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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013,
kl. 09.00 – 13.15

Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Håkan Englund (S) 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Marlene Johansson (S) §§ 103-117
Hans Gradin (S)
Patrik Eriksson (MP)
Kent Olsson (FP)
Bertil Eriksson (KD)
Hans Jonsson (C)
Björn Mårtensson (C) §§ 103-116, 118-124

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C)
Jennie Forsblom (KD) tjänstgörande ersättare för Björn Mårtensson (C) §
117
Jennie Forsblom (KD) tjänstgörande ersättare för Marlene Johansson (S) §§
118-124

Övriga närvarande
Ersättare

Jennie Forsblom (KD) §§ 103-116

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kostchef Susanne Björklund
Ekonomichef Nils-Erik Nilsson
Personalchef Mona Persson
Näringslivschef Gunnar Skoglund
Kulturchef Carina Isaksson
Informationschef Ulrica Persson
Barn och utbildningschef Solveig Landar

Övriga
Insynsplatser

Lennart Englund (SD)

Utses att justera

Bertil Eriksson

Justering
Justerare
Plats och tid

Kommunkontoret den 18 juni, klockan 11.00

Justerade paragrafer

103-124
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Christer Engström

____________________________________________

Ordförande

Justerare

Yoomi Renström

____________________________________________

Bertil Eriksson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 11
juni 2013
Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordförande och justerande.
Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 18 juni och tas ned den 11 juli
2013. Under tiden som anslaget sitter uppe på anslagstavlan 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.

__________________________________
Klas-Åke Säll
Förvaltningssekreterare
Tfn 0271-570 64
klas-ake.sall@ovanaker.se
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 103

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

§ 103

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Celsiusskolans aula – rapport angående
möjlig renovering

§ 104

5.

Rapporter

5.

Allmänhetens frågestund

§ 105

6.

Kommunstyrelsens tertialrapport

6.

LEADER-Hälsingebygden

§ 106

7.

LEADER-Hälsingebygden

7.

Vägen till e-samhället – tillägg till
tidigare upprättat medfinansieringsintyg

§ 107

8.

Celsiusskolans aula – rapport angående
möjlig renovering

8.

Besvarande av revisionsrapport om
integration och mångfald

§ 108

9.

Vägen till e-samhället – tillägg till tidigare
upprättat medfinansieringsintyg

9.

Ansökan om bidrag från Eritreanska
föreningen i Ovanåkers kommun

§ 109

10.

Besvarande av revisionsrapport om
integration och mångfald

10.

Socialstyrelsen – Rapportering av ej
verkställda beslut och avbrott

§ 110

11.

Ansökan om bidrag från Eritreanska
föreningen i Ovanåkers kommun

11.

Centrala medel för underhållsåtgärder –
Fördelning

§ 111

12.

Besvarande av medborgarförslag –
Rovdjursfrågan i kommunen

12.

Ansökan om bidrag – Teater i Svaben

§ 112

13.

Socialstyrelsen – Rapportering av ej
verkställda beslut och avbrott

13.

Atlantbaneprojektet – deltagande och
finansiering

§ 113

14.

Centrala medel för underhållsåtgärder –
Fördelning

14.

Revidering av investeringsplan 2013 –
2017 – tillägg

§ 114

15.

Redovisning av fullgjorda åtgärder och
planer för att nå beslutad ram 2013

15.

Politisk organisation – uppdrag kring
antal fullmäktigeledamöter

§ 115

16.

Ansökan om bidrag – Teater i Svaben

16.

Samråd angående köp/försäljning av
fastighet - Aefab

§ 116

17.

Tertialrapport Ovanåkers kommun 2013,
januari – april

17.

Ansökan om bidrag Helsinge
Kulturförening

§ 117

18.

Atlantbaneprojektet – deltagande och
finansiering

18.

Redovisning av fullgjorda åtgärder och
planer för att nå beslutad ram 2013

§ 118

19.

Revidering av investeringsplan 2013 –
2017 – tillägg

19.

Kommunstyrelsens tertialrapport

§ 119

20.

Politisk organisation – uppdrag kring
antal fullmäktigeledamöter

20.

Tertialrapport Ovanåkers kommun 2013,
januari – april

§ 120

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2013-06-11

4 (31)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
21

Samråd angående köp/försäljning av
fastighet - Aefab

21.

Besvarande av medborgarförslag –
Rovdjursfrågan i kommunen

§ 121

22.

Delegeringsbeslut

22.

Delegeringsbeslut

§ 122

23.

Meddelanden

23.

Meddelanden

§ 123

24.

