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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 27 augusti, 2013,
kl. 09.00 – 12.30

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)
Patrik Eriksson (MP)
Kent Olsson (FP)
Bertil Eriksson (KD)
Hans Jonsson (C), 125 – 146 §§ och 148 – 153 §§
Björn Mårtensson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C)
Jennie Forsblom (KD) tjänstgörande ersättare för Hans Jonsson (C) § 147

Övriga närvarande
Ersättare

Tony Smith (S) 125 – 146 §§ och 148 – 153 §§
Pär Johansson (M)
Jennie Forsblom (KD) 125 – 146 §§ och 148 – 153 §§

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström

Övriga

Åsa Olsson (FP), Överförmyndare, 128 §

Insynsplatser

Lennart Englund (SD)
Jan Wahlman (V)

Utses att justera

Bertil Eriksson

Justering
Justerare
Plats och tid

Kommunkontoret den 5 september 2013, klockan 11.00

Justerade paragrafer

125-153
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Christer Engström

____________________________________________

Ordförande

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Bertil Eriksson

________________________________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 27
augusti 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 5 september 2013 och tas ned den
30 september 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.

__________________________________
Kristoffer Baas
Kommunsekreterare
Tfn 0271-570 77
kristoffer.baas@ovanaker.se
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 125

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

§ 125

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Allmänhetens frågestund

§ 126

5.

Rapporter

5.

Rapporter

§ 127

6.

Rapport – Utvärdering efter
sammanslagning av
Överförmyndarverksamheten –
Enkätundersökning. Överförmyndare Åsa
Olsson deltar.

6.

Rapport – Utvärdering efter
sammanslagning av
Överförmyndarverksamheten –
Enkätundersökning. Överförmyndare Åsa
Olsson deltar.

§ 128

7.

Rapport – Förbättrade möjligheter för
arbetspendling i Ovanåkers kommun.

7.

Rapport – Förbättrade möjligheter för
arbetspendling i Ovanåkers kommun.

§ 129

8.

Beredning av motion ”Ge arbetsplatser för
funktionsnedsatta möjlighet att
tillgodogöra sig medel vid överskott”.

8.

Beredning av motion ”Ge arbetsplatser
för funktionsnedsatta möjlighet att
tillgodogöra sig medel vid överskott”.

§ 130

9.

Beredning av motion ”om
Faunapassager”.

9.

Beredning av motion ”om
Faunapassager”.

§ 131

10.

Medborgarförslag ”Gatubelysning i
närområde samt glesbyds”.

10.

Medborgarförslag ”Gatubelysning i
närområde samt glesbyds”.

§ 132

11.

Uppdrag kring åtgärder för att uppnå
ekonomisk balans 2013.

11.

Uppdrag kring åtgärder för att uppnå
ekonomisk balans 2013.

§ 133

12.

Styrkort 2014-2016.

12.

Styrkort 2014-2016.

§ 134

13.

Förvaltningsberättelse och
konsekvensbeskrivningar
kommunstyrelsens budget och
verksamhetsplan 2014-2016.

13.

Förvaltningsberättelse och
konsekvensbeskrivningar
kommunstyrelsens budget och
verksamhetsplan 2014-2016.

§ 135

14.

Politisk organisation 2015-2018 –
utredningsuppdrag.

14.

Politisk organisation 2015-2018 –
utredningsuppdrag.

§ 136

15.

Projekt aktivitetshuset, ett
samverkansprojekt mellan Ovanåkers
kommun och Arbetsförmedlingen.
Verksamhetschef Monica Liljemark
socialtjänsten deltar.

15.

Projekt aktivitetshuset, ett
samverkansprojekt mellan Ovanåkers
kommun och Arbetsförmedlingen.
Verksamhetschef Monica Liljemark
socialtjänsten deltar.

§ 137

16.

Besökscenter Världsarv – Budget 2013

16.

Investeringsplan 2013-2017 och 20142018 – Förslag till revidering.

§ 138

17.

Investeringsplan 2013-2017 och 20142018 – Förslag till revidering.

17.

Granskningsrapport över kommunens
bokslut och årsredovisning för 2012.

§ 139
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18.

Granskningsrapport över kommunens
bokslut och årsredovisning för 2012.

18.

Förnyelse av kommunförsäkring inför
2014 – Förenade Småkommuners
Försäkrings Aktiebolag.

§ 140

19.

Förnyelse av kommunförsäkring inför
2014 – Förenade Småkommuners
Försäkrings Aktiebolag.

19.

Avveckling av samverkansorganet och
kommunalförbundet Region Gävleborg.

§ 141

20.

Avveckling av samverkansorganet och
kommunalförbundet Region Gävleborg.

20.

Felparkeringsavgifter i Ovanåkers
kommun.

§ 142

21.

Felparkeringsavgifter i Ovanåkers
kommun.

21.

Investering Forsparken, omklädningsrum
inkl. ventilation – värmeanslutning.

§ 143

22.

Investering Forsparken, omklädningsrum
inkl. ventilation – värmeanslutning.

22.

Förstärkt barnskydd/utbildningsinsatser.

§ 144

23.

Förstärkt barnskydd/utbildningsinsatser.

23.

Jämställdhetsintegrering – CEMRdeklaration.

