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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 29 januari, 2013,
kl. 09.00- 12.45, Ajournering 10.05- 10.30

Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Marlene Johansson (S)
Hans Gradin (S)
Bertil Eriksson (KD) §§ 1-6, §§ 8-23
Hans Jonsson (C)
Björn Mårtensson (C)

Tjänstgörande ersättare

Tony Smith (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP)
Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (FP)
Anna Rudman (C) tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C)
Pär Johansson (M) tjänstgörande ersättare för Bertil Eriksson (KD) § 7

Övriga närvarande
Ersättare

Pär Johansson (M)
Ingrid Björklund (FP)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Ekonom Johan Brodin § 4
Rektor Christer Andersson § 4
AEFAB Christer Berglund § 4
Fritidschef Eva Holm § 4
Personalchef Mona Persson § 17

Övriga
Insynsplatser

Lennart Englund (SD)
Jan Wahlman (V)

Utses att justera

Hans Jonsson

Justering
Plats och tid

Hans Jonsson
Kommunkontoret den 12 februari, klockan 11.00

Justerade paragrafer

1-23

Justerare
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Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

____________________________________________

Ordförande

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Hans Jonsson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 29
januari 2013
Protokollet har justerats, d v s godkänts.
Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 12 februari och tas ned den 6
mars 2013. Under den tiden har du möjlighet att överklaga besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
kommunsekreteraren.
…………………………………………………..
Kristoffer Baas
Kommunsekreterare
Tfn 0271-570 77
kristoffer.baas@ovanaker.se
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Kommunstyrelsen
Ks § 1

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

Dagordning under
sammanträde

1.

Upprop

1.

Upprop

-

2.

Utses att justeras

2.

Utses att justeras

-

3.

Godkännande av dagordning

3.

Godkännande av dagordning

§1

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Allmänhetens frågestund

§2

5.

Rapporter

5.

Rapporter

§3

6.

Besvarande av motion från Jan
Wahlman ”Vårda våra gemensamma
resurser”

6.

Avslutade investeringar 2012

§4

7.

Förändrat ansvar över
fritidsgårdsverksamheten – från
kommunstyrelsen till tekniska nämnden

7.

Besvarande av motion från Jan
Wahlman ”Vårda våra
gemensamma resurser”

§5

8.

Bidragsansökan från Edsbyns
närradioförening

8.

Förändrat ansvar över
fritidsgårdsverksamheten – från
kommunstyrelsen till tekniska
nämnden

§6

9.

Taxor och avgifter inom
fritidsavdelningens verksamhetsområde

9.

Bidragsansökan från Edsbyns
närradioförening

§7

10.

Höjning av priser på lunch och
lunchlådor

10.

Taxor och avgifter inom
fritidsavdelningens
verksamhetsområde

§8

11.

Gemmensamma utgångspunkter för en
förbättrad folkhälsa i Gävleborgs län
samt en reviderad organisation för
folkhälsorådet

11.

Höjning av priser på lunch och
lunchlådor

§9

12.

Tilläggsbudgeteringar investeringar
2013 från 2012 års budget

12.

Gemmensamma utgångspunkter
för en förbättrad folkhälsa i
Gävleborgs län samt en
reviderad organisation för
folkhälsorådet

§ 10

13.

Avslutade investeringar 2012

13.

Tilläggsbudgeteringar
investeringar 2013 från 2012 års
budget

§ 11

14.

Tilläggsbudgeteringar VAinvesteringar 2013 från 2012 års budget

14.

Tilläggsbudgeteringar VAinvesteringar 2013 från 2012 års
budget

§ 12

15.

Avslutade VA-investeringar 2012

15.

Avslutade VA-investeringar
2012

§ 13

16.

Ägardirektiv AEFAB

16.

Medfinansiering LONAansökan ”Levande Vatten”

§ 14
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17.

Försäljningsuppdrag avseende
Voxnabruks skola

17.

Ägardirektiv AEFAB

§ 15

18.

Information: Utredning av
förutssättningar för gemensam HRfunktion i Hälsingland

18.

Försäljningsuppdrag avseende
Voxnabruks skola

§ 16

19.

Sponsringsansökan Alfta BikePark

19.

Information: Utredning av
förutssättningar för gemensam
HR-funktion i Hälsingland

§ 17

20.

Sponsringsansökan Alfta ÖSA OK

20.

Sponsringsansökan Alfta
BikePark

§ 18

21

Utseende av världsarvskommittén

21.

Sponsringsansökan Alfta ÖSA
OK

§ 19

22.

Delegeringsbeslut

22.

Utseende av
världsarvskommittén

§ 20

23.

Meddelanden

23.

Delegeringsbeslut

§ 21

24.

Revidering av investeringsplan 20132017

24.

Meddelanden

§ 22

25

Revidering av investeringsplan
2013-2017

§ 23

Notera att punkt 16 (§ 14), Medfinansiering LONA-ansökan ”Levande Vatten” är ett
tilläggsärende som tillkom under sammanträdet.
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Dnr 2013.36

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 2013.37

006

Rapporter
Ordförande, Yoomi Renström (S)
Kommunalförbundet södra Hälsingland
Kommunalförbundet södra Hälsingland har bytt ordförandekommun i
enlighet med den tidigare överenskomna turordningen. Direktionens
ordförande är för kommande två år Sven-Erik Lindestam, Söderhamn, och
vice ordförande är Marie Centerwall, Bollnäs.
Atlantbanan
Möte angående Atlantbanan. Diskussion pågår om att elektrifiera
Meråkerbanan. Det finns en önskan från föreningen att Gävleborg ska
engagera sig mer aktivt i detta.
Hälsingerådet
Hälsingerådet har haft möte 2013-01-16.
Det påbörjas en ny Leader-period från och med 2014. Nuvarande program
kommer att förlängas innan det nya Leader-programmet kan komma igång.
17 april kommer det vara ett Leader-möte i Alfta.
Det föreslogs att Lars Norin bjuds in till kommunstyrelsen för att informera
om den nya Leader-perioden och även att en tjänsteman utses att bli
kommunens kontaktperson för dessa frågor.
Näringslivsrådet
Näringslivsrådet har sitt först möte den sjunde februari.
Världsarvet
Vice ordförande, Håkan Englund (S)
Världsarvsgruppen har haft ett möte med besöksnäringen. Där diskuterades
möjligheten till turismutveckling i anknytning till världsarvet samt olika
idéer om invigningen den 25:e maj. Hembygdsföreningarna i kommunen har
inbjudits till ett möte 18:e feb för att diskutera deras roll och samverkan med
kommunen.
Länsstyrelsens världsarvsråd ska ha ett möte den 14:e februari angående
invigningen.
Ordförande, Yoomi Renström (S)
Rapporterar från Regionstyrelsen att Kerstin Oremark presenterade sin
förhandsstudie till världsarvsprojektet samt att regionen redogjorde för det
pågående arbetet.
forts
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Kommunala bolag
AEFAB
Håkan Englund (S)
Information om Öjollasbacken. Anbudsförfarandet är avslutat. Styrelsen
kommer att fatta beslut inom några veckor.
AEFAB bevakar den exekutiva försäljningen av ”Ivarssons”-fastigheten.
AICAB
Mikael Jonsson (M)
Mikael Reijer tillträdde som ny VD för AICAB från och med 1 januari.
Övriga
Hans Gradin (S) Landstinget
Hans Gradin rapporterade från ett trafiksamråd i Söderhamn om
kollektivtrafikens utveckling.
KL-trafik har sagt upp rådande avtal vilket innebär att det avslutas jun 2014.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

8 (47)

2013-02-11

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 4

Dnr 2012.381

042

Avslutade investeringar 2012
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av redogörelsen nedan och godkänner
avvikelserna.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till ekonomiavdelningen att arbeta fram
förslag till principer och riktlinjer för hantering av avvikelser vid
investeringar.
Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Jonsson (M) med bifall från Hans Jonsson (C) gör följande
tilläggsyrkande.
1. Kommunfullmäktige tar del av redogörelsen nedan och godkänner
avvikelserna.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till ekonomiavdelningen att arbeta fram
förslag till principer och riktlinjer för hantering av avvikelser vid
investeringar.
Förslag till beslut inför sammanträdet
1. Kommunfullmäktige tar del av redogörelsen nedan och godkänner
avvikelserna.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Mikael Jonssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Sammanfattning av ärendet
Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar.
Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. För de som är
avslutade görs en redovisning där nettoinvesteringen jämförs med tilldelade
budgetmedel.