Rapporter

§ 124

Notera att punkt 17, (§ 117) Ansökan om bidrag Helsinge Kulturförening är ett tilläggsärende
som tillkom under sammanträdet.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 104

Celsiusskolans aula – rapport angående möjlig renovering
Ärendet
Christer Berglund, Aefab lämnar en redogörelse kring den konsult rapport
som tagits fram kring upprustning av Celsiusskolans aula.
I arbetet har bl.a kommunfullmäktiges ordförande Tony Smith (S) och Bertil
Eriksson (KD) ledamot i kommunstyrelsen deltagit.
Lösningen som presenteras är flexibel och möjliggör möblering upp till 287
platser även om möbler i nuläget inköps för ett mindre antal.
Rapporten utdelades skriftligt.
Kommunstyrelsen tackade Christer Berglund för informationen.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 105

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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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 106

Dnr 2013.158

090

Finansiering av Leader Hälsingebygden 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Leader Hälsingebygden tillfälligt
finansieringsstöd under 2014 enligt den princip som gällt under 2008 – 2013
under förutsättning att övriga berörda kommuner fattar likalydande beslut.
För Ovanåkers kommun innebär det 204 tkr.
Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för Växkraft 2014.
Den tillfälliga finansieringen återbetalas till Ovanåkers kommun när
Jordbruksverket ersatt Leader Hälsingebygdens kostnader.
Ärendet
Leader Hälsingebygden har inkommit med en hemställan om tillfällig
finansiering under 2014 i syfte att de ska klara de likviditetsproblem och det
tidsglapp som förmodas uppstå till den nya strukturfondsperiodens start till
följd av försenade beslut p g a EUs budgetdiskussioner.
Principerna och därmed beloppet skulle vara desamma som under perioden
2008 – 2013 och innebära 204 tkr för 2014 för Ovanåkers kommun.
Beloppet återfinns i kommunstyrelsens budget för 2014.
Leader Hälsingebygden avser reglera/återbetala den tillfälliga finansieringen
när Jordbruksverket ersatt deras kostnader vilket beräknas ske under andra
halvåret 2015. Alternativt kan den tillfälliga finansieringen avräknas vid
finansiering och start av en ev. ny leaderperiod.
Beslutsunderlag
Hemställan om finansiering från Leader Hälsingebygden, 2013-04-15

Skickas till
För kännedom: Leader Hälsingebygden, Lars Norin, Heden 124, 821 31 Bollnäs
För handläggning: Ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 107

Dnr 2012.276

014

”Vägen till e-samhället” – omprövning av medfinansiering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen deltar i projektet ”Vägen till e-samhället” och
medfinansierar detsamma med 48 464 kr för år 2013 och 2014.
Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för Växkraft med 32 309 kr
för 2013 och 16 155 kr för 2014.
Ovanstående innebär att medfinansieringsbeslutet från 2012-10-16, § 140,
utgår och ersätts av ovan.
Ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 16 oktober 2012, § 140, följande beslut:
”Kommunstyrelsen deltar i projektet ”Vägen till e-samhället” och
medfinansierar detsamma med 48 464 kr för år 2012 och 2013.
Finansiering sker via kommunstyrelsen anslag för Växkraft med 2 423 kr
för 2012 och 46 041 kr för 2013.”
Projektets totala omslutning uppgick till 10 569 300 kr varav 50 % förutsatts
finansieras via den regionala fonden. Denna möjlighet finns för närvarande
inte utan projektet är uppsatt på Tillväxtverkets reservlista och kan endast
beviljas medel om återflödena i programmet blir tillräckliga. Enligt
Tillväxtverkets prognoser verkar det nu inte troligt.
Region Gävleborg kommer därför ta upp ärendet med ett förslag till
ändringsbeslut med bibehållet beviljat belopp från regionen. Utan medel
från Regional fonden behöver budgeten halveras och projektets innehåll
revideras. I regionens beslutsunderlag kallas det som avses genomföras ”Fas
1”. Den del som kommer att återstår kallas ”Fas 2”. För denna del så
planeras för en ny ansökan om 1:1 medel från Region Gävleborg samt
strukturfondsmedel, dvs. utan kommunal medfinansiering. Resultatet av det
angreppssättet skulle innebära att utväxlingen av kommunens
medfinansiering skulle bli detsamma som i det ursprungliga beslutet.
Det går inte med säkerhet utläsa av förslaget till ändringsbeslutet vad som
ingår i de olika ”Faserna”. Då såväl helheten som delarna i projektet tidigare
bedömts som angelägna så kvarstår förvaltningens positiva inställning till
genomförande även med denna ”Fasindelning”.
forts
Skickas till
För kännedom: Region Gävleborg
För handläggning: Ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 107 forts
Med anledning av de förändrade förutsättningarna får nu kommunstyrelsen
möjlighet att ompröva beslutet.
Beslutsunderlag
Projekt ”Vägen till e-Samhället” – Förslag till ändringsbeslut – Region
Gävleborg.
Tillägg till tidigare upprättat medfinansieringsintyg angående projektet
”Vägen till e-Samhället”
Medfinansieringsintyg daterat 2012-09-10”
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 108

