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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 24 november, 2014,
kl. 09.00 – 12.15

Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Hans Gradin (S)
Tony Smith (S)
Bertil Eriksson (KD) §§ 176-185
Kent Olsson (FP)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Björn Mårtensson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Marlene Johansson (S)
Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Bertil Eriksson (KD) §§ 164-175

Övriga närvarande
Ersättare

Pär Johansson (M)
Ingrid Olsson (C)
Jonas Frost (S) §§ 176-185

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Ekonom Jenny Eriksson § 166
Fysisk planerare Erik Lund § 169
Va- ingenjör Johan Olander §§ 175-176
Fastighetsstrateg David Persson § 177
Ekonom Johan Brodin § 178

Övriga
Insynsplatser

Lennart Englund (SD)

Utses att justera

Hans Jonsson (C)

Justering
Plats och tid

Hans Jonsson
Kommunkontoret 5 december, klockan 14.00

Justerade paragrafer

164-185

Justerare
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Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Christer Engström

Ordförande

____________________________________________

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Hans Jonsson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 24
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 5 december och tas ned 28 december
2014. Mellan 5 december och den 26 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 § 164

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

§164

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Allmänhetens frågestund

§165

5.

Rapporter

5.

Rapporter

§166

6.

Remissyttrande - Förslag till utvidgat
strandskydd för inlandsvatten i Gävleborgs län

6.

Ökat anslag till Överförmyndarorganisationen
2015

§167

7.

Avfallsplan – BORAB

7.

Gemensam överförmyndarnämnd – ändrade
förutsättningar

§168

8.

Investeringsplan VA 2015-2019

8.

Remissyttrande - Förslag till utvidgat
strandskydd för inlandsvatten i Gävleborgs län

§169

9.

Investeringsplan 2015 – 2019

9.

Avtal avseende sponsring med Edsbyns IF
Bandy

§170

10.

Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

10.

Kommunstyrelsens reglemente – revidering

§171

11.

Plan för intern kontroll 2015 – kommunstyrelsen

11.

IVO – Rapportering av ej verkställda beslut och
avbrott enligt 9 § och rapportering enligt 28 F –
g §§ Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och
6g§ SoL – Sekretess

§172

12.

Ökat anslag till Överförmyndarorganisationen
2015

12.

LEADER Hälsingebygden – nominering till
valberedning

§173

13.

Gemensam överförmyndarnämnd – ändrade
förutsättningar

13.

Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning
ek.för.

§174

14.

Avtal avseende sponsring med Edsbyns IF
Bandy

14.

Avfallsplan – BORAB

§175

15.

Kommunstyrelsens reglemente – revidering

15.

Investeringsplan VA 2015-2019

§176

16.

IVO – Rapportering av ej verkställda beslut och
avbrott enligt 9 § och rapportering enligt 28 F –
g §§ Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och
6g§ SoL – Sekretess

16.

Investeringsplan 2015 – 2019

§177

17.

LEADER Hälsingebygden – nominering till
valberedning

17.

Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

§178

18.

Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning
ek.för.

18.

Plan för intern kontroll 2015 – kommunstyrelsen

§179

19.

Kommunstyrelsen – särskilda ansvarsområden

19.

Redovisning av delegeringsbeslut

§180
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20.

Redovisning av delegeringsbeslut

20.

Meddelanden

§181

21.

Meddelanden

21.

Köp av fastigheten Östanå 3:24 – Ovanåkers
kommun

§182

22.

Köp av fastigheten Östanå 3:24 – Ovanåkers
kommun

22.

Nominering av styrelseledamot till Förenade
småkommuners Försäkrings AB

§183

23.

Nominering av styrelseledamot till Förenade
småkommuners Försäkrings AB

23

Nominering av styrelseledamot till
Kommuninvest ekonomisk förening

§184

24

Nominering av styrelseledamot till
Kommuninvest ekonomisk förening

24

Ändrad sammanträdesplan Ks 2015

§185
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Kommunstyrelsen
Ks § 165

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 § 166

Dnr 2014.40

006

Rapporter
Ordförande – Yoomi Renström (S)
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inbjuds till gemensam måltid
den 1 december. Särskild inbjudan kommer.
Kommunchef – Christer Engström
Gemensam nämnd mellan länets kommuner och regionen.
Då beslut om nämnd inte kommer att fattas förrän i början av 2015 krävs att
befintliga avtal prolongeras till att gälla för första kvartalet 2015. Då ny
avtalspart inträder, Regionförbundet Gävleborg, krävs att beslut fattas kring
dessa avtal innan årsskiftet. Särskild kallelse extra kommunstyrelse
kommer.
Ekonomisk rapport – Jenny Eriksson
Prognosen per 31 oktober tyder fortfarande på ett överskott för helåret på
400 tkr för kommunstyrelsen.
Övriga
Mikael Jonsson avseende Polisens medborgardialog
Polisen har hållit medborgadialog i Ovanåkers kommun. Temat har utgjorts
av de upplevda trafikstörningarna under sommaren. Deltagare var bl. a
personer som upplevt störningar, representanter för den nybildade
motorföreningen, polisen och kommunföreträdare. Konstruktiva samtal
fördes
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Kommunstyrelsen
Ks § 167

Dnr 2014.354

041

Ökat anslag till Överförmyndarorganisationen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar överförmyndarenheten 85 tkr enligt äskande
för 2015.
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarenheten i den gemensamma organisationen har inlämnat en
redogörelse till överförmyndaren avseende förväntade kostnadsökningar
inför 2015.
Ärendet
Inför arbetet med budgeten 2015 ser överförmyndarenheten ett behov av
ökade resurser. Detta med anledning av att mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn har ökar markant i de tre samarbetskommunerna. Landets
prognos visar att många fler barn kommer att behöva ha stöd av en god man
framledes och att visa av dem kommer utöver skrivna avtal i övriga
asylgrupper. Exempel på detta är de nuvarande asylboendena Kulthammar,
Stagården och Alftaquren.
En ny proposition från regeringen, 2013/14:225 innebär i delar att
överförmyndarverksamheten kommer att få ett större ansvar för utbildning
av gode män och förvaltare. Det utredningsansvar som idag ligger på
tingsrätten avseende egna ansökningar av gode män och förvaltare kommer
att flyttas över till överförmyndaren. Detta kommer att generera ett tillskott i
arbetsuppgifter som nuvarande organisation inte har resurser att genomföra.
Därav äskas om ökade medel för rekrytering eller på annat sätt tillförande av
personella resurser. Uppskattningsvis handlar det om 0,5-1 årsarbetare vilket
kräver ett tillskott av ca 250 000 – 500 000 till kansliverksamheten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag/minnesanteckning från möte mellan Överförmyndaren och
handläggare vid Överförmyndarenheten 2014-09-17
Tjänsteskrivelse Åsa Olsson, 2014-11-06

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Överförmyndaren och Överförmyndarenheten
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Ks § 168