§ 145

24.

Jämställdhetsintegrering – CEMRdeklaration.

24.

Borgen för rörelsekapital till
Hälsingeutbildning ekonomisk förening.

§ 146

25.

Borgen för rörelsekapital till
Hälsingeutbildning ekonomisk förening.

25.

Överklagan av kommunstyrelsens beslut
§ 95/13 – Samråd med AEFAB angående
fastighetsförvärv – Alfta Kyrkby 30:80
och 30:83.

§ 147

26.

Överklagan av kommunstyrelsens beslut §
95/13 – Samråd med AEFAB angående
fastighetsförvärv – Alfta Kyrkby 30:80
och 30:83.

26.

Länstransportplan för infrastruktur i
Gävleborgs län 2014-2025 – Remiss.

§ 148

27.

Länstransportplan för infrastruktur i
Gävleborgs län 2014-2025 – Remiss.

27.

Inlösen av fastigheten Östanå 3:21,
Ovanåkers kommun.

§ 149

28.

Inlösen av fastigheten Östanå 3:21,
Ovanåkers kommun.

28.

En myndighet för alarmering – Remiss.

§ 150

29.

En myndighet för alarmering – Remiss.

29.

Samordningsförbund för rehabilitering i
Gävleborg – Remiss.

§ 151

30.

Samordningsförbund för rehabilitering i
Gävleborg – Remiss.

30.

Delegeringsbeslut (pärm) – redovisning.

§ 152

31.

Delegeringsbeslut (pärm) – redovisning.

31.

Meddelanden (pärm).

§ 153

32.

Meddelanden (pärm).

Notera att punkt 16 i dagordning inför sammanträdet ”Besökscenter Världsarv – Budget 2013”
utgick.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 126

Dnr 2013.36

006

Allmänhetens frågestund
Kommunstyrelsens sammanträde är sedan den 6 juni 2002 öppna för
allmänheten, (helt eller delvis).
Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens
frågestund”.
Det fanns inte några frågor.
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Kommunstyrelsen
Ks § 127

Dnr 2013.37

006

Rapporter
Ordförande – Yoomi Renström
Kommunchef – Christer Engström
Rekrytering av kostchef:
Ett flertal kvalificerade sökande där fyra valdes ut för intervju. Dessa är nu
avslutade och referenstagning pågår för två av sökande.
Världsarvet
Kommunala bolagen
Övriga
-
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Ks § 128

Dnr 2013.268

191

Utvärdering efter sammanslagning av
Överförmyndarverksamheten – Enkätundersökning Rapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen mottar rapporten.
Ärendet
Åsa Olsson, överförmyndare i Ovanåkers kommun, deltar och informerar
om den utvärdering (enkätundersökning) som genomförts vad gäller
sammanslagningen av överförmyndarverksamheten.
Dagens organisation kring handläggningsfunktionen av
överförmyndarverksamheten sker i samverkan med Ljusdals och Bollnäs
kommun.
Enkätundersökning har genomförts för att ge en bild av hur
sammanslagningen fungerat.
Den absolute merparten av gode män/förvaltare anser att de får den hjälp de
behöver och att det går lätt att komma i kontakt med handläggarna.
Tiden som läggs på varje uppdrag som god man/förvaltare uppgår för de
flesta till mellan 5-9 timmar. Avvikelser både uppåt och nedåt finns. Antalet
uppdrag varierar huvudsakligen till mellan 1-3.
Beslutsunderlag
Rapport
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Ks § 129

Dnr 2013.271

530

Förbättrade möjligheter för arbetspendling i Ovanåkers
kommun- Rapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen mottar rapporten.
Bakgrund
Ovanåkers kommun och X-trafik har under det senaste året genomfört
studier av kollektivtrafiken i Ovanåkers kommun i ett samverkansprojekt.
Ärendet
I projektet har studerats och analyserats linjesträckningar, turtäthet,
pendlarparkeringar, tillgänglighet och sist men inte minst marknadsåtgärder.
Den största bristen som har identifierats är att nuvarande linjesträckning
(Linje 100) i princip helt missar det största arbetsplatsområdet i kommunen,
Edsbyns sydöstra industriområde. I området arbetar närmare 1 400 personer.
Ett förslag till ny linjesträckning har tagits fram, där Edsbyns sydöstra
industriområde fortsättningsvis skall trafikeras.
En omläggning till ny linjesträckning kommer att följas av gemensamma
marknadsföringsaktiviteter med företagen.
Det känns mycket angeläget att denna linjeomläggning kan genomföras till
trafikåret 2013-2014. Detta innebär att de nödvändiga byggnationerna av
nya hållplatser m m behöver göras under hösten 2013. Ovanåkers kommun
önskar därför att detta projekt kan prioriteras in 2013 i Länstransportplanen,
inom åtgärdsområdet busshållplatser/pendlarparkeringar; kostnad 2 100 000
kronor.
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Dnr 2013.81

146

Motion – ”Ge arbetsplatser för funktionsnedsatta möjlighet
att tillgodogöra sig medel vid överskott”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i enlighet med
Socialnämndens förslag avslå motionen med motiveringen att daglig
verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig enligt 9 § 10 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) är en biståndsbedömd verksamhet och utveckling
av denna sker enligt verksamhetsplanen Ovanåker 2020.
Sammanfattning av ärendet
Janne Wahlman västerpartiet har lämnat in en motion där han föreslår att
Ovanåkers kommun gör det möjligt vid de två arbetsplatserna för
funktionsnedsatta som finns vid EIA och vid Alfta Hälsocentral, att få
tillgodogöra sig medel vid överskott.
Beslutsunderlag
Motion från Janne Wahlman (V), daterad 2013-02-10.
Socialnämndens § 67/13.
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-19.