Dnr 2013.38

130

Revisionsrapport integration och mångfald
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger följande svar på revisonsrapport angående
integration och mångfald:
Med inrättande av en politisk styrgrupp för integrationsfrågor med ansvar
för att
• formulera förslag till mål för verksamheten vilka underställas
kommunfullmäktige för antagande
• under löpande år föra dialog med den strategiska tjänstemannagruppen
och vid behov ge anvisningar
• bereda omprövning av mottagningsvolymer
bedömer kommunstyrelsen att förutsättningar getts för att revisionens
rekommendation ska uppnås.
Bakgrund
På uppdrag av Ovanåkers kommuns revisorer har KPMG genomfört en
granskning av integration och mångfald
Granskningen hade syftet att ge en bild av var kommunen befinner sig med
ambitionen att integrera kommunmedborgare som har sina rötter i andra
länder och kulturer ett annat syfte var att granska vad kommunen gör för att
anpassa och planera verksamheter och serviceutbud samt hur
myndighetsutövning sker mot bakgrund av olika kulturers specifika behov
och krav samt skiftande språkkunskaper.
Revisionen önskar att socialnämnden och kommunstyrelsen lämnar ett
samordnat yttrande över bifogad revisionsrapport till den 29 april 2013.
Ärendet
Av revisionen framgår att några politiska mål eller riktlinjer avseende
integration och mångfald ännu inte tagits fram. De ser det som en brist att
den styrmodell via styrkort som kommunen tillämpar inte omfattar
integration. Deras bedömning är att det är av stor vikt för den framtida
utvecklingen i Ovanåkers kommun att ha en tanke och idé om hur man vill
arbeta med integrationen såväl på kort som på lång sikt. Revisionens
sammanfattande rekommendation är att kommunfullmäktige bör ta initiativ
till att utforma mål med integrationsarbetet i Ovanåkers kommun.
forts

Skickas till
För kännedom: Kommunens förtroendevalda revisorer
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 108 forts
Integrationsarbetet i den kommunala organisationen utförs enligt vad
revisionen uppfattar på ett ändamålsenligt sätt.
Beredningen av har gått tillväga så att socialnämnden har först behandlat
revisionsrapporten och deras förslag är att kommunstyrelsen ska inrätta en
styrgrupp för integrationsfrågor. Kommunstyrelsen har sedan behandlat
frågan om bildande av denna styrgrupp beträffande sammansättning och
uppdrag. Styrgruppens strategiska uppdrag är att formulera förslag till mål
för verksamheten vilka ska underställas kommunfullmäktige för antagande.
Under löpande år så ska en också föra dialog med den strategiska
tjänstemannagruppen och vid behov ge anvisningar. Beredningen av
mottagningsvolymer åligger också styrgruppen.
Med ovanstående åtgärd så bedöms leda till att vår kommun kommer till
rätta med de brister som pekas på i revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Granskning av integration och mångfald – revisionsrapport 2013-01-25
Socialnämnden § 22, 2013-02-20
Kommunstyrelsen § 46, 2013-03-18
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 109

Dnr 2013.176

807

Eritreanska Föreningen i Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan.
Sammanfattning av ärendet
Eritreanska Föreningen i Ovanåkers kommun söker sammanlagt 10 330 kr
för att genomföra firandet av Eritreas självständighetsdag 24 maj 2013. Man
söker pengar för lokal, mat och dryck samt transport. Kulturavdelningen har
träffat föreningen 2013-04-09 och informerade då om de bidrag som vi
handlägger. Då Kulturavdelningen inte har något bidrag vars syfte
sammanfaller med denna bidragsansökan föreslår vi avslag.
Beslutsunderlag
Bidragsansökan inkommen 2013-04-26

Skickas till
Eritreanska Föreningen I Ovanåkers kommun
Tesfay Biedmariam, Ol-Danielsgatan 14 F, 822 31 Alfta
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Kommunstyrelsen
Ks § 110

Dnr 2013.222

700

Socialstyrelsen – 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 socialstyrelsen, kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
Socialstyrelsen har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift hos
Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.
2013-04-03 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (januari-mars
2013):
Tidigare inrapportering:
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO från 2012 kvartal 2, datum för avbrott 201202-10
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO från 2012 kvartal 3, beslut daterat 2012-05-30
Rapporterats som avslutat på egen begäran utan verkställighet 2013-03-05
Ny inrapportering:
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO, beslut daterat 2012-11-07
Kontaktperson enligt SoL/IFO, beslut daterat 2012-12-07

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Ks § 111

Dnr 2013.221

810

Centrala medel för underhållsåtgärder - fördelning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anslår 2013 år centrala anslag för underhållsåtgärder till
underhåll av allmänna lekplatser och uppdrar till tekniska
nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra åtgärderna.
Bakgrund
För några år sedan lyftes ett antal objekt ut från investeringsplanen
huvudsakligen för att dessa inte utgjorde investeringar och i stället ska
kategoriseras som underhållsåtgärder. För två typer av objekt, underhåll av
lekplatser och smärre anpassningar av verksamhetslokaler, avsågs det
byggas upp en resurs som över tiden bedömdes täcka det genomsnittligt
bedömda behovet. Resursen placerades centralt tills den uppnått den
genomsnittliga nivå, en nivå som ännu inte uppnåtts och i
planeringsförutsättningarna för 2014 av besparingsskäl tagits bort helt.
För 2013 finns 460 tkr centralt avsatta. Kommunstyrelsen utgör det organ
som ska besluta om medlens användning.
Ärendet
Kommunen har 20 allmänna lekplatser i Alfta, Edsbyn, Runemo och
Viksjöfors. De i Runemo och Viksjöfors rustades 2012. Det finns ett
kontinuerligt behov av utbyte av utrustning, ibland beroende på nya
säkerhetskrav och i andra fall beroende på att de är uttjänta.
Det finns för nuvarande ett antal centralt belägna lekplatser som är i stort
behov av upprustning. En alternativ åtgärd till att inte byta utrustning är att
ta bort delar av utrustningen alternativt stänga denna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår med anledning av ovan att årets
centrala underhållsbudget, 460 000 kr, anslås för underhållsåtgärder vid
allmänna lekplatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christer Engström och Patrik Uhras, 2013-05-22

Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsen
Ks § 112

Dnr 2013.224

807

Ansökan om bidrag ”Teater i Svaben”
Kommunstyrelsens beslut
Ovanåkers kommun beviljar sammanlagt 6000 kr till Svabensverks
Bygdegårdsförening för genomförandet av en teaterfestival i Svabensverk.
Av dessa är 1000 kr öronmärkta för Land-Art-utställningen.
Bidraget är i denna form ett engångsbidrag för att festivalen ska komma
igång under första året. För fortsatta år, från och med 2014 hänvisas
arrangörerna att söka kulturföreningsbidrag via Kulturavdelningen. Det
bidraget söks senast den 31 december 2013 avseende nästkommande år.
Sammanfattning av ärendet
Svabensverks Bygdegårdsförening avser att tillsammans med Friteatern
genomföra en teaterfestival 16-18 augusti 2013 med en tillhörande
konstutställning, Land-Art. Man har av Ovanåkers kommun sökt
sammanlagt 22 000 kr varav 2000 kr till Land Art. Kulturavdelningen har
besökt Svabensverk och samtalat med arrangörerna under 2012 och därefter
haft en dialog via telefon och mail i ärendet. Man lägger tonvikt vid barns
deltagande, varför entréerna är gratis för barn till barnföreställningarna och
man kommer också arrangera teaterverkstad för barn.
Beslutsunderlag
Bidragsansökan, ankommen 2013-05-23
Program, ankommen via mail 2013-05-15
Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2013-05-28

Skickas till
För kännedom: Svabensverks Bygdegårdsförening, Friteatern
För handläggning: Ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 113

Dnr 2013.234 080

Engagemang i projektet Atlantbanan 2014
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar att även år 2014 medverka i projektet
Atlantbanan.
• Kommunstyrelsen beslutatar att nödvändig finansiering, maximalt
20 000 kr anvisas ur anslaget för växtkraft.
Sammanfattning av ärendet
Kommun har i många år varit en av intressenterna i projektet Atlantbanan.
Projektet har under en 20-årsperiod drivits med goda resultat. Senaste åren
det finansierats av intressenterna med uppväxling av EU medel.
En ny intressant fas har nu uppstått i och med att allt tyder på att
elektrifiering och rustning av spåret på norska sidan är högst aktuell.
Intressegruppen Atlantbanan behövs som en motvikt till de krafter som
verkar för att styra över alltmer järnvägstrafik till ostkustbanan. Det är av
stor vikt att kommunen även i framtiden har goda tågförbindelser i sin
närhet.
Nuvarande projekt avslutas vid utgången av 2013 och det är hög tid att ta
ställning hur aktiviteterna kring fortsatt utveckling ska bedrivas. Vid de
senaste sammandragningarna av Styrgrupp och Arbetsgrupp har det
framkommit ett tydligt intresse att fortsätta med särskilda insatser för att
driva atlantbaneutvecklingen framåt. Uppnådda positioner behöver bevakas
och nya positioner behöver nås. Projektet fokuserar på arbete inom
områdena Infrastruktur, Affärsutveckling persontrafik, Affärsutveckling
turism och Affärsutveckling godstrafik.
En ev. fortsättning under 2014 har budgeterats till 1 180 tusen kronor varav
800 tusen skulle komma från Region Gävleborg, Region Jämtland,
Länsstyrelsen Västernorrland och Norrtåg ek förening. Resten skulle
fördelas på kommunerna varan maximalt 20 000 kr på Ovanåker. Möjligen
kan även en del EU-medel tillföras år 2014, om så sker blir Ovanåkers insats
mindre.
Intressenterna måste ta ställning till om man är beredd att medverka med
finansiering och meddela sitt svar senast den 20 juni.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Leif Elvsén, 2013-06-04
Skrivelse från Regionförbundet Jämtland mottagen som e-mail 31 maj 2013

Skickas till
För kännedom: Jan Rönngren Regionförbundet Jämtlands län
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 114