Dnr 2014.181

104

Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet – ändrade
förutsättningar
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige beslutar att tillsammans med Bollnäs kommun från
och med 2015-01-01 samverka i en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamheten
 att Bollnäs kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden
vilken därmed inordnas i Bollnäs kommuns nämndorganisation
 att fastställa bifogade förslag till reglemente och samverkansavtal för den
gemensamma nämnden samt
 att formerna för ägarsamråd blir enligt bifogad handling,
”Överförmyndarnämndens ägarsamråd”
Ändrade förutsättningar
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 51, att tillsammans med
Bollnäs, Ljusdals och Söderhamns kommuner bilda en gemensam
överförmyndarnämnd från och med 2015-01-01. Då ställning inte tagits i de
övriga kommunerna så lades till i beslutet ” att i det fall antalet deltagande
kommuner blir annat än ovan ändå ingå i en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamheten med de anpassningar av samverkansavtal,
reglemente och överförmyndarnämndens ägarsamråd som krävs.” Tanken
med tillägget var att en kommun skulle ta ställning till att inte delta så skulle
det endast innebära redaktionella ärenden i de styrande dokumenten och
därmed så skulle det inte krävas ett nytt beslut.
Verkligheten blev att två kommuner, Ljusdal och Söderhamn, valt att inte
delta i den gemensamma nämnden. Detta leder till att förändringarna i
styrdokumenten leder till att förnyat beslut krävs för organisationen. Nedan
redogörs för de förändringar som inte är rent redaktionella och sedan följer
motsvarande beskrivning av ärendet som gjordes i ursprungsärendet.
Noteras att Ljusdals kommun fortsätter samverkan kring handläggning av
ärenden inom överförmyndarverksamheten via avtal.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom Bollnäs kommun
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 168 forts
Avtal om samverkan i gemensam nämnd
§ 9, 3:e st.
Här har förtydligats hur stor andel av kostnaderna som ska relateras till
antalet invånare resp. antal ärenden. Detta stod tidigare endast i
tjänsteskrivelsen.
§ 14
I st f 1 ledamot och en ersättare från varje kommun så föreslås här en
femmannanämnd med tre ledamöter från Bollnäs kommun och två
ledamöter från Ovanåkers kommun. Lika många ersättare som ledamöter.
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
§8
Även är så återkommer det förändrade antalet ledamöter, se ovan.
§9
Ersättarena inträdesordning ändras då kommunnamnet har utgjort en
inkallelsegrund till att vara
1. Från samma parti
2. Från samverkande parti i storleksordning
3. Från annat parti i kommunen
4. Från samverkande kommun
Bakgrund
Redan 2009 inleddes ett arbete mellan tjänstemän i Bollnäs, Ovanåkers och
Söderhamns kommuner kring samverkan inom olika myndighetsområden.
Överförmyndarverksamheten var aktuell även då men nådde inte fram till
något gemensamt förslag av olika skäl.
Perioden därefter blev för Ovanåkers kommun en tid då det blev mycket
påtagligt hur svårt det är att upprätthålla kontinuitet och kompetens inom ett
smalt och begränsat område. Handläggningen av överförmyndarfrågor har
sedan 2011 bedrivits via ett samverkansavtal med Bollnäs kommun som
också blev värdkommun för förvaltningsorganisationen. I det avtalet ingår
även Ljusdals kommun.
I det arbete som lett fram till förslaget har Bollnäs, Ljusdals, Ovanåkers och
Söderhamns kommuner medverkat aktivt med olika kompetenser.
Dokumentation och handlingar har upprättats av Lennart Åkesson,
Utredningssekreterare i Bollnäs kommun

forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2014-11-24

10 (47)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 168 forts
Ärendet
Överförmyndarenheten i Bollnäs svarar för nämndservice, administration
och handläggning av verksamheten. Erfarenheterna av samarbetet är
positivt vilket bland annat bekräftats i en enkät till gode män och förvaltare.
I syfte att skapa en effektivare organisation, minska det administrativa
arbetet och få en mer strukturerad styrning av verksamheten så har frågan
om en gemensam nämnd väckts. Den nuvarande strukturen med en
gemensam förvaltning som verkar mot tre politiska organ skapar en hel del
merarbete. I dagsläget så har Bollnäs, Ljusdal och Söderhamns kommuner
överförmyndarnämnd och Ovanåkers kommun Överförmyndare.
En gemensam nämnd är därför ett naturligt steg i det fortsatta
samverkansarbetet som på sikt även kan omfatta fler kommuner om intresse
väcks.
I utredningen inför samarbetet 2011 deltog även Söderhamns kommun som
emellertid då valde att stå utanför samarbetet. I samband med nu planerad
fördjupning av samarbetet har Söderhamns kommun aviserat att man kan
tänka sig att delta i en framtida gemensam organisation varför förslaget
framskrives så.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Kommunernas andel av kostnaderna relateras till 50 % på antalet invånare
och till 50 % på antal ärenden per den 31 december året före varje
verksamhetsår. Beloppets storlek grundar sig i övrigt på faktiska kostnader
minskat med faktiska intäkter.
Ovanåkers kommunn betalar i förskott mot faktura, efter budgeterat belopp,
och senast den 31 mars.
Om över- eller underskott uppkommer i verksamheten fördelas detta mellan
kommunerna efter samma principer som kostnadsfördelningen. Slutlig
reglering av kostnaderna görs senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.
Konsekvensbeskrivning för övriga myndigheter och samverkansorgan
Samverkan inom ramen för överförmyndarverksamheten ligger i linje med
kommunens ambitioner i övrigt att söka samarbete med grannkommunerna.
Målsättningen är bland annat att säkra kompetensförsörjningen, skapa bättre
kontinuitet och hålla nere de administrativa kostnaderna.

forts
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Samarbetet borde påtagligt underlätta för länsstyrelsen som är
tillsynsmyndighet som därmed får en part att vända sig till.
Beslutsunderlag
Avtal om samverkan i gemensam nämnd
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndernas ägarsamråd
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-11-07
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Dnr 2014.358

420

Förslag till utvidgat strandskydd för inlandsvatten i
Gävleborgs län
Kommunstyrelsens beslut
Med utgångspunkt i Miljö- och byggnämndens yttrande, tidigare
ställningstagande och förvaltningens ståndpunkt ställer sig Ovanåkers
kommun i huvudsak positiv till en utvidgning av strandskyddet om det inte
sker på bekostnad på den nuvarande befintliga bebyggelsens och
frilufslivets förutsättningar att utvecklas. Ovanåkers kommun anser därmed
att följande förtydligande och undantag från det utvidgade strandskyddet ska
göras.
1. Förslaget till det utökade strandskyddet specificeras till uppströms
Kvarnbäcken, norr om byn Räka.
2. Byarna Norra- och Södra Blommaberg, samt de fyra bebyggda
fastigheterna öster om väg 296 vid Överbo, undantas från utökat
strandskydd.
3. Om undantag inte kan ges så är det av betydelse att det i efterhand går
att besluta om tydligt avgränsade och noggrant utredda LIS-områden
inom den utökade zonen. Detta för att möjliggöra en utveckling av
frilufslivet och fortsatt levande byar.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Förslag till beslut under sammanträdet
Gun-Marie Swessar (C) yrkar bifall till förslaget.
Bakgrund
Ovanåkers kommun har beretts tillfälle att yttra sig över länsstyrelsen
Gävleborgs förslag till utvidgat strandskydd för inlandsvatten i länet. I
kommunen berörs ca 25 km av Voxnan av förslaget, från Räka norr om
Voxnabruk till kommungränsen mot Ljusdal. I Ljusdal berörs delen från
kommungränsen till Rullbosjön. Det utvidgade strandskyddet kommer att
beröra bolagskog och ett 20-tal bebyggda fastigheter. Området är sedan
tidigare riksintresse för frilufsliv, naturvård och Natura2000. Området med
en strandzon på 10 meter är även skyddad som naturreservat.