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
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Ks § 131

Dnr 2013.79

340

Motion – ”Om Faunapassager”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen
i enlighet med tekniska nämndens förslag:
Kommunen kommer i ett LONA-projekt tillsammans med Ljusnan-Voxnan
Vattenvårdsförbund under försommaren göra en förstudie för att följa upp
tidigare fiskevårdsåtgärder. Skapa underlag till fortsatta åtgärder för att
främja ekologin i och omkring kommunens sjöar och vattendrag.
Förstudien förväntas peka ut vilka sjöar och vattendrag som bör prioriteras
samt föreslå konkreta åtgärder i dessa vatten för ett fortsatt projektarbete.
Motionen anses därmed besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet i Bollnäs har lämnat in en motion omkring Funapassager.
Vänsterpartiet i Ovanåker vill att vår kommun helt eller i lämpliga delar
organiserar och samarbetar med våra grannkommuner omkring
Faunapassager i våra vattendrag, främst Voxnans gemensamma flöde med
Ljusnan på sin väg till Östersjön.
Ärendet
Vänsterpartiet genom Janne Wahlman poängterar att våra biologiska
invånare inte känner några land- eller kommungränser. Motionären föreslår
ett utökat samarbete med främst Bollnäs kommun omkring Faunapassager.
Kommunen kommer i ett LONA-projekt tillsammans med Ljusnan-Voxnans
Vattenvårdsförbund, under försommaren göra en förstudie för att följa upp
tidigare fiskevårdsåtgärder. Skapa underlag till fortsatta åtgärder för att
främja ekologin i och omkring kommunens sjöar och vattendrag.
Förstudien förväntas peka ut vilka sjöar och vattendrag som bör prioriteras
samt föreslå konkreta åtgärder i dessa vatten för ett fortsatt projektarbete.
Beslutsunderlag
Faunapassager – motion från Vänsterpartiet i Ovanåker/Janne Wahlman,
daterad 2013-02-20.
Tekniska nämndens § 53/13.
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-19.

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Ks § 132

Dnr 2012.345

317

Medborgarförslag ”Gatubelysning i närområde och
glesbygd”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara
medborgarförslaget i enlighet med tekniska nämndens förslag:
I Ovanåkers kommun finns drygt 3 200 gatubelysningsarmaturer.
Kommunen har sedan år 2004 varit mycket aktiv i arbetet med att sänka
energiåtgången gällande gatubelysningen. Under perioden 2004-2008 byttes
alla armaturer ut mot högtrycksnatrium och metallhalogen.
Högtrycksnatrium till allra största delen (gult sken) och metallhalogen på
mer centrala platser där man vill ha bra färgåtervinning då den lampan
skapar vitt ljus.
Ovanåkers kommun var en av de första kommunerna i Sverige som bytte ut
alla gamla kvicksilverarmaturer. Innan bytet var energibehovet drygt
2 000 000 kWh. Kommunen mer än halverade sitt energibehov för
gatubelysningen.
Utvecklingen går vidare och på sikt kommer Led-tekniken att fungera bra
även i vårt tuffa klimat. Kommunen testar Led-armaturer på en gång- och
cykelväg i kommunen för att kunna utvärdera driftsäkerheten. När våra
nuvarande armaturer har tjänat ut är det förmodligen Led-tekniken som
kommer att vara gällande.
Ärendet
I Ovanåkers kommun finns drygt 3 200 gatubelysningsarmaturer.
Kommunen har sedan år 2004 varit mycket aktiv i arbetet med att sänka
energiåtgången gällande gatubelysningen. Under perioden 2004-2008 byttes
alla armaturer ut mot högtrycksnatrium och metallhalogen.
Högtrycksnatrium till allra största delen (gult sken) och metallhalogen på
mer centrala platser där man vill ha bra färgåtervinning då den lampan
skapar vitt ljus.
Ovanåkers kommun var en av de första kommunerna i Sverige som bytte ut
alla gamla kvicksilverarmaturer. Innan bytet var energibehovet drygt
2 000 000 kWh. Kommunen mer än halverade sitt energibehov för
gatubelysningen.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2013-08-27

12 (52)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 132 forts
Utvecklingen går vidare och på sikt kommer Led-tekniken att fungera bra
även i vårt tuffa klimat. Kommunen testar Led-armaturer på en gång- och
cykelväg i kommunen för att kunna utvärdera driftsäkerheten. När våra
nuvarande armaturer har tjänat ut är det förmodligen Led-tekniken som
kommer att vara gällande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Åsa Larsson, Inkom 2012-11-07
Tekniska nämndens § 54/13
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-19
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Ks § 133