Dnr 2012.355

041

Revidering av investeringsplan 2013-2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsplanen för 2013-2017 revideras så att Ishallen, investering
4413, kan anslutas till fjärrvärmenätet till en kostnad 1 450 000 kr.
2. Regleringen av den energibesparingen som uppkommer genomförs via
minskat driftbidrag till föreningen. För närvarande uppskattad besparing
uppgår till 45 000 kr. Regleringen sker från och med år 2014.
3. Ärendet underställ kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013.
Sammanfattning av ärendet
Idag används el för uppvärmning, varmvatten och ventilation vid Ishallen i
Alfta.
Under planeringstiden av reinvestering och utbyggnation av Alfta Ishalls
omklädningsdel har det diskuterats vilka uppvärmningslösningar som skulle
kunna bli aktuella sett ur ett långsiktigt perspektiv. I det ekonomiska
underlag som ligger till grund för investeringsäskandet har man räknat med
200 000 kr till bergvärme.
I kommunens lokala miljömål har man betonat vikten av att prioritera
investeringar som märkbart minskar energikonsumtionen. Det är viktigt att
välja rätt energi till rätt sak. Fjärrvärme är ett effektivt sätt att använda
förnyelsebar bioenergi. Fjärrvärme är dessutom ett miljöanpassat alternativ
till ett lägre energipris.
Att ansluta Ishallen till fjärrvärmenätet och i förlängningen Forsparken leder
långsiktigt till en lägre driftkostnad eftersom fjärrvärme är billigare än el.
Besparing per år för lägre energikostnad är beräknad till 45 000kr.
Inne i ishallen finns dessutom en fläkt för uppvärmning av hallen, den drivs
idag med el, har en hög effekt och hög strömförbrukning. Den kan i en
framtid bytas ut till fjärrvärmedrift för lägre driftskostnad. Hur mycket man
kan spara med den åtgärden är svårt att beräkna, då vi inte vet hur många
timmar per år som värmefläkten körs.
Väljer vi en fjärrvärmeanslutning för Ishallen så möjliggör det att flera
byggnader och intressenter kan göra anslutningar i framtiden.

forts
Skickas till
För kännedom: Aefab och tekniska nämnden
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 114 forts
Ekonomisk sammanställning
Kostnadssammanställning;
Budget
Omklädningsrum Ishallen Inv. 4413
Reglersystem Inv. 3358
Larm, från Ks budget
Totalt:

4 500´
200´
50´
4 750´

Anbud
Bygg, inkl. regelersystem
Konsulter
Brandlarm
Diverse inkl. ÄTA
Fjärrvärmeanslutning
Totalt:

4 496`
280´
200´
354´
870´
6 200´

Föreningen- och kommunens representanter ser inget annat hållbart
alternativ än fjärrvärme, och förordar att kommunen reviderar sin
investeringsbudget 2013-2017 enligt förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsterskrivelse, den 22 maj 2013
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 115

Dnr 2013.239

101

Antal kommunfullmäktigeledamöter – utredningsuppdrag
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en parlamentarisk utredning
bestående av de i kommunfullmäktige representerade partiernas
gruppledare under ledning av kommunfullmäktiges ordförande i syfte
att lämna förslag till antal ledamöter i kommunfullmäktige från och med
mandatperioden 2015 -2018.
Till sekreterare för den parlamentariska utredningen utses
kommunsekreteraren.
• Utredning ska lämna sin slutrapport i tid för att ställning ska kunna tas
vid kommunfullmäktiges sammanträde senast i december.
Ärendet
Antalet ledamöter i kommunfullmäktige fastställs i kommunallagens 5 kap 1
§. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst 31 i kommuner med
12 000 röstberättigade invånare eller därunder. För kommuner över 12 000
och till och med 24 000 röstberättigade invånare så ska antalet ledamöter
vara minst 41. Osv.
Om kommunfullmäktige avser besluta att antalet ledamöter i fullmäktige
ska ändra, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa
gång i hela landet, dvs efter valet 2014.
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.
För att i tid ta ställning till en förändring så föreslås att kommunfullmäktiges
ordförande får i uppdrag att tillsammans med gruppledarna för respektive
parti representerat i fullmäktige föreslå antal ledamöter till kommande
mandatperiod. Till sekreterare föreslås kommunsekreteraren.
För att i tid hinna fatta beslut ska det ske senast vid årets sista sammanträde.
Beslutsunderlag
-

Skickas till
För handläggning: Gruppledarna i respektive parti representerat i kommunfullmäktige,
Kommunfullmäktiges ordförande
För kännedom: Ekonomiavdelningen och AICAB
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 116

Samråd angående köp/försäljning av fastighet – Aefab
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ser positivt på försäljningen och ställer sig bakom denna.
Ärendet
Håkan Englund (S) ordförande Aefab
Enligt ägardirektiv ska samråd hållas med kommunstyrelsen vid köp och
försäljning av fastigheter.
Försälja delar av Per-Ersvägen i Alfta är aktuellt.
Beslut har tidigare tagits inom bolaget kring förberedande åtgärder om
kontakter med mäklare.
Konkreta förfrågningar har nu kommit från boende varför frågan om
samrådet aktualiseras.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 117

