Begärd ändring av sjönamnet Vitaspen till Vitasen i Ore
socken, Rättviks kommun och Voxna socken, Ovanåkers kommun.”
Dnr 2014.335 010, 2014-10-21
Användande av kommunvapen
Dnr 2014.349 002, 2014-10-30
Ekonomiärenden
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2014.202 002, 2014-10-02
Personalärenden
Pensionsbesked period 2014-09-30 – 2014-11-03
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Meddelanden, kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser.
A

Ekonomisk rapport – Överlikviditetsportfölj

B

Ekonomisk rapport – Pensionsportfölj

CD Sammanträdesprotokoll 2014-09-25 – Bollnäs Stadshus
AB
E

Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för
Kommuninvest ekonomisk förening

FG

Ung Företagsamhet Gävleborg – Rapport från
verksamheten 2013-2014

H

Sammanträdesprotokoll 2014-09-26 – BORAB

IJ

Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 – KFsH § 46
Delegeringsordning för Kommunalförbundet södra
Hälsingland 2014

K

Sammanträdesprotokoll 2014-08-27 – KFsH § 35
Informationssäkerhet 2014

L

Sammanträdesprotokoll 2014-10-23 – BORAB

M

Sammanträdesprotokoll 2014-10-24 – Bollnäs Stadshus
AB

N

SKL – Stöd och utbildningar för förtroendevalda

O

Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 – KFsH § 45
Attestförteckning

PQ

Sammanträdesprotokoll 2014-09-25 – Inköp Gävleborg

R

Styrelsemöte 2014-10-22 – Helsinge Net Ovanåker AB
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