Dnr 2013.115

042

Uppdrag kring åtgärder för att uppnå ekonomisk balans
2013
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner vidtagna och planerade åtgärder samt begär
tilläggsanslag om 350 tkr för år 2013, vilket motsvarar det befarade
underskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Eriksson (KD) med bifall av Björn Mårtensson (C) yrkar att
kommunstyrelsen begär tilläggsanslag om 350 tkr, vilket motsvarar det
befarade underskottet.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunstyrelsen godkänner vidtagna och planerade åtgärder.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelen kan anta eller avslå Bertil
Erikssons (KD) och Björn Mårtenssons (C) tilläggsförslag och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ärendet
Vid tertialuppföljningen som behandlades vid Kommunstyrelsen den 11 juni
2013 bedömdes det ekonomiska utfallet för 2013 uppgå till ca – 600 tkr.
Uppdrag gavs där till kommunchefen att till den 27 augusti återkomma med
förslag tillåtgärder för att uppnå ekonomisk balans för 2013.
Bakgrunden underskottet återfinns i följande delar:
A Besparingskravet på kommunstyrelsen för 2013 uppgick till 1 203 tkr
medan det förslag på besparingar som kommunstyrelsen lämnade uppgick
till 417 tkr. Här återstod således 786 tkr. Förslagen fördelades enligt
följande:
Minskning av kökspersonal
Ej fortsatt stöd till närradion
Återställning av 80 % tjänst till 100 %
arbetsledartjänst vid Historiekällarn.
Olika åtgärder inom
personalavdelningen enligt
budgetdokument.
forts
Skickas till
För kännedom: Christer Engström

197 tkr
52 tkr
- 98 tkr
266 tkr
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B I den av fullmäktige beslutade budget och verksamhetsplanen hade
kommunstyrelsen äskat 2 145 tkr för ny verksamhet men erhöll 1 020 tkr för
att finansiera denna. Någon anvisning kring vilket område som skulle
belastas med besparingar, 1 125 tkr, gavs inte.
De 2 145 tkr fördelades enligt följande:
Kostnader för näringslivsorganisation
vilka tidigare finanseriades av ett
räntepåslag på AICAB

906 tkr

Utvecklingsavdelningens kostnader
vilka under första året finansierades av
växtkraftmedel

835 tkr

Ekologiska livsmedel

189 tkr

Utbildning i löne- och medarbetarsamtal
för samtliga anställda (endast 1 år)

100 tkr

Webb-sändningar av fullmäktigemöten

100 tkr

Underhåll av befintlig konst

15 tkr

Summan av de 786 tkr och 1 125 tkr, 1 911 korrigerades senare till 1 871
tkr.
De åtgärder som vidtagits är följande:
1. Ny verksamhets eller höjd ambitionsnivå startas/inleds ej.
- Ej medel till ekologiska livsmedel
- 189 tkr
- Underhåll av befintlig konst inleds ej
- 15 tkr
2. Tjänst som 0,5 Folkhälsosamordnare, vakant, samordnas
0 tkr
med barn och ungdomspolitiskt ansvarig och bidrar därmed
till finansiering av denna tjänst. Beräknad besparing 225 tkr
Denna åtgärd visade sig ändå nödvändig utan att ge ekonomisk
effekt då Länsstyrelsens bidrag till BRÅ bortfallit för
2013.
3. Prioritering görs så att webbsändningarna skjuts till 2014
och utbildning i löne- och medarbetarsamtal genomförs
2013. Det senare är en engångsåtgärd och närradion har fått
ett anslag via växkraft.

- 100 tkr

4. Personalavdelningens budget visade sig vara felaktig
avseende personalkostnaderna.

260 tkr

forts
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5. Utvecklingsavdelningens budget visade sig vara felaktig
84 tkr
avseende personalkostnaderna med 134 tkr. Neddragning
av fria medel från 100 tkr till 50 tkr leder till att endast
84 tkr återförs.
6. 0,5 administrativ tjänst inom service- och informations- - 218 tkr
avdelningen dras in då den dels är budgeterad och dels
fås intäkter för. Ingen konsekvens.
7. (1,0)/0,5 administrativ tjänst inom service och
- 218 tkr
informationsavdelningen dras in. Vid överläggningar
med fackliga organisationer så görs överenskommelsen
att erbjuda den sist anställde vikariatet inom löneenheten för
att förskjuta behovet av uppsägning. Konsekvensen av
åtgärden hamnar i stället bland ekonomiavdelningens
assistenter och konkret så senareläggs införande av inköpssystem.
8. Föräldraledig ekonom återbesätts inte under 2013
- 120 tkr
9. Lägre avgift till Inköp Gävleborg än budgeterat
- 50 tkr
10. Långtidssjukskrivningar inom Utvecklingsavdelningen - 400 tkr
återbesätts ej.
11. Övriga diverse budgetkorrigeringar. Osäkert hur
möjligt dessa är att realisera.