Ansökan om bidrag från Helsinge Kulturförening
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att Helsinge Kulturförening lämnar in sedvanlig
dokumentation om föreningen, inklusive årsmötesprotokoll , årsredovisning
och verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret beslutar
kommunstyrelsen att bifalla ansökan om bidrag med 10 tkr.
Medlen tas ur det tillfälliga kontot för världsarvsarbetet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Jonsson (M) yrkar följande:
Under förutsättning att Helsinge Kulturförening lämnar in sedvanlig
dokumentation om föreningen, inklusive årsmötesprotokoll, årsredovisning
och verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret beslutar
kommunstyrelsen att bifalla ansökan om bidrag med 10 tkr.
Medlen tas ur det tillfälliga kontot för världsarvsarbetet.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunstyrelseförvaltningen bifaller Helsinge Kulturförenings ansökan
om bidrag med 10 tkr.
Ärendet
Helsinge Kulturförening ansöker om ekonomiskt bidrag, summa ej
preciserad, för att kunna bemanna Hälsingegården Lammkatedralen i
Långhed, Alfta.
Beslutsunderlag
Ekonomiskt underlag insänt 2013-05-05
Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2013-06-10

Skickas till
För kännedom: Håkan Englund
För handläggning: Helsinge Kulturförening
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Kommunstyrelsen
Ks § 118

Dnr 2013.115

042

Redovisning av fullgjorda åtgärder och planer för att nå
beslutad ram 2013
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och återkommer under ärendet
”kommunstyrelsens tertialuppföljning” kring åtgärd.
Redovisning sker dels genom att kommunstyrelseförvaltningen på
avdelningsnivå går igenom verksamhetsinnehåll, budgetposter samt bedömd
grad av påverkbarhet dels genom barn och utbildningschef kommpleterar
tidigare redovisning av åtgärder för att komma i balans 2013.
Kommunstyrelseförvaltningens underlag återfinns på kommunens nät,
katalog K:, mapp ”ks-förvaltning” och kommer även läggas ut på intranätet
under ks-förvaltning.
Rapport Solveig Landar
Kompletterande redovisning ang åtgärder i syfte att uppnå ekonomisk
balans 2013, enligt uppdrag Ks § 96
Åtgärder för att få en budget inom ram 2013 för barn- och skolnämnden har
beskrivits i tidigare inlämnade dokument.
I samband med barn- och skolnämndens arbete med budget 2013 togs beslut
i barn- och skolnämnden i februari 2013, som en av flera åtgärder, att inte
lägga in budget för drift av Västergården hösten 2013 trots de konsekvenser
detta skulle innebära.
Efter det beslutet visar fortsatt utveckling av ökat behov av förskoleplatser i
centrala Edsbyn att en stängning av Västergården hösten 2013, för att sedan
åter öppna i januari 2014, inte är försvarbart. Detta p g a de konsekvenser
det blir för övriga förskoleavdelningar med överinskrivningar, svårigheter
att erbjuda plats inom lagstadgad tid och konsekvenserna för den barngrupp
som tillfälligt ska flyttas till olika avdelningar för att sedan efter några
månader åter komma till Västergården.
Förskolecheferna har uppdraget att omfördela resurser inom befintlig
verksamhet för att drift av Västergården ska kunna fortsätta utan uppehåll
tills annan lösning av trycket på förskoleplatser hittats i centrala Edsbyn.
Personalbudget har flyttats från andra förskolor. Den åtgärden löser ca
hälften av den dryga miljon som driften av Västergården kostar ett halvår.

forts
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 118 forts
Prognosen vid tertialuppföljningen visar för barn- och skolnämnden på ett
underskott på 1 350 000 kr vid årets slut. Underskottet gäller förskolan
verksamhet där större delen handlar om volymökningen inom enskilda
förskolan och övrigt för drift av Västergården året ut.
Justering av utfallet av löneöversynen gör att prognosen blir bättre om den
tilldelade ramen för 2013 inte ändras.
Prognos vad gäller budget för IKE (interkommunal ersättning) för för- och
grundskola kan, om de förhållanden som idag är kända inte ändras, ge ett
överskott vid årets slut.
Övriga åtgärder för att komma inom tilldelad ram 2013 handlar om att inte
återbesätta aviserade tjänstledigheter inom förskola och elevhälsa resten av
året samt att ”frysa” utvecklingskontot och hoppas att sökta projektpengar
beviljas för vissa planerade insatser.
Neddragning av tjänster drabbar naturligtvis verksamheterna, både
barn/elever och personal, på olika sätt när det gäller arbetsbelastning,
arbetsmiljö och möjlighet att som barn/elev få hjälp och stöd.
De sammantagna effekterna av ovan beskrivna förutsättningar och åtgärder
bedöms i dagsläget vara ca 1,2- 1,3 miljoner kronor och ett nollresultat
uppnås vid årets slut.
Större grepp måste tas för att framöver klara tilldelade ramar.
Barn- och skolnämnden gav på sammanträdet i maj, § 41, förvaltningen
uppdraget att utreda och att göra verksamhetsmässiga och ekonomiska
bedömningar samt redovisa konsekvenserna av att förändra
skolorganisationen på det sättet att någon eller några av de mindre skolorna
avvecklas samt av att minska lärartätheten. Även inom
förskoleorganisationen finns utlagda uppdrag, dels angående
fleravdelningsförskola i centrala Edsbyn och dels bedömningar och
konsekvenser i samband med skolorganisationsuppdraget av att
förskoleverksamhet finns kvar i alternativt lämnar skollokaler.
Beslut utifrån detta uppdrag ger i så fall effekter på längre sikt, men är inget
som hinner räknas hem inom närmaste halvåret/året.
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Kommunstyrelsen
Ks § 119