forts
Skickas till
Länsstyrelsen Gävleborg, galveborg@lansstyrelsen.se
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Kommunstyrelsen
Ks § 169 forts
Som underlag till kommunstyrelsens beslut finns Miljö- och byggnämndens
yttrande. Miljö- och byggnämnden ansvarar för dispens och tillsyn rörande
frågor om strandskyddsdispens enligt miljöbalken kap 7:18b. Nämnden har
även kommunens naturvårdsorgan. I frågor av stort allmänt intresse
företräder kommunstyrelsen kommunen.
Länsstyrelsen Gävleborgs förslag
Länsstyrelsen Gävleborg framhäver Voxnan uppströms Vallhaga som den
troligen längsta, bäst bevarande och minst påverkade vattendraget i
Mellanssverige. Älven är en utpräglad skogsälv med mycket höga
botaniska, zoologiska och geologiska värden och att området har mycket
potential för frilufsliv med bl.a. värdefullt fiske och kanotleder. För att
långsiktigt trygga tillgången till vildmarksartad natur för frilufsliv bör
strandskyddet vara utvidgat till 200 m på sträckan norr om Voxna och
Rullbro.
Kommunens tidigare ställningstagande
Översiktsplanen-ÖP2000
Den gällande kommunövergripande översiktsplanen, ÖP2000, anger att
Voxnan är av riksintresse för frilufsliv och naturvård (Natura2000) och att
området med sina speciella värden är en betydelsefull tillgång för
kommunen. Kommunens ställningstagande är att områdets naturvärden ska
bevaras och att ny bebyggelse bara tillåts i anslutning till befintlig
bebyggelse eller för frilufslivets ändamål och att området är viktigt för fiske,
kanotering och övrigt frilufsliv. Skogsbruket inom området ska även ta
hänsyn till naturvården.
Biosfärsansökan
I kommunens kommande biosfäransökan för till att bli ett biosfärområde
pekas Voxnans Natura2000 område fram som ett av kärnområdena. Ett
utökat strandskydd kan komma att bli ett betydelsefullt buffertområde i
anslutning till kärnområdet.
Förvaltningens ståndpunkt
Länsstyrelsens förslag överensstämmer i stora drag med riktlinjerna i
översiktsplanen, ÖP2000. Förvaltningens ståndpunkt är att naturvärdena och
förutsättningarna för frilufsliv och naturturism i så stor utsträckning som
möjligt ska bevaras och ges förutsättning att utvecklas efter den föreslagna
sträckan för det utvidgade strandskyddet. Ståndpunkten grundar sig dels i
kommunens gällande översiktsplan och i kommunens vilja att utveckla ett
biosfärområde.

forts
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För att kunna ge förutsättningar för att en utveckling av området anser
kommun att den befintliga bebyggelsen måste ges förutsättningar att
utvecklas och att det utvidgade strandskyddet avgränsning tydligt skall
specificeras. Därför bör befintlig bebyggelse längs sträckan undantas från
det utvidgade strandskyddet och det utökade strandskyddet börja norr om
Räka, förslagsvis med Kvarnbäcken som gräns. Om undantag inte kan ges
bör föreslagna undantagna områden utredas i samband med revideringen av
kommunens tematiska översiktsplan, landsbygdsutveckling i strandnära
lägen LIS.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 73, 2014-10-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

15 (47)

2014-11-24

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 170

Dnr 2014.331

807

Avtal avseende sponsring med Edsbyns IF Bandy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige antar förslag till sponsringsavtal mellan Ovanåkers
kommun och Edsbyn IF Bandy daterat 2014-11-17 att gälla i 10 år från
och med säsongen 2014/15, med start 2015, till och med säsongen
2023/24, med avslut 2024.
 Förändringar av den sponsrade partens motprestation, vilket framgår av
avtalet kan ske under avtalsperioden via överenskommelse mellan
informationschef och representant för Edsbyns IF Bandy och rapporteras
till Kommunstyrelsen.
 Kommunstyrelens ram utökas med 300 tkr per år 2015 och 2016 samt
175 tkr per år för perioden 2017 till 2024. Beloppen ackumuleras ej.
Finansiering
Bakgrund
Ovanåkers kommun har under lång tid försökt hitta former för att via
sponsring stärka kommunens varumärke. Gränsdragningen mot vad som är
stöd till verksamhet har varit svår att dra och effekterna av de begränsade
resurser som avsätts näst intill omöjliga att uppskatta.
Vid budgetberedningen formulerades ett förslag till Kommunstyrelsen om
att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till sponsringsavtal.
Ärendet
Undersökningar visar på att respondenter utanför Gävleborg har kunskap
om ett antal kända varumärken i länet. Respondenterna nämner företeelser
inom såväl idrotten som inom näringslivet. Ex. på varumärken som nämns
är Brynäs, SAIK, GIF, Edsbyn, Gevalia, Läkerol och Sandvik AB.
Avseende Edsbyn så är varumärkena Edsbyn bandy/Edsbyn IF/Edsbyn. Av
tillgängliga undersökningar så är det endast detta varumärke från
kommunen som omnämns.
Att varumärken är kända beror till stor del på framgång och den mediala
uppmärksamhet som erhålls i samband med det samt antalet
exponeringstillfällen. Att koppla kommunens varumärke, se den grafiska
profilen där ”Edsbyn & Alfta, Ovanåkers kommun” utgör ett genomgående
drag, till ett långsiktigt samarbete med ett varumärke med stor exponering
skulle kunna utgöra en framgångsfaktor för att göra kommunens varumärke
mer känt.
forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Edsbyn Bandy IF och Service och informationsavdelningen
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Förslaget utgör mot bakgrund av ovan att ett långsiktigt samarbete inleds
med föreningen Edsbyn IF Bandy i form av sponsring med syfte att stärka
kommunens varumärke. Tidsperioden bör vara tillräckligt lång för att
effekter ska kunna mätas och korrigeringar göras av den exponering som
kommunen erhåller från den sponsrade parten.
Bifogat avtal, version 4, är fortfarande preliminärt. Mindre förändringar
kan komma att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde.
Bilaga
Ett försök till förtydligande av olika begrepp:
A Sponsring
Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för parterna.
Det innebär att sponsorn betalar för att skapa en positiv attityd till sponsorn
och sponsorns produkter. Sponsorn köper en exponering av sitt eget namn
eller en rättighet att utnyttja den sponsrade partens namn för att öka sin egen
goodwill. Har inga krav på exponering/rättighet avtalats är det inte
sponsring utan fråga om bidrag, gåva eller donation.
Sponsring är en överenskommelse varigenom en sponsor tillhandahåller den
sponsrade parten kontanta medel i utbyte mot exponering av ett
företagsnamn eller varumärke och eventuellt andra förmåner.
B Marknadsföring
Någon enhetlig definition saknas men man kan i litteraturen få fram
följande.
Marknadsföring är alla de aktiviteter som vidtas och processer som
genomförs i syfte att skapa, kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden
som har ett värde för kunder (invånare), partners och samhället i stort.
Marknadsföring ses som en process som omfattar hela kommunen/företaget
(möjligtvis administration och produktion undantaget), och som pågår varje
dag, året om.
Av marknadsföringslagen kan man få fram att det även ska vara en koppling
till ett kommersiellt, insäljande, inslag varför det i så fall är något annat än
sponsring.
C Varumärke
Varumärke har en grundläggande betydelse för individualisering av ett visst
företags produkt, viss kommuns tjänster, och för dess marknadsföring.
Märket blir härigenom bärare av produktens image och goodwill. Som
varumärke kan fungera alla typer av tecken som kan återges grafiskt.
Beslutsunderlag
Avtal om sponsring mellan Ovanåkers kommun och Edsbyn Bandy IF
(Bifogat avtal är ett förslag som är under bearbetning)
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-11-06
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Kommunstyrelsens reglemente - revidering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen daterat 201411-10 att gälla från och med 2015-01-01 med föreslagna ändringar.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) yrkar på att § 25 ändras till att antalet ersättare är ”noll
till fem” och § 26 till att antalet ersättare är fem.
Ärendet
Under mandatperioden 2011 – 2014 har kommunstyrelsen som beredning
inför sitt sammanträde så har presidiet och oppositionsföreträdarna träffats
för att gå igenom ärendelistan inför sammanträdet. Detta har skett utan att
något protokoll eller minnesanteckningar upprättats vilket leder till att det är
förvaltningens tjänsteskrivelse som utgjort underlag till sammanträdet.
Tidigare mandatperioder har arbetsformen med ett utskott som berett och
lämnat förslag till kommunstyrelsen används.
Förslaget som lämnas här till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
innebär att arbetsutskottet återinförs. Det personalutskott som haft
huvudansvaret för personal- och arbetsgivarpolitiken kvarstår. De
förändrade paragraferna är § 25 (Ny) och § 26.
Frågor att särskilt uppmärksamma bedöms utgöra följande:
 Antal ersättare i utskotten
Förslag utgör här att 3 ersättare tillsätts med motivet att underlätta
kontinuitet i utskotten.
 Personunion mellan utskotten
I reglementet är inte inskrivet förhållandet med personunion mellan
ledamöterna i utskottet. Om det förhållandet önskas så ska det
uppmärksammas när förslag till ledamöter och ersättare lämnas.
Paragrafen 5 har fått en viss redaktionell förändring/förtydligande samt att
området kring den kommunala delegationslagen utgått p g a att lagen
upphört att gälla. I stället har tillförts området lagen om kommunala
befogenheter 6 kap. 3 §. Den gamla paragrafens lydelse återfinns i bilaga.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Samtliga nämnder och kommunala bolag
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Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för Kommunstyrelsen daterat 2014-11-10
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-11-10
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§ 5 Gamla utformningen
Personalpolitiken
5§
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
 verka och svara för utvecklingen i personalpolitiska frågor
 med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare
 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden
 besluta om stridsåtgärd
 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare
 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen
(1954:130).
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IVO – Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott
enligt 9 § och rapportering enligt 28 F – g §§ Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f
och 6g§ SoL - sekretess
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport.
Bakgrund
Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda,
bifallsbeslut inom SoL/ LSS till IVO, kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
IVO- Inspektionen för Vård och Omsorg har möjlighet att initiera beslut om
sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer
besluten inom skälig tid.
Avgiftsskyldigheten bygger på ett strikt ansvar. Utgångspunkten är att
kommunen i princip ska vidta alla åtgärder som är möjliga för att verkställa
gynnande beslut.
2014-10-03 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 3 (1 juli-30
september 2014): Inga beslut som inte verkställs inom tre månader
Saken
Särskild avgift enligt 16 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SOL
Mål nr 1428-14 Förvaltningsrätten i Falun
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrkar i ansökan att
förvaltningsrätten ska ålägga Ovanåkers kommun att betala en särskild
avgift om 10 000 kr på grund av att kommunen inte inom skälig tid
tillhandahållit det bistånd som S.T. är berättigad till enligt Socialnämnden i
Ovanåkers kommun beslut om kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SOL.
Förvaltningsrättens avgörande
Förvaltningsrätten bifaller ansökan och ålägger Ovanåkers kommun att
betala särskild avgift om 10 000 kr. Avgiften tillfaller staten.