- 202 tkr

12. Allmän återhållsamhet redovisat i tertialuppföljningen

- 103 tkr

Delresultat

- 600 tkr

13. Lönerevision < 3 % (ca 2,8 %)

- 70 tkr

14. Flytt av tjänst, 1 nov, till projekt Aktivitetshuset
(kräver beslut och facklig samverkan)

- 84 tkr

15. Avgiftshöjning musikskolan ikraftträdande hötterminen
(kräver beslut)

- 25 tkr

16. Arbete med ev. kunna tidigarelägga indragning av 0,5
tjänst inom förvaltningen med hjälp av en motsvarande
pensionsavgång inom annan förvaltning

- 70 tkr

Målbild (allt annat lika)

forts
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Rapport har givits till Kommunstyrelsen den 9 april och den 7 maj kring
vidtagna åtgärder. Vid sammanträdet den 7 maj gavs uppdraget att till den
11 juni återkomma med beskrivning av verksamhetens innehåll och
kostnadsstruktur i syfte att ge förutsättningar för kommunstyrelsens
prioritering för att uppnå ekonomisk balans. Beskrivningen gavs och
återfinns på intranätet under ”KS-förvaltning/Presentationer avdelningar
ks”. Vid sammanträdet gavs inga anvisningar kring prioriteringar. Flera av
åtgärderna presenterade ovan är av tillfällig art och effekten bortfaller därav
inför 2014.
Förvaltningens chefer har vid olika tillfällen mött Kommunstyrelsens
presidium för att beskriva verksamheten och diskutar möjliga förändringar.
Följande områden har diskuterats:
 Musikskolans; omfattning
 Studieförbundsbidrag; omfattning
 Alftaskolans bibliotek; inriktning, omfattning och lokalisering
 Medel till skolkulturen; omfattning
 Teknisk samarbete kring växel inom Hälsingland
 Gemensam lönehantering för kommunen och kommunala bolag
Ledtiderna för ovanstående områden är sådana att de inte ger ekonomisk
effekt under 2013.
Under senare delen av våren har ärendet sammanfallit med uppdraget att ta
fram en budget och konsekvensbeskrivningar för 2014 – 2016 där ytterligare
besparingskrav 1 354 tkr ålagts Kommunstyrelsen/förvaltningen. De
närmast ovan angivna områdena återfinns i viss utsträckning med i detta
arbete. För detta hänvisas till detta ärende vilket även det behandlas av
kommunstyrelsen den 27 augusti.
Slutsats/sammanfattning
Ytterligare åtgärder bedöms som synnerligen svåra att genomföra med
effekt under 2013 och utan konsekvens för andra nämnder/förvaltningar.
Dessa skulle i så fall handla om att lägga ned hela eller delar av den
verksamhet som bedrivs inom styrelsen/förvaltningen. Denna typ av
åtgärder kan genomföras under förutsättning av att anvisningar ges om
detta. I övrigt hänvisas för 2014 och framåt till ärende kring
konsekvensbeskrivning i samband med budget och verksamhetsplan.

forts
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Beslutsunderlag
Arbetsmaterial ”Besparings- effektiviseringsåtgärder för att uppnå
ekonomisk balans 2013.” Uppdaterat 2013-02-13
Arbetsmaterial ”Besparings- effektiviseringsuppdraget” Upprättat 2013-0209
Kommunstyrelsen § 60, 2013-04-09
Kommunsstyrelsen § 96, 2013-05-07
Kommunstyrelsen § 118, 2013-06-11
Kommunstyrelsen § 119, 2013-06-11
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-07-25, 08-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

18 (52)

2013-08-27

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 134

Dnr 2013.279

041

Kommunstyrelsens styrkort 2014-2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens styrkort 2014-2016 enligt S, M,
MP, och FP:s förslag med kompletteringar enligt Håkan Englund (S)
yrkande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) yrkar att S, M, MP och Fp:s styrkort 2014 antas med
kompletteringar enligt följande:
Inriktningsmål i olika perspektiv-Miljö-Effektmål:
-Den totala energianvändningen för verksamheten och mängden mat som
slängs ska minska jämfört med 2013.
-Andelen närproducerade och/eller miljömärkta material, insatsvaror och
livsmedel ska öka jämfört med 2013.
-Miljöpåverkan från resande ska minska.
Från samma gruppering gjordes följande ändringar:
Inriktningsmål i olika perspektiv-Miljö-Effektmål:
”Kommunen ska öka kunskaperna om alternativa energiformer främst i
syfte att påverka kommunens egen energiförbrukning samt kostnader”.
Flyttas till framgångsfaktorer ”Information och kunskap om
miljökonsekvenser”.
Inriktningsmål i olika perspektiv-Miljö-Effektmål:
”All personal ska få kunskaper om energianvändningen på den egna
arbetsplatsen” – Utgår.
Björn Mårtensson (C) yrkar att C och Kd:s styrkort 2014 antas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Håkan Englunds (S) förslag.
Reservation
Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
forts
Skickas till
För handläggning:Kommunfullmäktige
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Sammanfattning av ärendet
Till sammanträdet förelåg två förslag till styrkort 2014. Ett från vardera
politiskagruppering S, M, Mp och Fp och C, Kd.
Beslutsunderlag
Styrkort 2014 – S-M-Mp-Fp, inkom 2013-08-20.
Styrkort 2014 – C-Kd, inkom 2013-08-19.
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Dnr 2013.270

042

Förvaltningsberättelse och konsekvensbeskrivningar för
kommunstyrelsen – budget och verksamhetsplan 2014 – 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förvaltningsberättelse och
konsekvensbeskrivningar för 2014 och framåt.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att lämna följande uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen att redovisas under 2014:
-

En översyn ska genomföras med avseende på vilken fördelningsnyckel
som ska användas när de olika nämnderna åläggs besparingskrav.
Hänsyn ska tas till att KS budget innehåller ett antal verksamheter som
är mycket svåra att påverka. Exempel på detta är räddningstjänst,
medlemsavgifter, grundläggande service till andra förvaltningar som t ex
delar av ekonomi, personal- och serviceenheten.