Dnr 2013.225

042

Tertialuppföljning för kommunstyrelsen 2013
Kommunstyrelsens beslut
Uppdrag lämnas till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde
den 27 augusti återkomma med förslag till åtgärder för att uppnå ekonomisk
balans 2013.
Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Eriksson (KD) yrkar med bifall från Mikael Jonsson (M) att uppdrag
lämnas till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den 27
augusti återkomma med förslag till åtgärder för att uppnå ekonomisk balans
2013.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna tertialuppföljning för
kommunstyrelsen 2013.
Ärendet
I bifogade handlingar framgår
kommunstyrelsens/kommunstyrelseförvaltningens bedömda måluppfyllnad,
ekonomiskt utfall och ekonomisk prognos för helåret. Mycket översiktligt
bedöms måluppfyllnaden vara tillfredsställande och det prognosticerade
ekonomiska utfallet negativt, ca – 600 tkr. Orsaken till det ekonomiska
utfallet är främst att prioritering av anpassningsåtgärder ännu inte
genomförts. I övrigt hänvisas till bilagorna/beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse
Styrkort för kommunstyrelsen
Måluppfyllelseanalys
Bilaga – avdelningarnas inlämnade underlag

Skickas till
För kännedom Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen
Ks § 120

Dnr 2013.229

042

Tertialrapport januari-april 2013 Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Tertialrapporten januari-april 2013
Ovanåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun redovisar ett underskott för perioden på 3,6 (1,9) mnkr
2013. Föregående års belopp redovisas inom parantes. Hemsjukvård har
övertagits från Landstinget Gävleborg vilket gör att kostnadsökningarna blir
högre än normalt för 2013.
Ovanåkers kommuns totala kostnader ökade med 8,8 (-0,5) mnkr 2013,
4,0 % (-0,2 %) mot föregående år.
Personalkostnaderna ökade med 5,4 (0,4) mnkr 2013, 4,0 % (0,3 %) jämfört
med fjolåret.
Finansiellt mål
Ovanåkers kommunkoncern har för år 2013 följande finansiella mål
(prognos):
Resultatmål, kommunen > 0 mnkr (1,7)
Resultatmål, koncernen >3,6 mnkr (5,3)
Skattesatsen skall vara 21,86 (21,86)
Ovanåkers kommun förväntas uppfylla ovanstående mål 2013.
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning
och generella bidrag skall vara < 99,0 (100,5)
Årets investeringar skall understiga XX mnkr två år före/efter budgetåret.
- Skattefinansierad verksamhet Kommun < 15 mnkr (23)
- Avgiftsfinansierad verksamhet (VA) < 5 mnkr (6)
Ovanåkers kommun förväntas inte uppfylla ovanstående mål 2013.

forts

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Ks § 120 forts
Balanskravsresultatet
Enligt kommunallagen (KL 8 kap.4 §) ska kommunerna ha en god
ekonomisk hushållning. Om kommunen redovisar ett negativt resultat ska
det återställas inom tre år.
Balanskravresultat (Kkr)
2013

2012

IB

0

0

Årets balanskravsresultat

0

0

Avsatt framtida pensionskostnader

0

0

UB

0

0

Placeringar
Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2013, marknadsvärdet var 50,7
mnkr per 30 april en ökning med 1,3 mnkr (2,6 %) från årets början.
Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet 25,9 mnkr per 30 april
en ökning med 0,9 mnkr (3,6 %) från årets början. Den ökade
investeringsnivån har gjort att övriga placeringar minskats med 20 mnkr
under det första tertialet.
Lån
Inga lån finns.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 2013 Ovanåkers kommun.
Tjänsteskrivelse ekonomichef Nils-Erik Nilsson 2013-05-27
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Kommunstyrelsen
Ks § 121

Dnr 2013.92

434

Besvarande av medborgarförslag angående rovdjursfrågan i
kommunen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget innefattas inte av den kommunala kompetensen
(kommunallagsreglerat eller speciallagsreglerat) därav avslås
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen förstår människors oro inför den problematiska frågan
och vidarebefordrar därför medborgarförslaget till regeringen för hantering.
I kommande biosfärarbete kommer kommunen aktivt och rent konkret
arbeta med rovdjursproblematiken genom att på olika sätt inhämta
kunskaper i frågan och följa olika forskningar.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson (C) yrkar följande
- Centerpartiet är bekymrade över den stora ökningen av rovdjursstammen
som drabbat Ovanåkers kommun och våra innevånare, både avseende
björn och varg. Vi har samma uppfattning som förslagsställarna, att det
är mycket viktigt för att våra kommuninnevånare ska kunna bo och
verka i Ovanåkers kommun, att känna livskvalitet och kunna bedriva
jordbruk, djurhållning, friluftsliv samt jakt- och fiske.
-

Centerpartiet instämmer också i behovet om att kommunens valda
politiker håller sig informerad om rovdjurssituationen i kommunen.