forts
Skickas till
Kommunfullmäktige och ekonomiavdelningen
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Under 2012 fanns det 48 pågående investeringar. Detta var antingen sådana
investeringar som inte avslutats under tidigare år och sådana investeringar
som var nya i investeringsplanen för 2012.
Utöver dessa har under avslutade investeringar redovisats utgifter på Stora
hälsingegårdars väg som tidigare år slutredovisats. Vidare har inventarier
har köpts in från OKAB, vilket inte var medtaget i investeringsplanen.
Av de 48 pågående investeringarna har 27 investeringar avslutats 2012.
Ett budgetöverskott på 93 tkr redovisas för de avslutade investeringarna.
De avslutade investeringarnas totala budget var 15 887tkr. Totalt investerat
var 15 794 tkr, varav 11 877 tkr 2012.
Avslutade investeringar 2012
Fastigheter
Offentliga lokaler
-Avveckling förskola Sörgården 257 tkr (+3 tkr) - kommunstyrelsen
Totalt har 260 tkr beviljats. Investeringen avser återställning av fastigheten
efter borttagande av modulen. Av beviljade budgetmedel var 60 tkr tänkt för
att återställa fastigheten inför försäljning. Därför redovisas ett överskott.
Kvarstår behovet av att återställa fastigheten inför en framtida avveckling av
förskoleverksamheten på Sörgården. Projektet kan ju avslutas o aktiveras
när det bedöms möjligt att sälja fastigheten.
-Furan larm 48 tkr (+7 tkr) - kommunstyrelsen
Totalt har 55 tkr beviljats. Som förtydligande ska sägas att denna investering
ska ses i sammanhang med larminvesteringar på roteberg skola, roteberg
förskola, voxnadalens gymnasie, runemo skola och öjestugan. Där totala
budgetmedel är 500 tkr. Det kan innebära att någon av de andra
investeringarna kan komma att redovisa underskott.
-Voxnadalens gymnasie larm 84 tkr (+36 tkr) - kommunstyrelsen
Totalt har 120 tkr beviljats. Som förtydligande ska sägas att denna
investering ska ses i sammanhang med larminvesteringar på roteberg skola,
roteberg förskola, furan, runemo skola och öjestugan. Där totala
budgetmedel är 500 tkr. Det kan innebära att någon av de andra
investeringarna kan komma att redovisa underskott.
-Öjestugan larm 45 tkr (0 tkr) - kommunstyrelsen
Totalt har 45 tkr beviljats. Som förtydligande ska sägas att denna investering
ska ses i sammanhang med larminvesteringar på roteberg skola, roteberg
förskola, furan, runemo skola och voxnadalens gymnasium. Där totala
budgetmedel är 500 tkr. Det kan innebära att någon av de andra
investeringarna kan komma att redovisa underskott.
forts
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-Celsiusskolan träteknik 3 464 tkr (-614 tkr)
Totalt har 2850 tkr beviljats. Investeringen har möjliggjort för
träteknikutbildningen att flytta från externa lokaler in i kommunala lokaler.
En förklaring är att kostnaden för att iordningställa en sysal i en gammal,
mest outnyttjad, träslöjdssal blev betydligt dyrare än planerat. Detta gjordes
innan arbetet med trätekniklokalen kunde börja. Anslutningen av alla
maskiner med el, tryckluft o utsug har blivit mer omfattande än kalkylerat.
Krav har också rests på att göra omklädning för både flickor o pojkar, ngt
som inte fanns från början. I och med att det blir en ökad årlig kommunal
kostnad till följd av fördyringen och beslutet att bedriva verksamhet i egen
regi fattades av gymnasienämnden. Någon ska ta denna kostnad antingen
gymnasiet eller övriga skattekollektivet gemensamt. Politikerna får
bestämma vilket.
-Furan fjärrvärmessystem 558 tkr (+92 tkr) - kommunstyrelsen
Totalt har 650 tkr beviljats. Anbudet på installationen av det vattenburna
värmesystemet i byggnaden var ovanligt lågt.
Fritidsanläggningar
-Forsparken ny maskinpark 394 tkr (+102 tkr) – tekniska nämnden
Totalt har 500 tkr beviljats. Forsparken och Ön:s nya maskinkpark har
införskaffats i samråd med driftansvariga föreningar och kommunen. Detta
för ett maximalt nyttjande. Nettoresultat inom maskinparksinvesteringen
visar ett överskott på 77 tkr.
I investeringen ingår.
Belos, gräsklippare
17 500 kr
Belos tran pro, inkl. klippaggregat
193 000 kr
Verti-Quake 2516, del av djupluftare
60 250 kr
Proseed, del av såmaskin
22 500 kr
Resultattavla
24 217 kr
Resultattavla
57 666 kr

forts
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-Ön sommar ny maskinpark 730 tkr (-30 tkr) – tekniska nämnden
Totalt har 700 tkr beviljats. Forsparken och Ön:s nya maskinkpark har
införskaffats i samråd med driftansvariga föreningar och kommunen. Detta
för ett maximalt nyttjande. Nettoresultat inom maskinparksinvesteringen
visar ett överskott på 77 tkr.
I investeringen ingår.
Kioti, traktor
267 200 kr
Kubota F 3680, gräsklippare
125 000 kr
Kubota 3680, gräsklippare
250 000 kr
Fotbollsmål
24 800 kr
Proseed, del av såmaskin
22 500 kr
Verti-Quake 2516, del av djupluftare
60 250 kr
Resultattavla,
18 500 kr
Belos 1300, gräsklippare – inbyte
-20 000 kr
-Ridhus hölada 273 tkr (-123tkr) – tekniska nämnden
Totalt har 150 tkr beviljats. Beräknad investeringskostnaden har funnits med
under några år och inte räknats upp. Efter avslutad upphandling var
byggkostnaden drygt 100 000 kr dyrare än beräknat. Underskottet föreslås
justeras mot investeringen ”dränering hästhagar”, budget 200 000 kr.
Mellanskillnaden 77 tkr kommer att begäras som tilläggsbudget 2013,
arbetet kommer att påbörjas i maj/juni inom ramen för avtalet med NCC.
-Gårdtjärnsberget garage 1374 tkr (-324 tkr) – tekniska nämnden
Totalt har 1050 tkr beviljats. Investeringen är gjord tillsammans med
föreningen. Föreningens bidrag reducerar utgiften med 411 tkr.
Infrastruktur
Gator-broar
-Reinvestering gator 3021 tkr (-21 tkr) – tekniska nämnden
Totalt har 3000 tkr beviljats. Detta är en investering som är pågående och
där slutredovisning av innevarande års budgetmedel årligen.
-Celsiusgatan-Uraforsvägen 1500 tkr (0 tkr) – tekniska nämnden
Totalt har 1500 tkr beviljats.
(-Stora Hälsinggårdars väg) 0 tkr (-40 tkr) – tekniska nämnden
Slutredovisning av investeringen gjordes 2011. Det investerade beloppet
2012 är sådant som har blivit fakturerat vid ett senare tillfälle. Vid
slutredovisningen 2011 redovisade investeringen ett underskott med -17 tkr.
Årets utgifter gör att investeringen landar på 807 tkr mot budgeterade 750
tkr.
forts
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IT
IT-administration
-Datorer IT 2012 200tkr (0 tkr) – tekniska nämnden
Totalt har 200 tkr beviljats.
-Datorer IT 2011 131 tkr (+329 tkr) – tekniska nämnden
Totalt har 460 tkr beviljats 2011. Beloppet investerades inte 2011 och
tilläggsbudgeterades 2012. Visst kvarvarande utrymme har tagits i anspråk
för investeringar 2012. Investeringen betraktas som avslutad 2012.
Anledningen till överskottet beror på att IT istället för att köpa nya datorer
valde att uppdatera befintliga för att utöka den tekniska livslängden.
IT i skolan
-1-1 teknikprogram 2012 210 tkr (0 tkr) – gun
Totalt har 210 tkr beviljats.
-1-1 alla sjuor 2012 473 tkr (-9 tkr) - bos
Totalt har 464 tkr beviljats
-1-1 alla gymnasieettor 2012 385 tkr (0 tkr) - gun
Totalt har 385 tkr beviljats
-Datorvagn bärbara 2012 99 tkr (+1 tkr) - bos
Totalt har 100 tkr beviljats
-Personaldatorer GUN 2012 18 tkr (0 tkr) - gun
Totalt har 18 tkr beviljats.
-Arken datasal återinvestering 23 tkr (+7 tkr) - gun
Totalt har 30 tkr beviljats
-Datorer särskilt stöd 2012 29 tkr (+1 tkr) - bos
Totalt har 30 tkr beviljats.
-Trådlösa nätverk 2012 40 tkr (+5 tkr) - bos
Totalt har 45 tkr beviljats.
-Skrivare 2012 25 tkr (+5 tkr) - bos
Totalt har 30 tkr beviljats.

forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2013-02-11

13 (47)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 4 forts
-Bildprojektorer m.m. SOC 59 tkr (+41 tkr) - socialnämnden
Totalt har 100 tkr beviljats 2011. Hela beloppet investerades inte 2011 och
tilläggsbudgeterades 2012. Inget av det kvarvarande beloppet har tagits i
anspråk för investeringar 2012. Investeringen betraktas som avslutad 2012.
Övrigt
-Trygghetslarm 197 tkr (+3 tkr) – socialnämnden
Totalt har 200 tkr beviljats.
-Konstinköp 2012 34 tkr (+1 tkr) - kommunstyrelsen
Totalt har 35 tkr beviljats.
-PA-system 1925 tkr (+775 tkr) - kommunstyrelsen
Totalt har 2700 tkr beviljats fördelat 300 tkr 2008, 1700 tkr 2009, 700 tkr
2010. I praktiken slutfördes investeringen redan 2010 men eftersom vissa
utgifter kvarstod har slutredovisningen av investeringen dröjt.
-Inventarier biografen 158 tkr (-158 tkr) – kommunstyrelsen
Totalt har 0 tkr beviljats. Denna investering hör ihop med avvecklingen av
OKAB. Kommunen har tagit över det kvarvarande värdet på inventarierna.
Kommunen får en årlig intäkt motsvarande kapitalkostnaden vid uthyrning.
Beslutsunderlag
Investeringsredovisning 2012, 2013-01-25
Särskild anteckning till protokollet
Hans Jonsson (C), Anna Rudman (C), Björn Mårtensson (C) och Bertil
Eriksson (KD) gör följande anteckning till protokollet ”Vi tar del av
redogörelsen och godkänner avvikelsen.
Gällande avveckling Sörgården samt därefter investering i annan
förskoleavdelning har dessa orsakat kostnader som vi motsatt oss.”
Yoomi Renström (S), Håkan Englund (S), Mikael Jonsson (M), Marlene
Johansson (S), Hans Gradin (S), Tony Smith (S) och Jonas Frost (S) gör
följande anteckning till protokollet ”Avveckling av modulen Sörgården var
en del av ett tidigare besparingspaket som föregående majoritet lagt fram
som besparingsförslag.”
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Besvarande av motion från Jan Wahlman – ”Vårda våra
gemensamma resurser”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom tekniska nämndens yttrande där de
konstaterar att mycket är på gång inom områdena Kyrktjärn och Gamla
Landsvägen, genom arbetsgrupper och förstudier. Behovet av ytterligare
finansiering kan inte bedömmas i dagsläget. Berörda tjänstemän får
återkomma vid nästa budgetprocess.
Därmed anses motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Motionären uttrycker sin oro över två unika miljöer, området runt Kyrktjärn
i Alfta och Gamla landsvägen i Edsbyn, håller på att förfalla. Vänsterpartiet
i Ovanåker vill genom sin motion föreslå att de två omnämnda objekten blir
föremål för upprustning första halvåret 2013.
Ärendet
I projektet ”Förstudie Sässmanområdet i Edsbyn”, som redovisades våren
2011 tas Gamla Landsvägen upp i flera apsekter.
Gamla Landsvägen är en enskild väg som berör en stor mängd markägare.
Ovanåkers kommun har tagit på sig ett skötselansvar för vägbiten mellan
riksväg 301 och Röbron. I övrigt finns inget fastställt organiserat
skötselavtal.
Inom förstudien undersöktes intresset för att använda Gamla Landsvägen
som en skyddsvall vid översvämningar. Trafikverket, MSB och
Länsstyrelsen Gävleborg kontaktades och något allmänt säkerhetsintresse
för att översvämningssäkra vägen finns inte. Länsstyrelsen har bedömt att
någon kulturklassning utifrån vägens kulturhistoriska värde inte är aktuellt.
Att bilda en vägsamfällighet är fullt möjligt men förknippat med relativt
stora kostnader och har inte varit av något större intresse från markägarna.
Att bilda en intresseförening kan vara ett alternativ tillvägsamfällighet och
ge möjlighet till dialog mellan markägarna och övriga allmänna intressen.
Under hösten 2012 har projektet ”Detaljerad landskapsanalys Över
Sässmanomårdet” startat. Gamla landsvägen är en självklar del i det
projektet. Med utgångspunkt i det som framkom i förstudien kommer frågan
att ytterligare diskuteras för att nå fram till önskemålet om en vägstandard
för alla berörda intressen inom Sässmanområdet.
forts
Skickas till
Kommunfullmäktige, Jan Wahlman
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Gångtrottoaren vid Kyrktjärn inventerades – våren 2012. Status; mycket
dåligt skick – nästintill livsfarlig bitvis. Kostnaden för att bygga nytt uppgår
till ca 390 000 kronor.
Fiskvårdsföreningen, ägare av gåtrottoaren, har diskuterat det framtida
behovet av trottoaren och säger sig inte ha någon nytta av den för fiskets
del.
Idag finns fyra bryggor vid Kyrktjärn, föreningen har för avsikt att
iordningsställa ytterligare några ”kastbryggor” på Nabbasidan. Fiskandet
kommer att styra över till den sidan och från och med sommaren 2013
kommer kommuninvånare och turister kunna fiska gös i Kyrktjärn.
En arbetsgrupp har också påbörjat arbetet med att utforma en
vision/planering av området i och omkring Nabban/Kyrktjärn. Gruppen
består av Ulf Ståhlberg från kommunen, Benny Backeby och Göte Larsson
från fiskvårdsföreningen. Fiskevårdsföreningen har för avsikt att med
kommunen hjälp söka externa medel.
Beslutunderlag
Vårda våra gemensamma resurser – motion från Vänsterpartiet i Ovanåker/
Jan Wahlman
Tekniska nämnden § 87/12, 121121
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, den 20 november 2012
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Dnr 2013.8

003

Förändrat ansvar för fritidsgårdsverksamheten – från
kommunstyrelsen till tekniska nämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen
och tekniska nämnden, daterat den 7 januari 2013, innebärande att
fritidsgårdsverksamheten överförs till tekniska nämnden
2. Reglementena ska gälla från och med 1 mars 2013
3. Kommunstyrelsens ekonomiska ram för 2013 minskas med ett belopp
motsvarande det som är redovisat 1 jan – 1 mars 2013 och den
tilldelade budget för verksamheten. Preliminärt uppgår beloppet till
1 040 tkr. Tekniska nämndens ekonomiska ram utökas med detsamma
4. Ekonomisk helårseffekt, det vill säga 1 358 tkr, regleras inför
verksamhetsåret 2014
Ärendet
Nuvarande organisation är principiellt uppbyggd så att ansvarig nämnd för
kulturfrågor är kommunstyrelsen och för fritidsfrågor är tekniska nämnden.
Inte helt i enlighet med den principen så finns fritidsgårdsverksamheten och
viss närliggande verksamhet under kommunstyrelsen. Detta är en
kvarstående effekt av åtgärder inom förvaltningsorganisationen från tidigare
mandatperiod då kommunstyrelsen hade ansvaret för såväl fritids som
kulturfrågor.
Förvaltningarna anser det lämpligt att fritidsgårdsverksamheten återgår till
att tillhöra fritidsområdet/frågorna. Motivet är den mer naturliga
verksamhetskopplingen.
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunstyrelsen daterad den 7 januari 2013
Reglemente för tekniska nämnden daterad den 7 januari 2013
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2013.

Skickas till
Tekniska nämnden, Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Ekonomiavdelningen
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Dnr 2012.382

090

Ansökan från Edsbyns närradioförening
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar Edsbyns närradioförening bidrag på
52 000 kr. Som motprestation sänder de från kommunfullmäktiges
sammanträden under 2013.
2. Till fortsatt utveckling av närradiosändningarna ges ett bidrag på 20 000
kr. Som motprestation ska plan för att nå fler målgrupper och utökad
sändningstid redovisas under 2013
3. Pengarna tas från kommunens växtkraftkonto då inga driftmedel
finns avsatta
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) med bifall från Björn Mårtensson (C) gör följande
ändringsyrkande.
1. Kommunstyrelsen beviljar Edsbyns närradioförening bidrag på
52 000 kr. Som motprestation sänder de från kommunfullmäktiges
sammanträden under 2013.
2. Till fortsatt utveckling av närradiosändningarna ges ett bidrag på 20 000
kr. Som motprestation ska plan för att nå fler målgrupper och utökad
sändningstid redovisas under 2013
3. Pengarna tas från kommunens växtkraftkonto då inga driftmedel
finns avsatta
Förslag till beslut inför sammanträdet
1. Kommunstyrelsen beviljar Edsbyns närradioförening bidrag på
52 000 kr
2. Till fortsatt utveckling av närradiosändningarna ges ett bidrag på
20 000 kr
3. Pengarna tas från kommunens växtkraftkonto då inga driftmedel finns
avsatta
4. Som motprestation ska Edsbyns närradioförening sända
kommunfullmäktiges sammanträden under 2013 samt plan för att nå
fler målgrupper och utökad sändningstid redovisas under 2013