forts
Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige
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Mål nr 5668-13 Förvaltningsrätten i Falun
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrkar i ansökan att
förvaltningsrätten ska ålägga Ovanåkers kommun att betala en särskild
avgift om 15 000 kr på grund av att kommunen inte inom skälig tid
tillhandahållit det bistånd som A.A. är berättigad till enligt Socialnämnden i
Ovanåkers kommun beslut om kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SOL.
Förvaltningsrättens avgörande
Förvaltningsrätten bifaller ansökan och ålägger Ovanåkers kommun att
betala särskild avgift om 15 000 kr. Avgiften tillfaller staten.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 138, 2014-10-28
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LEADER Hälsingebygden – nominering till valberedning
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar nominera Björn Mårtensson (C) till
valberedning för Leader Hälsingebygden för perioden 2014 – 2020.
 Vidare utses Lars Follstedt till att utgöra Ovanåkers kommuns
representant vid den extra årsstämma som hålls den 26 november
Ärendet
Ovanåkers kommun har möjlighet att nominera en ledamot till
valberedningen för Leader Hälsingebygden för perioden 2014 -2020.
Valberedningen väljs vid den extra årsstämma som hålls den 26 november
på Folkhögskolan i Bollnäs. Övriga ärenden som behandlas vid den extra
årsstämman är ”Fastställande av lokal utvecklingsstrategi 2014-2020” och
”Antagande av stadgar för föreningen”.
Att företräda Ovanåkers kommun på den extra stämman och där lämna
förslag till ledamot i valberedningen föreslås Lars Follstedt. Lars Follstedt
är vidtalad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-11-13