-

Centerpartiet föreslår att Ovanåkers kommun överlämnar
medborgarförslaget i sin helhet till Sveriges Regering, för
ställningstagande och beaktande.

Patrik Eriksson (MP) yrkar följande
Medborgarförslaget innefattas inte av den kommunala kompetensen
(kommunallagsreglerat eller speciallagsreglerat) därav avslås
medborgarförslaget.

forts

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Förslagsställare
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Kommunstyrelsen
Ks § 121 forts
Kommunstyrelsen förstår människors oro inför den problematiska frågan
och vidarebefordrar därför medborgarförslaget till regeringen för hantering.
I kommande biosfärarbete kommer kommunen aktivt och rent konkret
arbeta med rovdjursproblematiken genom att på olika sätt inhämta
kunskaper i frågan och följa olika forskningar.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Medborgarförslaget innefattas inte av den kommunala kompetensen
(kommunallagsreglerat eller speciallagsreglerat) därav avslås
medborgarförslaget.
Därmed är medborgarförslaget besvarat.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen antar Patrik Erikssons (MP) yrkande.
Ärendet
Förslagsställarna har inkommit med ett medborgarförslag som innefattar
flera förslag till beslut angående rovdjursfrågan. Genomgående finns det en
vilja att kommunens valda politiker ska sprida ett budskap om de problem
som förslagsställarna upplever att rovdjuren förorsakar.
Rovdjursfrågan innefattas inte av den kommunala kompetensen,
förslagsställarna bör istället vända sig till Länsstyrelsen Gävleborg som har
ett övergripande ansvar för Gävleborgs län eller Naturvårdsverket som
besitter huvudansvaret över rovdjurspolitiken.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2013-03-10
Bilaga 1, 2013-03-10
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-05-20
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Ks § 122

Dnr 2013.39

002

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
Nils-Erik Nilsson utsedd att föra Ovanåkers kommuns talan vid Förenade
Småkommuners Försäkrings Aktiebolagsstämma
Dnr 2013.181 107, 2013-05-14
Stipendium ”Bästa betyg”, 2013-05-21
Dnr 2013.220 609
Ansökan om projektbidrag till samverkansprojektet Klassiska körverk –
Körer och musik i samverkan
Dnr 2013.152 090, 2013-05-31
Nationaldagsfirande på Löka Gården, Alfta Sockens hembygdsförening
Dnr 2013.223 807, 2013-05-30
Ekonomiärenden
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2013.066 002, 2013-05-07
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2013.066 002, 2013-05-28
Personalärenden
Pensionsbesked period 2013-05-07 – 2013-06-10
Anställning av verksamhetsansvarig för besökscenter för världsarvet
Hälsingegårdar, Annika Röstberg-Hagelin
Dnr 2013.84 023, 2013-05-14
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Kommunstyrelsen
Ks § 123

Meddelanden, kurser och konferenser
(pärm)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelanden, kurser och konferenser.
Ärendet
Följande meddelanden har kommunstyrelsen tagit del av:
A

Sammanträdesplan för SKL 2014

B

Sammanträdesprotokoll Aefab, 2013-03-26

CD

Sammanträdesprotokoll Aefab, 2013-04-23

E

Årsredovisning KFSH 2012

FG

Förstudie ”våld i krognära miljöer”

H

FSV – Föreningsstämma

IJ

Ägardirektiv – Bollnäs Stadshus AB

K

Bollnäs kommun beslut om borgen BORAB
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Rädda barnen – Sociala skyddsnät för barn

M

Synpunkter vindkraft
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Rapporter
Ordförande - Yoomi Renström
MAB-Kommittén
MAB-kommittén har varit på besök och de har funnit de unika förhållanden
som krävs för att få bli kandidater för biosfärområdet.
Översiktsplanarbetet
Offentliga möten har genomförts beträffande översiktsplanarbetet.
Kommunchef - Christer Engström
HR-samverkan Hälsingland
Arbetet pågår med att ta fram en kravspecifikation till projektledaren samt
uppdragsdirektiv.
Projektkostnad uppskattas till 600 tkr. Ovanåkers kommun har beslutat att ta
sin relativa andel av projektkostnaden vilket innebär 72 tkr om projektramen
hålls. Beslut om finansiering kommer att underställas kommunstyrelsen den
27 augusti.
Gymnasiesamverkan Hälsingland
Ovanåkers kommun har tagit ställning till att förnärvarande inte delta i
bildandet av ett kommunalförbund omfattande gymnasie- och
vuxenutbildning.
Kommunen har ändå erbjudits att delta med två insynsplatser i den politiska
styrgruppen. Detta har vi för avsikt att tacka nej till d arbetet kan följas i
tjänstemannaorganisationen.
Kommunala bolagen
Kent Olsson (FP) – Helsinge Net Ovanåker AB
Helsinge Net påbörjar grävningar på Lillboområdet.
Övriga
Hans Jonsson (C)
Sveriges Vattenkraftkommuner och Inlandskommunernas sammanslagning
genomförs inte.
Björn Mårtensson (C)
Kommuninvest årsstämma har hållits.
Rapport tillförs meddelandepärmen vid nästa sammanträde.