forts

Skickas till
Bertil Eriksson, ordförande Edsbyns närradioförening
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Beslutsgång
På grund av jäv deltog inte Bertil Eriksson (KD) i handläggningen av detta
ärende.
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Håkan Englunds (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Sammanfattning av ärendet
Edsbyns närradioförening har hyrt sändarutrustning för ca 100 000 kr per år
från företaget Darub AB. För radiosändningar av kommunfullmäktige har
Ovanåkers kommun gett ett årligt bidrag på 52 000 kr till föreningen. Detta
bidrag har föreslagits att tas bort.
1 januari 2013 köpte närradioföreningen sändarutrustningen för 50 000 kr.
Detta inköp leder till att hyran till Darub AB för sändarutrustningen inte
behöver betalas från och med 2014. Föreningen ansöker nu om att behålla
det kommunala bidraget under 2013 för att finansiera inköpet.
Ärendet
Sedan Närradioföreningen flyttade närradiosändaren från Gårdtjärnsberget i
Edsbyn till Vikeberget mellan Alfta och Edsbyn har kommunen betalat en
årlig avgift för den ökade kostnad som uppstod. Orsaken till att flytta
sändaren var att få en ökad hörbarhet framförallt i Alftaområdet. Den totala
årliga hyreskostnaden för sändarutrustningen har varit ca 100 000 kronor.
Utöver detta tillkommer kostnader för lokaler, el, tele, musikavgifter till
STIM och annan teknisk utrustning.
1 januari 2013 köpte närradioföreningen den del av sändarutrustningen som
ägs av företaget Darub AB för 50 000 kr. Övrig kostnad som plats på
masten och eldrift av sändaren kommer även fortsättningsvis hyras av Telia
Mobitel som äger masten på Vikeberget.
Den minskade kostnaden tillsammans med förstärkning av personal genom
arbetsmarknadsåtgärder möjliggör utveckling av föreningen och ökat utbud
av sändningar.
Föreningen ansöker om fortsatt bidrag under 2013 med 52 000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan om att få behålla det kommunala bidraget för år 2013, daterat
2013-01-02.
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Dnr 2013.2

806

Taxor och avgifter inom fritidsavdelningens
verksamhetsområde
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya taxor och avgifter inom
ramen för fritidsavdelningens område.
2. Taxan ska gälla från och med den 1 augusti 2013.
Sammanfattning av ärendet
I fritidsförvaltningens förslag till besparingar 2013 föreslås avgiftshöjningar
vid sim- och sporthallarna. Beräknad intäktshöjning med 83 000 kr. För att
få väntad effekt föreslås följande avgiftshöjningar;
Sporthallarna;
sporthallhyran höjs med 10 kr/tim; från 125 kr till 135 kr
Simhallarna;
Säsongskort familj höjs med 200 kr; från 900 kr till 1100 kr
Säsongskort vuxen höjs med 100 kr; från 525 kr till 625 kr
Säsongskort ungdom/pensionär höjs med 50 kr, från 400 kr till 450 kr
Kostnaden för engångsbad lämnas orörd.
Ärendet
Tekniska nämnden hade som underlag, fritidsavdelningens bilaga 4, vid sitt
ställningstagande/förslag till beslut. Men i tekniska nämndens presentation
av sina sparförslag inför budget 2013 har avgiftshöjningarna på sim- och
sporthallarna endast kommenterats i text och procent.
Med helårseffekt beräknas en intäktsökning på 83 000 kr.
Tyvärr blev inte avgiftshöjningarna preciserade i detalj inför
kommunfullmäktiges beslut, så nu behövs ett beslut omkring
avgiftshöjningarna tas i efterhand, vilket också innebär halvårseffekt 2013.
Beslutsunderlag
Fritidsavdelningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2013
Bilaga 4
Sidan 27 i kommunfullmäktiges budgetdokument

Skickas till
Kommunfullmäktige och Fritidsavdelningen
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Dnr 2013.4

058

Höjning av priser på lunch och lunchlådor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Höjning av pris för lunch matsal, pensionär från 52 kr till 56 kr
 Höjning av pris för matlåda i matsal, pensionär från 48 kr till 52 kr
 Höjning av pris för lunch matsal, gäster och kommunanställd från 58 kr
till 62 kr
 Höjning av pris för matlåda i matsal, gäster och kommunanställd från 54
kr till 58 kr
 Höjning av pris för lunchlåda behovsprövad från 40 till 44 kr
 Höjning av pris för kvällsmatslåda behovsprövad från 35 till 38 kr
 Lunchhäfte 10 kuponger, pensionär 540 kr
 Lunchhäfte 10 kuponger, gäst och kommunanställd 600 kr
Samtliga höjningar gäller från 1/3 2013
Bakgrund
Livsmedelspriserna för storhushåll har stigit under året, den främsta orsaken
är ökad efterfrågan av livsmedel i världen.
Kostavdelningen har även fått ökade lokal och personalkostnader.
De särskilda boendenas beställningar av lunch och kvällsmat har gått stadigt
nedåt de senaste åren.
Mellan åren 2010 och 2011 minskade antalet beställda portioner med 8500
st.
Minskade beställningar leder till att kostnaden per tillagad portion ökar.
Skatteverket har 2013 värderat en varm lunch till ett schablonvärde på 80 kr.
Har man ett självkostnadspris som understiger schablonvärdet uppkommer
inte någon skattepliktig förmån.
Det krävs inget beslut av skatteverket för att få använda ett självkostnads
pris.

forts

Skickas till
Kommunfullmäktige och Susanne Björklund
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Förvaltningens ståndpunkt
Restaurangen på Sunnangården samt skolrestaurangerna bör följa
prisutveckling i närliggande kommuner samt den lokala marknadens
prissättning för luncher.
Den interna prissättningen ska täcka Kostavdelningens självkostnad för
livsmedel, personal, lokaler och distribution.
Grupper som omfattas av prishöjningen är:
Pensionärer som bor hemma i eget boende men som äter lunch eller köper
matlåda i kommunens restauranger.
Pensionärer som har behovsprövade matlådor.
Kommunanställda och gäster som äter lunch eller köper matlåda.
i kommunens restauranger.
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Dnr 2013.3

070

Gemensamma utgångspunkter för en förbättrad folkhälsa i
Gävleborgs län samt en reviderad organisation för
folkhälsorådet i Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Ovanåkers kommun ställer sig bakom
Region Gävleborgs förslag till Gemensamma utgångspunkter för en
förbättrad folkhälsa i Gävleborgs län.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande som
ledamot och Hans Jonsson (C) som ersättare till Nätverket för en
strategisk samverkan som ersätter det tidigare Länsfolkhälsorådet.
Kommunstyrelsens ordförande blir då också Ovanåkers kommuns
representant i nätverket.
Sammanfattning av ärendet
Den 27 april 2012 beslutade Regionfullmäktige att anta förslaget till
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med befolkningens hälsa i
Gävleborgs län. Detta innebär att det nuvarande Länsfolkhälsorådet ersätts
med ett nätverk för strategisk samverkan på länsnivå enligt följande: En
ordinarie samt en suppleant från respektive kommunstyrelse samt tre
ordinarie och tre suppleanter från landstingsstyrelsen. Regionfullmäktige
rekommenderar att regionens medlemmar ställer sig bakom beslutet och
föreslår att Ovanåkers kommuns kommunalråd utses till kommunens
representant i Nätverket för strategisk samverkan. Kommunalrådet har
tidigare representerat Ovanåkers kommun i Länsfolkhälsorådet. En ersättare
skall också utses.
Folkhälsorådets organisation i Ovanåkers kommun
Folkhälsorådet är ett renodlat politiskt råd med ansvar för det lokala
folkhälsoarbetet. Det ska fungera som ett forum för kontakt och samråd, där
fokus ligger på dialog och samverkan. De drog- och brottsförebyggande
frågorna ingår i folkhälsoarbetet (är därmed underliggande del till
folkhälsorådet). Rådet blir därmed rådgivande i hälsofrämjande och
förebyggande folkhälsofrågor.
Sammansättning av Folkhälsorådet
De politiska representanterna i det nya rådet utgörs av ordföranden och en
företrädare från oppositionen i Ovanåkers kommunstyrelse och nämnder.
Strukturen är två politiker (ordförande och oppositionsföreträdare) från
respektive nämnd och styrelsen.
forts
Skickas till
Region Gävleborg
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Rådet utgörs då av totalt tolv politiker, men det verkliga antalet kan bli
mindre då samma representant kan sitta med i två olika nämnder. Till rådet
finns det utnämnda ersättare. Folkhälsorådet sammanträder minst två gånger
per år. Politiska representanter i Folkhälsorådet i Ovanåkers kommun:
Ordförande och en oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen,
socialnämnden, miljö- och byggnämnden, barn- och skolnämnden,
gymnasie- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden.
Ordförande: Kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande
representerar Ovanåkers kommun i Nätverket för strategisk samverkan.
Ansvar: Folkhälsosamordnaren fungerar som sammankallande samt
sekreterare i Folkhälsorådet och ansvarar för att informera och förankra
rådets arbete och förslag till KL-gruppen. Folkhälsosamordnaren ansvarar
för förankring och återkoppling till kommunledningsgruppen. I
kommunledningsgruppen ska även verksamhetsplan samt budget för det
lokala folkhälsoarbetet förankras.
Rådets uppdrag är:
-