Skickas till
För kännedom: Björn Mårtensson, Lars Follstedt, Leader Hälsingebygden
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Ovanåkers kommun tecknar kommunal Borgen för
rörelsekapital till Hälsingeutbildning ek.för.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning att Hudiksvalls kommun
lämnar borgen för en kredit på 3 miljoner kronor åt Hälsingeutbildning
ekonomisk förening och att övriga kommuner i Hälsingland beslutar om
underborgen enligt förslaget:
att Ovanåkers kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar borgen för
9 % av rörelsekrediten till Hälsingeutbildning ekonomisk förening, dvs 270
000 kronor, utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.
att kommunernas borgensåtagande mot föreningen avser perioden 1 januari
2015 t o m 31 december 2015, samt
att föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, skall belasta resp
kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.
Sammanfattning av ärendet
Hälsingeutbildning ekonomisk förening (org nr 769602-5290) bedriver
gemensamma projekt med vuxenutbildningsenheterna i varje kommun i
Hälsingland, där kommunerna får intäkter från Hutb som sedan söker medel
från EU:s utvecklingsfonder och region Gävleborg. Detta förfarande leder
till likviditetsbrist i föreningen, då kostnaderna måste vara betalda innan
medel kan betalas till Hutb för sökta projekt.
Vid en närmare genomgång av föreningens kreditbehov utifrån pågående
projekt bedöms nivån för krediten uppgå till 3 miljoner kronor.
Frågan har diskuterats mellan ekonomicheferna i Hälsingland och förslaget
är att Hutb beviljas ett nytt borgensåtagande för efterfrågad kontokredit.
Beslutet om borgen bör tidsbegränsas och omfatta perioden 1 januari 2015 t
o m 31 december 2015. Kostnaderna för krediten bör belasta resp kommuns
vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall, eftersom
räntekostnader inte får ingå i bidragsansökan till EU.
Hälsingeutbildning har sin administration i Hudiksvall, varför föreslås, rent
praktiskt, att Hudiksvalls kommun ikläder sig rollen som huvudborgenär
mot föreningen. Krediten kommer att läggas i den bank, där kommunen f n
har sin koncernkredit.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Hudiksvalls kommun
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-11-18, Ekonomichef Nils-Erik Nilsson.
Skrivelse från Hudiksvalls kommun 2014-11-12.
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Beslut om avfallsplan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Godkänna förslag till avfallsplan i nedanstående delar för vidare
behandling i kommunfullmäktige.
- Strategier och mål daterad 2014-10-13.
- Åtgärdsprogram daterat 2014-10-13 med möjlighet till löpande
revidering där betydande avvikelser ska delges kommunstyrelsen för
yttrande eller beslut.
 Ge befintlig projektorganisation, (regional projektgrupp, lokala
arbetsgrupper), i uppdrag att under planperioden driva processen med
att följa upp och summera mål och åtgärder samt löpande revidera
underlagsdokument och ta fram förslag till reviderat åtgärdsprogram.
Sammanfattning
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall
som gäller för kommunen samt en avfallsplan.
Ärendet
Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan Hälsinglands kommuner
och gäller för perioden 2015-2020. Arbetet med den nya avfallsplanen har
letts av BORAB och har skett med bred förankring bland kommunens
tjänstemän och politiker som varit delaktiga via arbets- och referensgrupper.
Avfallsplanen består av två delar: strategier och mål samt
åtgärdsprogram.
Avfallsplanen har under fyra veckors tid varit ute på remiss och samråd.
Därvid inkomna synpunkter är sammanställda i den bifogade
samrådsredogörelsen och korrigeringar i avfallsplanen har skett utefter
inkomna synpunkter.
I bifogat material finns också ett bakgrundsunderlag och en
sammanfattande tabell där avfallsplanen sammanfattas.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: BORAB, Miljö- och byggavdelningen och VA–Ingenjör Johan Olanders
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Beslutsunderlag
Avfallsplan:
Strategier och mål - Redogör för vad kommunen prioriterar och avser att
arbeta med under planperioden. Strategier och mål fastställs i
kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.
Åtgärdsprogram - Anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har
till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.
Övriga dokument
Underlag - Behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen;
EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella
avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också
framtidstrender och en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod.
Samrådsredogörelse - Redovisar de synpunkter som har inkommit via
remiss- och utställningsfasen med svar från ansvariga projekt- och
arbetsgrupper.
Sammanfattande tabell - Ett komplement till avfallsplanen har även en
sammanfattande tabell tagits fram.
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Investeringsplan VA–verksamheten 2015 - 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Investeringsplan VA 2015 – 2019.
Sammanfattning
Driftbolaget Helsinge Vatten AB, som sköter driften av Ovanåkers
kommuns allmänna VA- anläggningar, har redovisat ett förslag till
investeringsbudget 2015-2019. Förslaget har därefter hanterats på tekniska
nämnden § 90 2014-10-01.
Ärendet
Tekniska avdelningen har tagit del av och granskat av Helsinge Vatten
tillhandahållet förslag till investeringsplan för perioden 2015 – 2019.
Investeringsplanen kan komma att behöva revideras i det fall förstudien i det
mycket stora projektet med en överföringsledning av dricksvatten från
Edsbyn via Viksjöfors till Alfta, visar att projektet är genomförbart.
Beslutsunderlag
Investeringsplan VA 2015 – 2019
Tekniska nämnden § 90, 2014-10-01

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Helsinge Vatten AB, VA–Ingenjör Johan Olanders och Ekonomiavdelningen
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Investeringsplan 2015-2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar investeringsplan 2015-2019
2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att beskriva de
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av alternativen (1)
nybyggnad- och (2) renovering av fotbollens omklädningsrum på Ön.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att för
Celsiusområdet formulera ett utrednings-/projekteringsunderlag som
innefattar F-9 och fritidsverksamhet samt en omlokalisering av Edsbyns
museum.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden, att inom ramen för
”Utredningen Celsiusområdet”, beskriva de ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenserna av att placera även fritidsgården
inom Celsiusområdet.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att beskriva de
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av att bedriva
fritidsgårdsverksamhet i Folkets hem till och med 2018.
6. Kommunfullmäktige uppdrar, under förutsättning att lämplig placering
av fritidsgård Edsbyn bestäms, till tekniska nämnden att förbereda
försäljning av fastigheten Södra Edsbyn 13:126 (Västergården)
7. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att förbereda
försäljning av del av fastigheten Alfta Kyrkby 21:56 (Kåken)
8. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att i samband med
ombyggnation av Södran till utbildningslokal göra anpassningar av
utemiljön som begränsas till att endast uppfylla myndighetskrav. Detta
eftersom funktionen som utbildningsbyggnad endast är provisorisk.
9. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ta fram alternativ
för samlokalisering av kommunens arkiv och beskriva konsekvenserana
ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv.
10. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att förbereda en
eventuell framtida försäljning av fastigheten Södra Edsbyn 11:12
(Edsbyns hotell)
11. Kommunfullmäktige anvisar 11 500 000 kr för om- och tillbyggnad av
Edsbyns Bibliotek så att Edsbyns Museum kan lokaliseras till
bottenvåningen på byggnaden. Investeringen ska utföras i enlighet med
ritningsförslag daterat 2014-11-07. Projektering och byggstart ska ske
2015.

forts
Skickas till
Samtliga nämnder/förvaltningschefer, ekonomiavdelningen
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Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) yrkar bifall till följande förslag:
1. Kommunfullmäktige antar investeringsplan 2015-2019
2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att beskriva de
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av alternativen (1)
nybyggnad- och (2) renovering av fotbollens omklädningsrum på Ön.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att för
Celsiusområdet formulera ett utrednings-/projekteringsunderlag som
innefattar F-9 och fritidsverksamhet samt en omlokalisering av Edsbyns
museum.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden, att inom ramen för
”Utredningen Celsiusområdet”, beskriva de ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenserna av att placera även fritidsgården
inom Celsiusområdet.
5. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att beskriva de
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av att bedriva
fritidsgårdsverksamhet i Folkets hem till och med 2018.
6. Kommunfullmäktige uppdrar, under förutsättning att lämplig placering
av fritidsgård Edsbyn bestäms, till tekniska nämnden att förbereda
försäljning av fastigheten Södra Edsbyn 13:126 (Västergården)
7. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att förbereda
försäljning av del av fastigheten Alfta Kyrkby 21:56 (Kåken)
8. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att i samband med
ombyggnation av Södran till utbildningslokal göra anpassningar av
utemiljön som begränsas till att endast uppfylla myndighetskrav. Detta
eftersom funktionen som utbildningsbyggnad endast är provisorisk.
9. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ta fram alternativ
för samlokalisering av kommunens arkiv och beskriva konsekvenserana
ur ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv.
10. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att förbereda en
eventuell framtida försäljning av fastigheten Södra Edsbyn 11:12
(Edsbyns hotell)
11. Kommunfullmäktige anvisar 11 500 000 kr för om- och tillbyggnad av
Edsbyns Bibliotek så att Edsbyns Museum kan lokaliseras till
bottenvåningen på byggnaden. Investeringen ska utföras i enlighet med
ritningsförslag daterat 2014-11-07. Projektering och byggstart ska ske
2015.
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Sammanfattning av ärendet
Investeringsplanen för 2015-2019 omfattar 115 mnkr varav:
Per år
31,2 mnkr 2015
36,8 mnkr 2016
16,7 mnkr 2017
12,8 mnkr 2018
17,1 mnkr 2019
Per anläggning
66,9 mnkr Fastighet
31,4 mnkr Infrastruktur
11,9 mnkr IT
4,4 mnkr Övrigt
Jämfört med tekniska nämndens äskade har 60 mnkr exkluderats. De objekt
som strukits innefattar fastighetsinvesteringar, i huvudsak inom
Celsiusskolan, där bland annat investering i ny F-6 skola (35 mnkr) har
strukits i avvaktan på utredning. Vidare har fotbollens omklädningsrum Ön
(8 mnkr) strukits i avvaktan på utredning. Troligt är att dessa investeringar
återkommer med större eller mindre belopp, i kommande investeringsplaner,
då utredning är färdig.
Objekt som tillkommit i investeringsplanen som inte behandlats av
facknämnd är
9,0 mnkr
Kulturrum (Edsbyns bibliotek)
0,14 mnkr
Konst
0,12 mnkr
Larm
2,0 mnkr
Personaladministrativt system
1,0 mnkr
Trygghetslarm
1,2 mnkr
Verksamhetssystem-LifeCare, Nyckelfritt, ÄBIC
Ärendet
Tekniska nämnden, Barn och utbildningsnämnden och Gymnasie- och
utbildningsnämnden har via nämnd lämnat äskande om investeringar för
perioden 2015-2019. Därefter har ärendet hanterats via politisk beredning
till vilken även Kommunstyrelseförvaltningen och Socialförvaltningen
kompletterat med äskanden som inte hanterats via nämnden. Prioritering har
därefter genomförts politiskt.
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Beslutsunderlag
Investeringsplan 2015-2019
Tekniska nämnden § 93, 2014-10-01
Barn och skolnämnden § 52, 2014-08-28
Gymnasie- och utbildningsnämnden § 43, 2014-08-27
Tekniska nämnden § 73, 2014-08-20
Tekniska nämnden § 75, 2014-08-20
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Dnr 2014.377