-

Konsekvenser av förändringar av Alfta biblioteks lokalyta. Hur skulle en
lösning se ut som minskar lokalytan i befintlig lokal eller i ny lokal och
vilka konsekvenser kan detta få för biblioteksverksamhetens innehåll?
Ekonomiska effekter och konsekvenser av ett förändrade öppethållande
ska ingå i utredningen

-

Ekonomiska effekter och konsekvenser vid en digitalisering av ett eller
två nummer av de totalt två nummer som ges ut av Fördel Edsbyn/Alfta.

-

Kostorganisationens förändringsbehov vid en förändring av
skolorganisationen. Illustreras även via ekonomiska effekter.

-

En förnyad prövning ska genomföras av utvecklingsavdelningen inför
budgetarbetet för 2015 med hänsyn tagen till de svårigheter att utvärdera
avdelningens som föreligger. Prövningen ska innehålla de erfarenheter
kan dras av såväl pågående som genomfört arbete.

-

En uppfölning av kommunens sponsringspolicy och eventuella förslag
till förändringar ska tas fram.

Förvaltningsberättelse, konsekvensbeskrivningar och uppdragsbeskrivningar
överlämnas till ekonomiavdelningen/budgetberedningen.

forts
Skickas till
För handläggning: Christer Engström
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Ärendet
Planeringsprocessen för 2014 och framåt har i år genomförts i två steg. Det
första innebar att Kommunfullmäktige tog ställning till vilka
kostnadsökningar som skulle kompenseras och vilka äskade om ny
verksamhet som skulle godkännas.
För kommunstyrelsen så innebar det att samtliga bedömda kostnadsökningar
kompenserades och följande äskande godkändes:
-

Projektledning införande av ärendehanteringssystem
Minskad miljö och klimatpåverkan från livsmedel
Besökscenter för världsarvet

300 tkr
100 tkr
500 tkr

De besparings- effektiviseringskrav som uppstår för kommunstyrelsen,
relativt fördelat, för att uppnå det finansiella målet i
planeringsförutsättningarna uppgår därefter till 1 354 tkr. Tillsammans med
ej effektuerade krav från 2013 uppgår det totala besparing/effektiviseringskravet till ca 2 500 tkr.
I ett annat ärende, Uppdrag för att uppnå ekonomisk balans 2013 –
Kommunstyrelsen, beskrivs de åtgärder som kortsiktigt vidtagits för 2013
men som i allra största utsträckning inte ger ekonomisk effekt för 2014 och
framåt. Här hänvisas också till underlag som beskriver kostnadsstrukturen
inom förvaltningen och som även är relevant i detta ärende.
Förvaltningens förslag har behandlats vid beredningen inför
Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens presidium har senare lämnat
bearbetat det förslag som föreligger. Förslaget innebär en
besparing/effektivisering motsvarande ca 2,2 mnkr men där full effekt fås
först efter 2019. Effekten för 2014 uppgår till ca 0,8 mnkr. Dessa åtgärder
återfinns i de bifogade konsekvensbeskrivningarna.
Kommunstyrelsens verksamhet utgörs huvudsakligen av dels stödfunktioner
till andra nämnder/förvaltningar och dels verksamhet främst inom kultur och
kostområdet. I det första fallet så får verksamhetsförändringar konsekvenser
för andra nämnder/förvaltningar och i det andra fallet så är kraven så pass
betydande att det handlar om att lägga ned hela eller delar av verksamheten.
Det är naturligtvis alternativa angreppssätt om direktiv ges.
Besparings-/effektiviseringskraven har de senaste åren fördelats
proportionellt efter nämndernas storlek. Den fördelningsprincipen bör
omprövas då en betydande del av Kommunstyrelsens kostnadsmassa
antingen inte är möjlig att påverka för den egna organisationen, t ex
forts
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räddningstjänst, försäkringspremier, avgifter till SKL och regionförbund etc.
eller leder till konsekvenser för andra nämnder och förvaltningar, t ex
växel/reception, ekonomi, lönehantering, personal, webb etc. Eventuellt nya
principer, om en relativ fördelningsmodell ska tillämpas, bör ställas i
relation till graden av påverkbarhet.
Förvaltningsberättelsen ändrar nu form från att huvudsakligen beskrivit
verksamhetsidén till att vara en mer omfattande verksamhetsbeskrivning.
Motivet är här att ge en mer omfattande bild av verksamheten. Nyckeltalen
ska framåt utgöra ett väsentligt komplement till de mål som återfinns i
styrkortet. Som ett exempel på hur det skulle kunna se ut är att vi tänker oss
att budgeten baserar sig på en planerad volym och en planerad kostnad per
enhet, t ex kostnad per portion. Vi analys av utfall så ska vi kunna följa om
det är volymen (efterfrågan och därmed färre att fördela de fasta
kostnaderna på) som förändrats eller kostnaderna (rörliga kostnader). På
detta område finns utvecklingspotential men noteras bör att det inte finns så
många värdefulla nyckeltal för administrativ verksamhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningsberättelse.
Konsekvensbeskrivningar.
Sammanställning åtgärd och år.
Samverkansprotokoll av den 12 augusti.
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-14, 08-20.
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Dnr 2013.272