-

-

att ha uppföljningsansvar enligt vägledande och styrande planer,
program och policys på folkhälsoområdet såväl på global, nationell,
regional och lokal nivå.
att arbeta fram en verksamhetsplan som sträcker sig över en
mandatperiod.
att sprida kunskap och vara ett stöd åt andra verksamhetsområden
utanför rådet.
att medverka till att handlingsplaner tas fram i organisationen och att
stöd ges vid genomförande.
att initiera, leda, styra, följa upp och utvärdera vidtagna insatser och
projekt.
tillgodose behov av aktuell information och utbildning för rådets
ordinarie och adjungerade ledamöter.
kontinuerligt följa och analysera folkhälsoutvecklingen bland
kommunens invånare.
att medverka till att beslut som fattas i kommunens nämnder och
styrelser konsekvensbeskrivs ur ett folkhälso-, trygghets- och
säkerhetsperspektiv.
att medverka till att kommunen gör välfärdsbokslut.
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Dnr 2012.381

042

Tilläggsbudgeteringar investeringar 2013 från 2012 års
budget
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudgeteringar enligt
specifikation nedan.
Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 11 687 tkr.
2. Revidering av investeringsplan avseende Ljuddämpande åtgärder BUF
-100 tkr och Celsiusskolans kök +100 tkr.
Sammanfattning av ärendet
Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar.
Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. För de investeringar
som är pågående tilläggsbudgeteras som regel kvarvarande budgetmedel
från tidigare år.
Tilläggsbudgeteringar 2013 från 2012 års budget
Fastigheter (11 107 tkr)
Offentliga lokaler (1 733 tkr)
- Rotebergs skola larm 120 tkr
Totalt beslutades 120 tkr för 2012. Investeringen har inte genomförts 2012
eftersom skollokalutredning pågått. Investeringen kommer att genomföras
2013.
- Rotebergs förskola larm 40 tkr
Investeringen har inte genomförts 2012 eftersom skollokalutredning pågått.
Totalt beslutades 40 tkr för 2012. Investeringen har inte genomförts 2012
eftersom skollokalutredning pågått. Investeringen kommer att genomföras
2013.
- Runemo skola larm 120 tkr
Totalt beslutades 120 tkr för 2012. Investeringen har inte genomförts 2012
eftersom skollokalutredning pågått. Investeringen kommer att genomföras
2013.
forts

Skickas till
Kommunfullmäktige och ekonomiavdelningen
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-Gyllengårdens dagverksamhet -7 tkr
Totalt har inga investeringsmedel anslagits 2012. Investeringen ligger med
ett belopp på 1900 tkr 2013.
-Celsiusskolans kök -1707 tkr
Totalt har 13 500 tkr beviljats. Överdraget av kostnaderna beror i hög grad
på förändringar under byggskedet pga dolda byggtekniska detaljer som varit
okända under projekteringstiden. Hit räknas förändringar i bärande
konstruktioner, kanal- o ledningsdragningsdra.
- Hissanpassningar 1780 tkr
Totalt beviljades 1800 tkr för 2011. Överklagande av upphandling har gjort
att investeringen har dragit ut på tiden. Upphandlingen klar. Projektet har
avropats till entreprenör, men pga alltför stor omfattning av likartade projekt
i grannkommunerna har inte igångsättning skett ännu.
-Värme och ventilationsåtgärder samlingskonto 692 tkr
Totalt beviljades 1000 tkr för 2011. En del åtgärder genomfördes 2011.
Under 2012 genomfördes inga investeringar då det var fullt upp med andra
investeringar.
- Fritidsgård Alfta 695 tkr.
Totalt beviljades 695 tkr för 2011. Här budgeterades ett belopp för
iordningställande av lokal för fritidsgårdsverksamheten i Alfta. Diskussion
har därefter pågått om lokaler för fritidsgårdsverksamheten.
Fritidsanläggningar (9 374 tkr)
- Ridhus dränering hästhage 200 tkr
Totalt har 200 tkr beviljats 2012. Arbetet är tänkt att påbörjas maj/juni 2013
inom ramen för avtalet med NCC. Upphandlingen av ny entreprenör var
anledning till att investeringen inte genomfördes 2012.
- Alfta sim och sporthall återinv. 7899 tkr
Totalt har 8740 tkr beviljats 2012. Investeringen har inte genomförts 2012
då det konstaterades att anslagna medel inte skulle räcka. Det har också
tillkommit önskemål som fördröjt genomförandet. Ytterligare 3 060 tkr
anslås investeringen 2013 då den också är planerad att genomföras.
Revidering av projekteringshandlingar pågår och ny upphandling sker inom
kort.

forts
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- Omklädningsrum ishallen (Alfta) -10 tkr
Totalt har 50 tkr beviljats. Dels fattades beslut om 1000 tkr i samband med
med investeringsplan 2011-2015. Sedan reviderades beloppet –950 tkr i
samband med revidering av investeringsplan 2011. De utgifter som hittills
redovisats är planeringskostnader. Investeringen är budgeterad att
genomföras 2013.
-Rösaberg golfbana fastighet 150 tkr
Totalt har 150 tkr beviljats 2012. För investeringen rösabergs golfbana har
1285 tkr anslagits. I investeringen räknas både investeringen i fastighet och
mark. Köpet kommer att slutföras under 2013.
-Rösaberg golfbana mark 1135 tkr
Totalt har 1135 tkr beviljats 2012. För investeringen rösabergs golfbana har
1285 tkr anslagits. I investeringen räknas både investeringen i fastighet och
mark. Köpet kommer att slutföras under 2013.
Infrastruktur (2 873 tkr)
Gator-broar (974 tkr)
-Trafiklösning Norra torget i samarbete med Vägverket. 853 tkr
Totalt har 1000 tkr beviljats 2010. Beslut om budgetmedel fattades i
samband med investeringsplan 2010-2014.
-Parkering Svenska Fönster 121 tkr
Totalt har 300 tkr beviljats. Investeringen utförs av kommunen och Svenska
fönster ”hyr” av kommunen. Det återstår ytterligare arbeten att utföra som
kommer att utföras under 2013.
Mark (1 899 tkr)
- Markförsörjning 184 tkr
Totalt har 1000 tkr beviljats 2011 för Markförsörjning. Dessa har fördelats
på följande vis:
300 tkr Markförsörjning
200 tkr Spelmansvägen (avslutad) – underskott -130 tkr
500 tkr Edsbyn sydöstra
Beslut om budgetmedel fattades i samband med investeringsplan 20112015.
- LBC området mark 550 tkr
Totalt har 550 tkr beviljats 2012.
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- Edsbyn sydöstra industriområde 1030 tkr
Totalt har 2900 tkr beviljats från 2008 och framåt fördelat 1100 tkr 2008,
1300 tkr 2009, 500 tkr 2011. Beslut om budgetmedel fattades i samband
med investeringsplan 2008-2012, investeringsplan 2009-2013 och
investeringsplan 2011-2015 (se ovan).
- Flexibel bostadsmarknad 135 tkr
Totalt har 1000 tkr beviljats 2007. Beslut om budgetmedel fattades i
samband med antagande av budget och verksamhetsplan 2007 samt
ekonomisk plan för 2008-2009.
Övrigt (-2293 tkr)
- Diariessystem/Ärendehanteringssystem 192 tkr
Totalt har 390 tkr beviljats 2011. Den budget som tidigare beviljats avsåg
ursprungligen inköp av nytt ärendehanteringssystem. Ganska snabbt kunde
det konstateras att det var mer komplicerat än tänkt. Hittills nedlagda
utgifter avser förstudie av ärendehanteringssystem. Nya budgetmedel finns
anvisade 2013 för inköp av ärendehanteringssystem.
-Ljuddämpande åtgärder BUF 2011 100 tkr
Totalt har 100 tkr beviljats 2011. Dessa medel har överenskommits med
skolchefen om att anvisas för akustikåtgärder på Celsiusskolans matsal.
Investeringen avslutas och ingår som del i Celsiusskolans kök.
- Julbelysning i Edsbyn 26 tkr
Totalt har 250 tkr beviljats 2012. Det återstår någon faktura att betala innan
investeringen kan slutredovisas.
-Långhed installation 17 tkr
Totalt har 141 tkr beviljats 2012. För investeringen bredband i långhed har
1790 tkr anslagits. Investeringen har delats upp i installation, fiber och
kanalisation beroende på olika avskrivningstid. För respektive av dessa delar
kommer investeringsbidrag att utbetalas. Merparten av utgifterna har
redovisats 2012, investeringsbidraget kommer att betalas ut under första
halvåret 2013.
-Långhed installation investeringsbidrag -87 tkr
Totalt har -87 tkr beviljats 2012. Läs Långhed installation ovan.
-Långhed fiber 22 tkr
Totalt har 470 tkr beviljats 2012. Läs Långhed installation ovan.
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-Långhed fiber investeringsbidrag -291 tkr
Totalt har -291 tkr beviljats 2012. Läs Långhed installation ovan.
-Långhed kanalisation 260 tkr
Totalt har 4089 tkr beviljats 2012. Läs Långhed installation ovan.
-Långhed kanalisation investeringsbidrag -2532 tkr
Totalt har -2532 tkr beviljats 2012. Läs Långhed installation ovan.
Beslutsunderlag
Investeringsredovisning 2012, 2013-01-25