041

Budget och verksamhetsplan 2015-2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar dokumentet Mål och budget 2015-2017
2. Kommunfullmäktige antar dokumentet Anpassningsåtgärdsbilaga mål
och budget 2015-2017
3. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2015-2017
(tkr)
Nämnd
Ram 2015
Ram 2016
Ram 2017
Kommunfullmäktige, 1111
1061
1061
revison
och
valnämnd
Kommunstyrelsen
63 020
62 563
62 563
Miljöoch 5016
5016
5016
byggnämnden
Tekniska nämnden
49 909
49 809
49 809
VA
0
0
0
Barnoch 221 858
223 184
223 184
utbildningsnämnden
Socialnämnden
230978
230978
230978
Projekt
2000
2000
2000
Växtkraft
1525
1525
1525
Medel
för 500
500
500
tilläggsbudgetering
Kostnadsökningar
7760
22760
37760
Pensionskostnader
18900
19000
19000
Kapitalkostnader
-33890
-33890
-33890
Avskrivningar
23959
23959
23959
Skatter och generella -595163
-612430
-630140
statsbidrag
Finansnetto
-2270
-1870
-1870

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen
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Förändringar från tidigare budgetbeslut (kf §31 2014-04-28)
Kommunfullmäktiges ram utökas med 5 tkr från och med 2015 som
kompensation för ökade arvoden
Kommunfullmäktiges ram utökas med 50 tkr år 2015 i avsikt att möjliggöra
utbildningstillfälle för fullmäktigeledamöterna.
Kommunfullmäktiges ram utökas med 13 tkr från och med 2015 till följd av
nya arvodesbestämmelser
Kommunstyrelsens ram utökas med 236 tkr från och med 2015 som
kompensation för löneökning jan-mars 2015
Kommunstyrelsens ram minskas med -5 tkr från och med 2015 som följd av
att arvoden för kommunfullmäktige ingick i kommunstyrelsens
kostnadskompensation (kf §31)
Kommunstyrelsens ram minskas med -61 tkr från och med 2015 till följd av
förändrad kapitaltjänst
Kommunstyrelsen ram utökas med 3 tkr från och med 2015 till följd av
förändrad kapitaltjänst inventarier biografen.
Kommunstyrelsens ram höjs med 118 tkr från och med 2015 med anledning
av den förhöjda medlemsavgiften till Kommunalförbund södra
Hälsingland i avsikt att finansiera informationssäkerhetssamordnaren.
(avgiften för KFsH ligger under ekonomiavdelningen)
Kommunstyrelsens ram utökas med 80 tkr från och med 2015 i avsikt att
täcka kostnaderna för support och underhåll för dokument och
ärendehanteringssystem. (kostnader för systemet ligger under service och
informationsavdelningen)
Kommunstyrelsens ram utökas med 300 tkr från och med 2015 att användas
till ökad sponsring
Kommunstyrelsens ram utökas med 85 tkr från och med 2015 att användas
till överförmyndarverksamhet
Kommunstyrelsens ram utökas med 120 tkr från och med 2015 till följd av
nya arvodesbestämmelser
Kommunstyrelsens ram minskas med -525 tkr från och med 2015 till följd
av att avgiften till region Gävleborg upphör
Kommunstyrelsens ram utökas med 200 tkr från och med 2015 att användas
till större andel ekologiska och lokalproducerade livsmedel. Kravmjölk på
skolorna och ekologisk frukt i förskolorna samt utbildningsinsatser för att
förbättra kunskaperna om lokalproducerade varor ska rymmas inom
anslaget.
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Miljö och byggnämndens ram utökas med 24 tkr från och med 2015 och
framåt som kompensation för löneökning jan-mars 2015
Miljö och byggnämndens ram minskas med -1 tkr från och med 2015 till
följd av förändrad kapitaltjänst
Miljö och byggnämndens ram utökas med 9 tkr från och med 2015 till följd
av nya arvodesbestämmelser
Miljö och byggnämndens ram utökas med 300 tkr från och med 2015 att
användas till bostadsanpassning
Tekniska nämndens ram utökas med 105 tkr från och med 2015 som
kompensation för löneökning jan-mars 2015
Tekniska nämndens ram utökas med 1385 tkr från och med 2015 till följd av
förändrad kapitaltjänst
Tekniska nämndens ram utökas med 333 tkr från och med 2015 till följd av
intäktsbortfall till följd av avyttring av anläggningstillgångar i bredband
Långhed.
Tekniska nämndens ram minskas med -41 tkr från och med 2015 med
anledning av att kostnaden för informationssäkerhetssamordnaren
bortfaller från nämndens ansvar. (medlen finns inom IT-avdelningen)
Tekniska nämndens ram minskas med 335 tkr 2015 i och med fortsatt drift
av Viksjöfors skola HT-15
Tekniska nämndens ram minskas med 670 tkr från och med 2016 i och med
fortsatt drift av Viksjöfors skola
Tekniska nämndens ram utökas med 10 tkr från och med 2015 till följd av
nya arvodesbestämmelser
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1127 tkr från och med 2015
som kompensation för löneökning jan-mars 2015
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 238 tkr från och med 2015
som kompensation för löneökning april-december 2014
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 225 tkr från och med 2015
som kompensation för kostnadsökningar enskilda förskolan
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 137 tkr från och med 2015
till följd av förändrad kapitaltjänst
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 500 tkr från och med 2015
till följd av ökat elevantal i grundskolan/fritidshem
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 140 tkr 2015 till följd av
utökning öppettider (05-22) på en förskola
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 335 tkr 2015 i och med
fortsatt drift av Viksjöfors skola HT 2015
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 700 tkr 2015 i och med
fortsatt drift av Viksjöfors skola HT 2015
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 670 tkr från och med 2016 i
och med fortsatt drift av Viksjöfors skola
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Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1356 tkr från och med 2016 i
och med fortsatt drift av Viksjöfors skola
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 26 tkr från och med 2015 till
följd av nya arvodesbestämmelser
Barn och utbildningsnämndens ram minskas med -100 tkr från och med 2015
till följd av sammanslagning av barn och skolnämnden och gymnasie- och
utbildningsnämnden
Socialnämndens ram utökas med 1054 tkr från och med 2015 som
kompensation för löneökning jan-mars 2015
Socialnämndens ram minskas med -83 tkr från och med 2015 till följd av
förändrad kapitaltjänst
Socialnämndens ram utökas med 22 tkr från och med 2015 till följd av nya
arvodesbestämmelser
Växtkraft utökas med 525 tkr från och med 2015