104

Politisk organisation 2015 - 2018 – utredningsuppdrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna uppdrag till kommunchefen att ta fram
redan dokumenterade underlag kring alternativa politiska organisationer och
erfarenheter av dessa samt presentera detta vid ett
kommunstyrelsesammanträde hösten 2013.
Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Eriksson (KD) yrkar att kommunstyrelsen lämnar uppdrag till
kommunchefen att ta fram redan dokumenterade underlag kring alternativa
politiska organisationer och erfarenheter av dessa samt presentera detta vid
ett kommunstyrelsesammanträde hösten 2013.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunstyrelsen beslutar lämna tilläggsuppdraget till den parlamentariska
utredning bestående av de i kommunfullmäktige representerade partiernas
gruppledare under ledning av kommunfullmäktiges ordförande och vars
syfte är att lämna förslag till antalet ledamöter i kommunfullmäktige från
och med mandatperioden 2015-2018. Tilläggsuppdraget består i att ta fram
en rapport om alternativa politiska organisationsformer och erfarenheter från
dessa.
Till sekreterare för den parlamentariska utredningen utses
kommunsekreteraren.
Utredning ska lämna sin slutrapport i tid för att ställning ska kunna tas vid
kommunstyrelsens sammanträde senast i februari 2014.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelen kan anta eller avslå Bertil
Erikssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ärendet
Inför en ny mandatperiod ges möjlighet till att se över den politiska
organisationen utifrån olika perspektiv. Organisationer bör rent generellt
vara ändamålsenliga och hålla en god kvalitet. Fokus för en offentlig
organisation bör vara medborgarnyttan.
forts

Skickas till
För handläggning: Christer Engström
För kännedom: KF ordf, gruppledare partier i KF
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En översyn kan göras med olika utgångspunkter. En är att värdera dagens
organisation och med det som utgångspunkt lämna förslag till ny
organisation. Något som kan t ex kan genomföras med hjälp av en extern
aktör eller av en internt tillsatt parlamentarisk grupp.
En annan utgångspunkt innebär att ett underlag/rapport om alternativa
organisationsformer och erfarenheter från dessa tas fram. Denna rapport
utgör sedan underlaget för ett ev. ställningstagande till förändringar av
nuvarande organisation. Detta alternativ förordas då det troligen innebär ett
mer utvecklande angreppssätt än att utgå från en värdering av dagens
organisation.
Att anlita en extern aktör betyder större kostnader än om arbetet genomförs
av oss själva. Som ett exempel så har Söderhamns kommun upphandlat
KPMG till en kostnad av 260 tkr för att genomföra en översyn av den
politiska organisationen. Om den inriktningen önskas så krävs ett beslut som
innebär uppdrag att upphandla den externa aktören, anvisning av medel
samt uppdrag att ta fram direktiv inför översynen. En viss oro finns för att vi
är något för långt framme för att vara klara i tid.
Genomför vi arbetet via en parlamentariskt tillsatt grupp så kan vi dels starta
tidigare dels så blir kunskapsuppbyggnad och förankring av resultatet bättre.
Fortfarande behövs en ev. anvisning av medel, dock i mindre omfattning.
Denna får i så fall ske från Kommunstyrelsens anslag för Växkraft. Ett
tilläggsuppdrag ges till den parlamentariska grupp som utsågs i juni för att
lämna förslag till antalet fullmäktigeledamöter för nästa mandatperiod.
Förvaltningsorganisationens roll är biträdande oavsett alternativ. Det finns
naturligtvis även möjligheten till att utredningsarbetet läggs som uppdrag i
förvaltningsorganisationen men bedömningen är att den politiska
förankringen förlorar på detta.
Rapporten behöver vara klar under inledningen av 2014 för att ge möjlighet
för Kommunstyrelsen att lägga fram direktiv för en ev. förändrad politisk
organisation inför valet 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-07-18, 08-14, 08-20.
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Dnr 2013.269