28 (47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

29 (47)

2013-02-11

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 12

Dnr 2013.5

042

Tilläggsbudgeteringar investeringar VA 2013 från 2012 års
budget
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudgeteringar enligt
specifikation nedan.
Totalt belopp att tilläggsbudgetera är 1 620 tkr.
Sammanfattning av ärendet
Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar.
Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. För de investeringar
som är pågående tilläggsbudgeteras som regel kvarvarande budgetmedel
från tidigare år.
Tilläggsbudgeteringar 2013 från 2012 års budget
Vattenverk (1 264 tkr)
- Utökad flödesmätning nätet 100 tkr
Totalt beslutades 100 tkr för 2012. Arbetar på en helhetslösning. Häggesta
reningsverk kommer att inskaffa ett nytt styrsystem och flödesmätning
ledningsnät bör hänga ihop med verken. Häggesta investering beräknas
påbörjas 2013.
- Svabensverk vv/hydrogeologisk 141 tkr
Totalt beslutades 200 tkr för 2012. Utredning på ev. ny vattentäkt. Letat
lämplig konsult. Samtidigt pågår diskussion kring glitterån och
problematiken där. Investering går vidare 2013. Tidpunkt för färdigställande
är i dagsläget oklart.
- Edsbyns reningsverk ventilation 898 tkr
Totalt beslutades 1500 tkr för 2012. Investering pågår- fördröjd p.g.a
offerering som drog över i tid. Beräknas vara klar i april.
-Storsvedens vv/anslutning Raskes 150 tkr
Totalt beslutades 150 tkr för 2012. Investering fördröjd p.g.a. utredning för
abonnenter. Förväntas vara klar till 2013-06-31
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Skickas till
Kommunfullmäktige, Helsingevatten Ovanåker AB och ekonomiavdelningen
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-VV byggnad Öjung -25 tkr
Totalt har inga investeringsmedel anslagits 2012. Investeringen ligger med
ett belopp på 300 tkr 2013.
Vattenledningar (356 tkr)
-Reinvestering Kvarnbackarna 76 tkr
Totalt har 460 tkr beviljats 2012. Investering kommer att fortsätta 2013 i
samband med Storsveden anslutning till Raskes. Förväntas vara klar till
2013-06-31
-Reinvestering Lobonäs 226 tkr
Totalt har 350 tkr beviljats 2012. Investering fick skjutas fram p.g.a. resurs
brist. Förväntas bli klar i slutet av 2013
- Reinvestering Ryggesbo 54 tkr
Totalt har 350 tkr beviljats 2011. 2012 ”beviljades” -200 tkr. Lobonäs och
Ryggesbo beräknas till 500 tkr tillsammans. Investering fick skjutas fram
p.g.a. resurs brist. Förväntas bli klar i slutet av 2013
Beslutsunderlag
Investeringsredovisning VA 2012, 2013-01-22
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Avslutade investeringar VA 2012
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av redogörelsen nedan och godkänner
avvikelserna.
Sammanfattning av ärendet
Vid årsbokslut görs en genomgång av samtliga investeringar.
Investeringarna bedöms som avslutade eller pågående. För de som är
avslutade görs en redovisning där nettoinvesteringen jämförs med tilldelade
budgetmedel.
Under 2012 fanns det 16 pågående investeringar. Detta var antingen sådana
investeringar som inte avslutats under tidigare år och sådana investeringar
som var nya i investeringsplanen för 2012.
Utöver dessa har under avslutade investeringar redovisats utgifter på
Edsbyns reningsverk/garage som tidigare år slutredovisats.
Av de 16 pågående investeringarna har 9 avslutats 2012.
Ett budgetunderskott på -697 tkr redovisas för de avslutade investeringarna.
De avslutade investeringarnas totala budget var 3 680 tkr. Totalt investerat
var 4 377 tkr, varav 4 296 tkr 2012.
Avslutade investeringar 2012
Vatenverk
-Radiokommunikation 92 tkr (-12 tkr)
Totalt har 80 tkr beviljats 2012. Investeringen slutredovisas årligen.
Investeringsbelopp ligger även med 80 tkr årligen för åren 2013 och 2014.
-Avloppspumpstationer 492 tkr (+8 tkr)
Totalt har 500 tkr beviljats 2012. Investeringen slutredovisas årligen.
Investeringsbelopp ligger även med 500 tkr årligen för åren 2013-2017
-Extern slambehandling edsbyns RV. 500 tkr (0 tkr)
Totalt har 500 tkr beviljats 2012.
-Uppgradering/byte styrsystem 192 tkr (+8 tkr)
Totalt har 200 tkr beviljats 2012.
forts
Skickas till
Kommunfullmäktige, Helsingevatten Ovanåker AB, ekonomiavdelningen
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-Reningsverk Homna 542 tkr (+8 tkr)
Totalt har 550 tkr beviljats uppdelat på två tillfällen. 400 tkr beviljades för
2011 och 150 tkr för 2012.
(-Edsbyns reningsverk förråd/garage) 260 tkr (-260 tkr)
Slutredovisning av investeringen gjordes 2011. Det investerade beloppet
2012 är sådant som tillhör investeringen men inte noterades vid
redovisningen 2011. Faktura Byggtec inkom i Jan 2012 - skulle ha tillhört
2011. Vid slutredovisningen 2011 redovisade investeringen ett underskott
med -123 tkr. Årets utgifter gör att investeringen landar på 2783 tkr mot
budgeterade 2400 tkr.
-Raskes VV infiltration 232 tkr (-82 tkr)
Totalt har 150 tkr beviljats 2012. Investering drog över budget 80 tkr p.g.a.
extra transport av sand - kunde inte spolas på plats som beräknat.
Vattenledningar
-Reinvestering vattenledning Viksjöfors 952 tkr (-102 tkr)
Totalt har 850 tkr beviljats 2012. Detta är en investering som är pågående
och där slutredovisning av innevarande års budgetmedel årligen.
-Centrala Edsbyn 396 tkr (-146 tkr)
Totalt har 250 tkr beviljats 2012. Detta är en investering som är pågående
och där slutredovisning av innevarande års budgetmedel årligen.
-Ombyggnation problemområden 719 tkr (-119 tkr)
Totalt har 600 tkr beviljats 2012. Detta är en investering som är pågående
och där slutredovisning av innevarande års budgetmedel årligen.
Beslutsunderlag
Investeringsredovisning VA 2012, 2013-01-22
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Medfinansiering LONA-ansökan ”Levande Vatten”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera LONA-projektet ”Levande
Vatten” med 50 000 kr ur kontot för Växtkraft.
Bakgrund
LONA-bidrag kan sökas hos Länsstyrelsen för projekt med syfte att skydda
naturen och göra den tillgänglig för människor. Tanken är att bidraget ska
stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge
möjlighet att satsa extra på naturvård.
Bidrag kan ges till 50 % av kostnaderna i ett projekt. Resten måste
kommunen eller andra finansiärer bidra med.
För att en ansökan ska anses vara komplett måste beslut om medfinansiering
finnas.
Sammanfattning av projektet
Ovanåkers kommun utförde under perioden 1994 – 2001 mycket omfattande
fiskevårdande åtgärder. Under den närmaste tiden därefter har aktiviteten
inom detta område varit låg. Nu vill kommunen i en förstudie följa upp
tidigare åtgärder samt skapa ett underlag till fortsatta åtgärder för att främja
ekologin i och omkring kommunens sjöar och vattendrag.
Förstudien hoppas kunna utvärdera effekten av tidigare åtgärder, belysa var
förstärkningar av gamla åtgärder är nödvändiga samt ge förslag på
ytterligare förbättrande åtgärder. Förstudien förväntas peka ut vissa områden
som bör prioriteras samt föreslå konkreta åtgärder i dessa vatten för ett
fortsatt projektarbete.
Förstudien kommer att utföras i samarbete med bland andra LjusnanVoxnans Vattenvårdsförbund och de lokala fiskevårdsföreningarna.
Förstudiens kostnader har bedömts till 100 000 kr varav 50 000 kr söks i
LONA-bidrag.
Beslutsunderlag
LONA ansökan ”Levande Vatten”