Kapitalkostnader budgeteras till -32470 tkr från och med 2015 till följd av
avskrivningar, internränta för kommunen (inkl. leasing) och VA
Avskrivningar budgeteras till 22539 tkr från och med 2015 till följd av
avskrivningar för kommunen (inkl. leasing) och VA
Skatter och generella bidrag utökas med 4660 tkr 2015 till följd av ny
skatteunderlagsprognos 2014-08-18
Skatter och generella bidrag utökas med 2742 tkr 2016 till följd av ny
skatteunderlagsprognos 2014-08-18
Skatter och generella bidrag utökas med 2524 tkr 2017 till följd av ny
skatteunderlagsprognos 2014-08-18
4. Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål
-Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella
statsbidrag ska under budgetperioden vara högst:
2015
2016
2017
98%
98%
98%
-Resultatmålet ska överstiga noll
-Koncernens resultat ska överstiga 3,9 mnkr
-Skattesatsen för 2015 21,86%
-Investeringsvolymen i kommunens skattefinansierade verksamhet ska
understiga 15 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter
budgetåret.
forts
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-Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA)
ska uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två
år efter budgetåret
5. Kommunfullmäktige att ta del av den skriftliga redogörelsen
Redovisning av utredningsuppdrag- Södra skolan Tn §75 2014-08-20
och lämnar över ärendet till kommunfullmäktige att hantera vid beslut
om investeringsplan för 2015-2019.
6. Kommunfullmäktige beslutar att hantera beslut om sammanslagning av
barn- och skolnämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden i separat
ärende.
7. Kommunfullmäktige att ta del av den skriftliga redogörelsen
Fritidsgårdar- uppdrag Tn §73 2014-08-20 och lämnar över ärendet till
kommunfullmäktige att hantera vid beslut om investeringsplan för 20152019.
8. Kommunfullmäktige beslutar att fortsatt uppdra till den politiska
styrgruppen för integration att ta fram beslutsunderlag enligt
uppdragsformulering från Kf §31 2014-04-28.
9. Kommunfullmäktige anser uppdraget rörande Edsbyns simhall från Kf
§31 2014-04-28 som slutfört i och med den nya taxa som antogs av
kommunfullmäktige §43 2014-06-16 som förväntas ge ökade intäkter.
Tillägg vid kommunstyrelsen sammanträde
Tekniska nämndes ram utökas med 400 tkr från och med 2015 i syfte att
utöka driftsbidrag till föreningar.
Kommunstyrelsen ram utökas med 700 tkr från och med 2015 i syfte att
fortsätta utökningen av sommarjobb för ungdomar.
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 400 tkr från och med 2015
med inriktning att anställa en IT pedagog som kan samordna och bidra till
att kompetens höja lärarnas IT pedagogiska kunskaper.
Kommunstyrelsens ram utökas med 100 tkr från och med 2015 i syfta att
användas som utvecklingsmedel för Besökscenter Ol-Anders.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) med bifall av Hans Jonsson (C) och Bertil Eriksson (Kd)
yrkar bifall till huvudförslaget för budget och verksamhetsplan för 2015 –
2017
Håkan Englund (S) yrkar på att följande tillägg görs till budget och
verksamhetsplan för 2015-2017:
1. Utökat driftsbidrag till föreningar, 400 000 kr
2. En fortsatt ökning av sommarjobb för ungdomar, 700 000 kr
3. IT pedagog som kan samordna och bidra till att kompetens höja lärarnas
IT pedagogiska kunskaper, 400 000 kr
4. Utvecklingsmedel för Besökscenter Ol-Anders med 100 000 kr
Hans Jonsson (C) med bifall från Bertil Eriksson (KD) yrkar på att följande
tillägg görs till budget och verksamhetsplan för 2015-2017:
1. att årligen bevilja 100 000 kr till verksamhetsmedel till kommunens
näringslivsutvecklare
2. att utöver befintliga 300 000 kr till sommarjobb årligen bevilja
ytterligare 400 000 kr
3. att utöver befintliga driftsbidrag årligen bevilja 700 000 kr till föreningar
som driver kommunala anläggningar
4. att göra 470 000 kr i årlig besparing på utvecklingsavdelningen
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande fråga om kommunstyrelsen antar eller avslår
huvudförslaget från Håkan Englund (S), Hans Jonsson (C) och Bertil
Eriksson (Kd) och finner att kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens ordförande ställer tilläggsförslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
De som instämmer i Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande röstar ja.
De som instämmer i Hans Jonsson (C) och Bertil Erikssons (KD) förslag
röstar nej.
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Omröstningsresultat
Med 7 röster på ja mot 4 röster på nej beslutar kommunstyrelsen att bifalla
Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande.
Håkan Englund (S)
Mikael Jonsson (M)
Ylva Ivarsson (S)
Hans Gradin (S)
Kent Olsson (FP)
Bertil Eriksson (KD)
Tony Smith (S)
Hans Jonsson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Björn Mårtensson (C)
Yoomi Renström (S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun beslutar varje år en budget för nästkommande år och de
därpå följande två åren. Budgeten är en plan för kommunens ekonomi och
verksamhet. Fokus i dokumentet ligger på nästkommande år, 2015, men
dokumentet innehåller också en övergripande plan för kommunens
förutsättningar för de därpå följande två åren, 2016 och 2017.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om fördelning av de ekonomiska
ramarna. Kommunfullmäktige har då att ta ställning till vilka intäkter som
kommunen förväntas få och till vilka verksamhetsområden (nämnder) dessa
medel ska gå. När väl ramarna har beslutats är det nämnderna som ska
bestämma över vilken verksamhet som ska bedrivas. Nämnderna måste då
ställa de ekonomiska förutsättningarna i relation till verksamhetsmässiga
mål. För att uppnå balansen mellan ekonomi och verksamhet använder
Ovanåkers kommun sig av styrkort.
Ärendet
Dokumentet mål och budget 2015-2017 har tagits fram på följande vis:
-Budgetarbetet initieras med att respektive nämnd beslutar om vilka
kostnadsökningar och äskanden som är aktuella inför budgetperioden.
(februari/mars året innan första budgetår)
-Därefter sammanträder budgetberedningen. Budgetberedningen tar då
ställning till de kostnadsökningar och äskanden som respektive nämnd begär
och ställer detta i relation till senaste skatteunderlagsprognos och finansiella
mål. (mars året innan första budgetår)
forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2014-11-24