Skickas till
Johan Olanders och Ljusan-Voxnans Vattenvårdsförbund
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Ägardirektiv för Alfta-Edsbyns Fastighets AB – revidering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Alfta Edsbyns Fastighets AB
reviderade 2013-01-21. Revideringen innebär att borgensavgiften höjs från
0,2 % till 0,3 % av ianspråktagen borgen.
Ägardirektiven antas på närmast följande bolagsstämma för bolaget.
Ärendet
Från den 1 januari 2011 gäller ny lagstiftning för de allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolagen. Utöver att ett kommunalt
bostadsaktiebolag i allmännyttigt syfte ska förvalta fastigheter i vilka
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, ska de kommunala
bostadsaktiebolagen bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer.
Detta förutsätter att kommunen ställer marknadsmässiga avkastningskrav på
sitt bostadsaktiebolag. Därför undantas bolagen från reglerna i
kommunallagen gällande självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva
företag i vinstsyfte. Kommunen ska agera på samma sätt som en jämförbar
privat ägare av ett motsvarande privat bostadsbolag. Samma krav på
affärsmässighet ska ställas på de kommunala bostadsaktiebolagen som på
övriga företag på bostadsmarknaden.
Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna mellan kommunen
och bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras respektive
ekonomier hållas åtskilda så att någon subventionering eller värdeöverföring
i endera riktningen inte sker. Detta innebär att villkoren för lån från
kommunen till ett kommunalt bostadsaktiebolag måste vara affärsmässiga
och inte får påverkas av att det är en kommun som äger bolaget. På
motsvarande sätt måste ett kommunalt bostadsaktiebolags borgensavgift till
kommunen vara affärsmässigt bestämd.

forts
Skickas till
Alfta Edsbyns Fastighets AB. Stämmoombud vid bolagsstämma för Alfta Edsbyns Fastighets AB
Ekonomiavdelningen
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Reglerna om att en kommuns lån till, eller borgen för, ett kommunalt
bostadsaktiebolag måste vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s
statsstödsregler. Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som
snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge
en ekonomisk fördel för visst företag eller viss produktion. Bedömningen av
om ett kommunalt företag har en ekonomisk fördel av en åtgärd som en
kommun vidtar, sker utifrån principen om den marknadsekonomiske
investeraren. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en ekonomisk fördel
om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på samma
villkor.
Bakgrunden till kommunal borgen är i huvudsak koncernekonomiska skäl.
Merparten av de kommuner som utställt borgen eller lämnat lån till
kommunala bolag är för att det idag är det huvudsakliga tillvägagångssättet
att finansiera kommunala bolag. En av konsekvenserna av detta är att
kommunerna och de kommunala bolagen i många fall har bristfällig
information om till vilka villkor som bolaget på egna meriter hade kunnat
finansiera sig till på finansmarknaden. Utan sådan information finns en risk
att borgensavgiften eller lånevillkoren inte blir marknadsmässiga.
I merparten av kommunerna har samma avgift tillämpats för kommunens
olika bolag och avgiften har fastställts i samband med budgetprocessen,
eller via ägardirektiv, utan koppling till den enskilda transaktionen för
vilken kommunen tecknat borgensförbindelsen.
SKL, SABO och Kommuninvest genomförde en utredning 2011 i syfte att ta
fram en modell som säkerställer att ett borgensåtagande inte betraktas som
otillåtet stöd. Modellen visar på hur en kommun kan gå tillväga för att
beräkna och fastställa en marknadsmässig borgensavgift. Det kan dock inte
uteslutas att EU-kommissionen vid en prövning skulle göra en annan
bedömning och kräva en annan beräkningsmodell än den som utredningen
lägger fram även om deras bedömning är att den uppfyller
statsstödsreglernas syfte att kommunen inte får gynna vissa företag på ett
sätt som kan snedvrida konkurrensen
Frågan om hur stor borgens- eller internbanksavgiften bör vara går inte att
ge ett generellt svar då det enligt EU-lagstiftningen bland annat inte godtas
att borgensavgiften fastställs till en enda nivå för samtliga kommunala
bolag. Värderar vi det samtidigt som att det inte ska utformas som en
värdeöverföring från ett kommunalt bolag till kommunen eller en
subvention till det kommunala bolaget är frågan komplicerad.
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Förvaltningens förslag innebär en höjning av borgensavgiften generellt från
0,2 % till 0,3 % i avvaktan tills frågan har varit föremål för prövning
avseende beräkningsmodell och omfattning av avgiftens storlek. Flera
kommuners tillvägagångssätt är det likartade och de nivåer som är aktuella
ligger i intervallet mellan 0,3 % och 0,4 %.
Beslutsunderlag
Ägardirektiv för Alfta Edsbyns Fastighets AB reviderade 2013-01-21.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2013.
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Uppdrag att sälja fastigheten Voxna 25:3 – ”Voxnabruks
skola”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Att sälja fastigheten Voxna 25:3
2. Uppdrag ges till fastighetsförvaltaren, Alfta Edsbyns Fastighets AB, att
genomföra försäljning.
3. I det fall det krävs genomföra försäljningsstimulerande åtgärder i form
av avstyckning, delning av elabonnemang och planförändringar.
4. Kostnaderna för uppkomna åtgärder under punkten 3 belastar
försäljningsobjektet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson (C) gör följande ändringsyrkande.
1. Att sälja fastigheten Voxna 25:3
2. Uppdrag ges till fastighetsförvaltaren, Alfta Edsbyns Fastighets AB, att
genomföra försäljning.
3. I det fall det krävs genomföra försäljningsstimulerande åtgärder i form
av avstyckning, delning av elabonnemang och planförändringar.
4. Kostnaderna för uppkomna åtgärder under punkten 3 belastar
försäljningsobjektet.
Förslag till beslut inför sammanträdet
1. Att sälja fastigheten Voxna 25:3
2. Genomföra försäljningsstimulerande åtgärder i form av avstyckning,
delning av elabonnemang och planförändringar
3. Kostnaderna för uppkomna åtgärder under punkten 2 belastar
försäljningsobjektet
4. Uppdrag ges till fastighetsförvaltaren, Alfta Edsbyns Fastighets AB, att
genomföra försäljning
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Hans Jonssons (C) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
antar det.
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Skickas till
AEFAB, Tekniska nämnden och Ekonomiavdelningen
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Ärendet
Skolverksamheten vid Voxnabruks skola, fastighet Voxna 25:3, avvecklades
från och med höstterminen 2012. Kvar på del av fastigheten bedrivs
förskoleverksamhet. Någon ny kommunal verksamhet är inte aktuell att
starta iden del av lokalerna som står tomma.
Fastigheter/lokaler som inte används belastar den kommunala ekonomin.
De ekonomiska konsekvenserna av att inte få några hyresintäkter för
rubricerad fastighet redovisas nedan. Detta är synonymt med vad som den
kommunala fastighetsförvaltningen årligen behöver kompenseras för om
inte fastigheterna säljs eller kan inbringa motsvarande hyresintäkt.
Endast fastigheter/lokaler som är strategiskt viktiga över tiden för
kommunen att äga ska behållas. I dessa fall behöver anslag för att
säkerställa driftkostnadsanslag för tomma lokaler medges.
Ekonomiska konsekvenser
(hämtat från Barn och skolnämndens arbete med lokalutredingen under
2012).
Bokfört värde Driftkostnad Driftkostnad
20111231
2011
tomma lokaler
(prognos)
Voxnabruks skola 0 tkr
498,5 tkr
275 tkr
Bokfört värde Driftkostnad Driftkostnad
20111231
2011
tomma lokaler
(prognos)
Varav *) **)
- skola 57 %

0 tkr

273,5 tkr

150 tkr

- förskolan 43 %

0 tkr

225,0 tkr

125 tkr

*) Fördelningsgrund är yta
*) Driftkostnad tomma lokaler utgör skattning av fastighetsförvaltaren.

Planbestämmelser
Detaljplanen anger användningssätt skola. För att möjliggöra annan
användning krävs en detaljplaneändring.
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Övrigt
 Om försäljning av del av fastighet krävs avstyckning.
 Elabonnemanget bör delas vid försäljning oavsett om hela eller delar av
fastigheten säljs så länge kommunen bedriver verksamhet i lokalerna.
 Ett försäljningsuppdrag genomförs av fastighetsförvaltaren, Alfta
Edsbyn Fastighets AB, AEFAB.
Slutsats
 Fastigheten styckas av så att byggnaden som innehållit skolverksamhet
blir fristående.
 Elabonnemangen delas upp på de två fastigheterna.
 Planändring genomförs med inriktning mot ett bredare
användningsområde i första hand för den avstyckade del där det
bedrivits skolverksamhet och i andra hand för den del som det idag
bedrivs förskoleverksamhet.
 Försäljningsuppdrag läggs till AEFAB för de båda nya fastigheterna.
Beslutsunderlag
Bilaga – Förvaltningskostnader Voxna bruks skola (underlag från
lokalutredningen 2012)
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Information: utredning av förutsättningar för gemensam
HR-funktion i Hälsingland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
Christer Engström och Mona Persson informerade om en utredning
genomförd av PWC kring förutsättningarna för en gemensam HR-funktion
(Human Resources) i Hälsingland. Utredningen har genomförts på uppdrag
av Hälsingerådet via beslut i respektive kommun om genoförandet.
Informationen utgör en del av beredningen inför ett ställningstagande vid
kommunstyrelsen den 12 mars. Utredningen delades ut i sin helhet i
samband med informationen.
Utredningen belyser bland annat följande frågor:
 Vilka ansvarsområden/processer som ska ingå i en gemensam
organisation.
 Hur ska en gemensam HR-funktion för kommunerna byggas upp.
 Hur samverkan ska organiseras för att uppnå bästa resultat.
 Vilka gemensamma processer, policys/riktlinjer, rutiner med mera som
kan vara gemensamma för samtliga Hälsingekommuner.
 Vilka för- respektive nackdelar det finns med att ha en gemensam
personalstrateg för samtliga Hälsingekommuner.
 Vilka perspektiv, uppdrag och roller som HR-funktionen ska ha, som t
ex administrativ expert , förändringsledare, strategisk resurs.
Utredningen har genomförts via intervjuer med kommunledningar,
förvaltningschefer och personaladministratörer samt focusgrupper med
facklig medverkan. Här har olika synpunkter för och emot framkommit.
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Ansökan från Alfta Bike Park
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar Alfta Bike Park bidrag på
20 000 kr.
2. Som motprestation ska Alfta Bike Park vara ambassadörer för
kommunen och sprida turistbroschyren till deltagarna. Kommunen får
reklam på föreningens webbplats och reklamskylt vid arenan.
Sammanfattning av ärendet
Alfta Bike Park är en förening för extremcykling i Nabbabacken i Alfta. I
sommar kommer föreningen att arrangera en VM-deltävling, den första i sitt
slag i Norden, och det kan komma att locka deltagare från Sverige, Norge,
Tyskland, Polen, England och eventuellt från USA. Föreningen kommer att
annonsera i lokalpress, i en av Europas största cykeltidningar och på
samtliga forum på internet som handlar om denna sport. Uppskattad
publiksiffra på finaldagen är 600-800 personer. Då denna tävling är unik i
Sverige kommer förhoppningsvis TV att finnas på plats. Föreningen söker
50 000 kr för detta arrangemang.
Ärendet
Alfta Bike Park har under 4 års tid byggt på en bana i Alfta som numera
håller världsklass. I 3 år har föreningen arrangerat Nordens största
cykeltävling, Slopefest. I Sverige, Tyskland och Norge har tävlingen, enligt
föreningen, fått rykte om sig att vara den absolut bästa tävlingen i Norden
inom detta område. I år kommer föreningen att arrangera en VM-deltävling
som troligen kommer att locka deltagare från Sverige, Norge, Tyskland,
Polen, England och eventuellt även från USA. Evenemanget är ett 3dagarsevent och åkarna brukar komma ca 1 vecka innan för att hinna köra in
sig på banan och träna. Föreningen kommer att samarbeta med kommunens
olika boendealternativ för att i förväg kunna erbjuda boende.
Föreningen kommer att annonsera i lokalpress, i en av Europas största
cykeltidningar och på samtliga forum på internet som handlar om denna
sport. Uppskattad publiksiffra på finaldagen är 600-800 personer. Då denna
tävling är unik i Sverige kommer förhoppningsvis TV att finnas på plats.
Föreningen söker 50 000 kr för detta arrangemang.
Beslutsunderlag
Ansökan om sponsring för evenemang, daterat 2012-10-02.

Skickas till
Kenneth Einars, Alfta Bike Park
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Ansökan från Alfta ÖSA OK
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att undersöka om det i sponsringsbudgeten finns
utrymme för att ge Alfta ÖSA OK begärda 20 000 kr.
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Mårtensson (C) yrkar återremiss av ärendet för att undersöka om det i
sponsringsbudgeten finns utrymme för att ge Alfta ÖSA OK begärda 20 000
kr.
Förslag till beslut inför sammanträdet
1. Kommunstyrelsen beviljar Alfta ÖSA OK bidrag på
10 000 kr.
2. Som motprestation ska Alfta ÖSA OK vara ambassadörer för
kommunen och sprida turistbroschyren till deltagarna. Kommunen får
reklam på föreningens webbplats, på inbjudan och reklamskylt vid
arenan.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Björn Mårtenssons (C) yrkande om återremiss och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Sammanfattning av ärendet
Alfta ÖSA OK arrangerar 6-9 juni ett 4-dagars orienteringsarrangemang i
Alfta. Stora delar av den svenska eliten beräknas delta och totalt förväntas
1 500 deltagare per dag.
Föreningen söker 20 000 kr för detta arrangemang.
Ärendet
Alfta ÖSA OK arrangerar 6-9 juni ett 4-dagars orienteringsarrangemang i
Alfta. Camping och arena är förlagd till Forsparken och det finns ett
samarbete med Ålyran i Alfta för att kunna erbjuda fler kringaktiviteter för
deltagarna.

forts
Skickas till
Karl-Erik Jonsson, Alfta ÖSA OK
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Stora delar av den svenska eliten beräknas delta och totalt förväntas ca
1 500 deltagare per dag. Tävlingarna avgörs vid Vikeberget, Mossbo,
Nabbaberget och i centrala Alfta.

Exponering som fås i utbyte mot sponsringen är reklam på föreningens
webbplats, reklam på inbjudan och reklamskylt vid arenan.
Föreningen söker 20 000 kr för detta arrangemang.
Beslutsunderlag
Ansökan om sponsring för evenemang, daterat 2012-09-25.
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Förvaltningskommitté vid ett världsarvsbeslut – utseende av
ersättare
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens utser Björn Mårtensson (C) som ersättare för Håkan
Englund (S), Ovanåkers kommuns ledamot, i förvaltningskommittén för
Hälsingegårdarna.
Ärendet
Tidigare har en förvaltningskommitté inrättats för de världsarvsförklarade
Hälsingegårdarna. Där har kommunstyrelsen utsett Håkan Englund som
ledamot representerande Ovanåkers kommun. Förvaltningsrådet har arbetat
fram ett förslag till arbetsordning. Av denna framgår att de ordinarie
ledamöterna ska ha en ersättare.
På förslag från vårt lokala världsarvsråd föreslås Björn Mårtensson (C) som
ersättare.
Beslutsunderlag
-

Skickas till
Förvaltningsrådet för de världsarvsförklarade Hälsingegårdarna, Länsstyrelsen
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Redovisning av delegeringsbeslut
(pärm)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande,
vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 13 januari
2011, § 7 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
Sponsring, Alfta Bike Park
Dnr 2012.370 807, 2012-12-12
Färdtjänstärenden 2012-09-01 – 2012-12-31
Ekonomiärenden
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2012.024 002, 2012-12-03
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2012.024 002, 2012-12-05
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2012.024 002, 2012-12-07
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2012.024 002, 2012-12-12
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2012.024 002, 2012-12-28
Personalärenden
Pensionsbesked period 2012-11-27 – 2013-01-28
Lönerevision 2012-04-01
Dnr 2013.15 021
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Meddelanden, kurser och konferenser
(pärm)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser.
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Revidering investeringsplan 2013-2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om revidering av investeringsplan 20132017
2. Revideringarna är följande



Torrförråd köket Öjestugan 200 tkr 2013 UTGÅR
Varmbonat vagnsförråd Öjestugan 250 tkr flyttas från 2014 till 2013

Sammanfattning av ärendet
En begäran från Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit om
revidering av investeringsplan 2013-2017. Verksamheten har i dagsläget
inget behov av torrförrådet. Däremot har behovet av varmbonat vagnsförråd
funnits i flera år och behovet ökar i och med stort antal små barn.
Ärendet
Begäran har beretts av ekonomiavdelningen.
Beslutsunderlag
Begäran om revidering av investeringsplan 2013-2017, 2013-01-23

Skickas till
Ekonomiavdelningen och barn och utbildningsförvaltningen