39 (47)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 178 forts
-Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för respektive
budgetpost och finansiella mål för budgetåret och planeringsperioden. (april
året innan första budgetår)
Att det är en tid mellan budgetberedningens sammanträde och
kommunfullmäktiges beslut beror på att budgetberedningen är beredande
inför kommunstyrelsens sammanträde vilket föregår kommunfullmäktiges
sammanträde.
-Nästa del är att nämnderna tar beslut om vilken verksamhet som ska
bedrivas inom given budgetram. Nämndens beslut innefattar även åtgärder
som ska genomföras. Åtgärderna beskrivs i särskilt dokument. (augusti året
innan första budgetår)
-Budgetberedningen tar del av de presentationer av verksamhet som
respektive nämnd och helägt kommunalt bolag beslutat om.
Budgetberedningen tar också del av de åtgärder som föreslås av respektive
nämnd. Budgetberedningen tar del av senaste skatteunderlagsprognos och
prognoser för övriga budgetposter. Förslag till eventuella förändringar av
budgetramar lämnas till kommunstyrelsen (oktober året innan första
budgetår)
-Kommunfullmäktige beslutar om budget (november/december året innan
första budgetår)
Beslutsunderlag
Mål och budget 2015-2017
Anpassningsåtgärder 2015-2017
Budget och verksamhetsplan 2015-2017 – Beräkning löneökning (bilaga)
Budget och verksamhetsplan 2015-2017 – Beräkning kapitaltjänst (bilaga)
Budget och verksamhetsplan 2015-2017 – Redovisning av uppdrag (bilaga)
Budget och verksamhetplan 2015-2017- Bruttolista 140926 (bilaga)
Budget och verksamhetsplan 2015-2017- Nya siffror till KS (bilaga)
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Dnr 2014.346

003

Plan för intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen antar ”Plan för intern kontroll 2015 för
kommunstyrelsen”.
 Planen ska gälla för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Övergripande kontrollområden som samtliga nämnder ska ha som grund till
sin nämnds plan för intern kontroll har tidigare tagits fram centralt. De är
ekonomi, IT-säkerhet, löner och personal samt dokument- och
ärendehantering. Rutiner och processer under dessa områden har tagits fram
utifrån den väsentlighets- och riskbedömning som genomförts av den
centrala arbetsgruppen för intern kontroll. Varje nämnd kan komplettera
planen med egna områden utifrån egna väsentlighets- och riskbedömningar.
Kommunstyrelsen har arbetat fram en plan för intern kontroll utifrån
ovanstående riktlinjer. Förutom de centralt framtagna rutinerna och
processerna har ytterligare sex rutiner/processer lagts till.
Denna plan gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31.
Ärendet
En grupp för intern kontroll har arbetat med områden som kommunstyrelsen
enligt väsentlighets- och riskbedömning bör ha med i sin plan för intern
kontroll.
Gruppen har utgått från den senast antagna övergripande planen för intern
kontroll och därutöver gjort riskbedömningar utifrån kommunstyrelsens
ansvarsområden som inte innefattas av den övergripande planen.
Beslutsunderlag
Plan för intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen,
daterad 2014-10-28
Riskbedömningar kommunstyrelsen, daterad 2014-10-24.
Tjänsteskrivelse Jenny Eriksson, 2014-10-28

Skickas till
För kännedom: Ekonom Jenny Eriksson
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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
Ekonomiärenden
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2014.202 002, 2014-11-04
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2014.202 002, 2014-11-05
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2014.202 002, 2014-11-11
Personalärenden
-
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Meddelanden, kurser och konferenser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser.
A

Uttalande från Synskadades riksförbund

B

KFsH § 40 – Budget 2015

CD

Ekonomisk rapport – Överlikviditetsportföljen

E

Ekonomisk rapport – Pensionsportföljen

FG

Regionsstyrelsen § 67 – Bildande av bolag för
att främja dubbelspårsutbyggnad på
Ostkustbanan

H

Regionstyrelsen – Sammanträdesprotokoll
2014-10-24

IJ

AEFAB – Sammanträdesprotokoll 2014-06-16

K

AEFAB – Sammanträdesprotokoll 2014-09-12

L

AEFAB – Sammanträdesprotokoll 2014-09-25
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Inlösen av fastigheten Östanå 3:24 – Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Kommunfullmäktige beslutar att inlösen av fastigheten Östanå 3:24 får
ske till ett pris av 1 200 000 kr samt att ge teknisk chef Patrik Uhras
uppdrag att genomföra affären och att underteckna därtill nödvändiga
handlingar.
 Finansiering sker via rörelsekapitalet.
Sammanfattning av ärendet
Lantbruksfastigheten Östanå 3:24 består av två markområden. Markområdet
med bostadshus och ekonomibyggnader är beläget norr om Karl Hedins
bygghandel. Det andra markområdet med åkermark är beläget norr om
länsväg 301 mot Muckeltjärn.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Markområdet med byggnader ligger inom fastställd detaljplan där marken är
avsedd för småindustri. Ett boende där kommer på sikt att innebära risk för
miljöstörningar av den verksamhet som detaljplanen tillåter. Avsikten med
att köpa fastigheten är att så småningom riva byggnaderna eller ändra
användningen så att den överensstämmer med planens användningssätt.
Fastighetens taxeringsvärde år 2013 var totalt 783 000 kr, mark 163 000 kr
och byggnader 620 000 kr.
Inlösen av fastigheten är i linje med den genomförandebeskrivning som
gjordes i samband med att gällande detaljplan skapades.
Kostnaden för inlösen fanns med i de kalkyler som då ingick i nämnda
beskrivning.
Budgeterade pengar för inköpet, 1 000 000 kr, ombudgeterades under 2013
till medfinansiering för byggande av trafiklösningen på Norra torget. Därför
behöver nu inlösen ny finansiering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med kartbilaga från Patrik Uhras, daterad 2014-11-20.
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Nominering av styrelseledamot till Förenade småkommuners
Försäkrings AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att nominera Björn Mårtensson (C), till
styrelseledamot i Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag inför
val vid årsstämma för 2014.
Ärendet
Till årsstämma för verksamhetsåret 2014 har ledamoten Håkan Englund, (S)
meddelat att han inte står till förfogande för omval. Därmed kommer det att
finnas en vakant plats i styrelsen. Förslag är att nominera Björn Mårtensson
(C) från Ovanåkers kommun. Att notera är att denna styrelse inte enbart är
sammansatt av politiker utan t ex dess nuvarande styrelseordförande, Bertil
Lindström, är normalt tjänsteman i Valdemarsviks kommun. I styrelsen
finns även en särskilt sakkunnig i försäkringsfrågor.
Beslutsunderlag
-

Skickas till
För kännedom: Valberedningens ordförande, FSF AB
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Nominering av ledamot till Kommuninvest ekonomisk
förenings styrelse
Kommunstyrelsens beslut
Nominera Håkan Englund, (S), till styrelseledamot i Kommuninvest
ekonomisk förening inför val vid årsstämma för 2014.
Ärendet
Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk föreninge inbjuder
medlemmarna i föreningena att nominera en eller flera personer att väljas
till föreningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie
föreningsstämman torsdagen den 16 april 2015.
Beslutsunderlag
-

Skickas till
Valberedningens ordförande, Kommuninvest ekonomisk förening
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Kommunstyrelsens sammanträdesplan 2015 – ändring
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdet den 24 mars 2015 flyttas till den 17 mars 2015.