106

Projekt Aktivitetshuset, ett samverkansprojekt mellan
Ovanåkers kommun och Arbetsförmedlingen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom det med Arbetsförmedlingen
gemensamma projektet Aktivitetshuset.
Ärendet
Ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända flyktingar åligger
Arbetsförmedlingen sedan 2011 (Lag 2010:197)
Det innebär att Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för att
introduktion till det svenska samhället ska bli så bra som möjligt.
Arbetsförmedlingen ska först och främst upprätta en etableringsplan
tillsammans med den nyanlände, se anm. 1 nedan. Etableringsplanen ska
dels innehålla samhällsorientering, svenskundervisning och
arbetsförberedande insatser, dels planering av bosättning och en beskrivning
av etableringslotsens, se anm. 2) nedan, uppdrag. Om behov av
rehabiliterande insatser ska dessa ingå i planen.
Kommunen ansvarar för svenskaundervisning samhällsorientering, praktisk
hjälp vid boende samt övriga insatser som gäller för samtliga av
kommunens invånare.
En nyanländ har rätt till ersättning från staten under de första två åren. För
att kunna få denna ersättning måste den nyanlände delta i ett antal aktiviteter
som denna tillsammans med Arbetsförmedlingen fastställt i en
etableringsplan. I det fall den nyanlände efter dessa två år inte själv kan
försörja sig överförs ansvaret till kommunen att ge de nödvändiga
förutsättningarna via försörjningsstöd. Idag tar det minst 5 – 7 år innan
egen försörjning uppnås.
Gävleborgs län har landets näst högsta arbetslöshet, maj 2013, och totalt
inskrivna utrikesfödda arbetslösa i januari 2013 som andel procent av den
utrikesfödda registerbaserade arbetskraften 16 – 24 år uppgick till 34,9 %.
Motsvarande siffra i riket uppgick till 20,4 % och i Ovanåkers kommun
uppgick den till 41,5 %. Endast 5 kommuner i riket har högre arbetslöshet i
den gruppen. Utbetalningarna av försörjningsstöd för utrikesfödda stiger i
kommunen och omfattade i början av året xx % av socialtjänstens budget.

forts
Skickas till
För handläggning: Arbetsförmedlingen, socialnämnden, ekonomiavdelningen
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En åtgärd som vidtagits tidigare är att anställa en praktiksamordnare,
gemensamt finansierad av kommunen och arbetsförmedlingen, för att
underlätta för de nyanlända att få arbetspraktik och stimulans till
språkinlärning i syfte att komma in på arbetsmarknaden. Det tar tid innan
effekter av insatta åtgärder kan uppvisa resultat men det finns risk för att
den inte är tillräcklig.
Därav så har Projekt Aktivitetshuset, se bilaga, växt fram. Projektets syfte är
att alla utrikesfödda ska förberedas för praktik/anställning i samarbetet med
berörda aktörer i Ovanåkers kommun samt bli delaktiga i samhället, få tilltro
till sin egen kraft och utvecklas i svenska språket för att gå mot egen
försörjning. För kommunens sida utgör varje dag som etableringstiden kan
förkortas en ekonomisk vinst och för individen är det oerhört
betydelsefull att ”klara sig själv”.
Projektets finansiering baserar sig på dels en finansiering från
Arbetsförmedlingen och dels en finansiering från kommunen i form att
tjänster som vi redan utför, t ex. Sfi-koordinator, Arbetsmarknadskonsulent,
och Coach (praktiksamordnare) och i form av försörjningsstöd för de
personer som överförs till projektet och då i stället för aktivitetsersättning.
En strategisk åtgärd är att anställa den platsansvarige på en tillsvidaretjänst.
Syftet med detta är att därigenom få fler sökande till tjänsten. Rekryteringen
av denne har inletts för att spara tid men kan naturligtvis avbytas om
inriktningen blir annorlunda. Motivet till skyndsamheten ligger i att för att
starta projektet i år behöver det inledas under tidig höst för att
arbetsförmedlingens finansiering för 2013 ska kvarstå. Alternativt sker
starten 2014.
Organisatoriskt så införlivas projektet som en enhet under
socialförvaltningens individ och familjeomsorg. Projektets organisatoriska
tillhörighet kan komma att omprövas då det har en arbetsmarknadspolitisk
koppling. Andra hänsyn kan även dessa beaktas vid en omprövning.
Målsättning med lokalisering av projektet är att det ska bedrivas inom
koncernägda lokaler men det kan behöva inledas i korttidshyrda lokaler
under iordningsställandet.
Noteras bör att i ett framtida scenario kan ytterligare grupper som uppbär
försörjningsstöd komma ifråga.

forts
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Anm.
1) Med nyanländ avses personer som erhållit uppehållstillstånd.
2) En etableringslots är ett företag eller en organisation som på uppdrag av
Arbetsförmedlingen ska lotsa den nyanlände genom det svenska samhället
och till arbetsmarknaden. Den nyanlände ska själv kunna välja sin
etableringslots.
Etableringslots har i uppgift att stärka den nyanländes nätverk och
därigenom ge stöd till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. I
etableringslotsens uppdrag ingår bland annat att kontakta arbetsgivare,
erbjuda råd och stöd vid till exempel studie- och yrkesval, coachning,
matchning samt att ge stöd i olika sociala frågor.
Beslutsunderlag
Projektbeskrivning för projekt Aktivitetshuset
Budget/finansiering för projekt Aktivitetshuset
Tjänsteskrivelse från Christer Engström och Monica Liljemark, daterad 24
juli 2013
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Investeringsplan 2013 – 2017 samt 2014-2018 – Förslag till
revidering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsplanen för 2013 –
2017 så att 750 tkr används till att under 2013 utveckla en småbarnsback
vid anläggningen Gårdtjärnsberget
2. Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsplanen för 2014 –
2018 så att 750 tkr används till att under 2014 utveckla
serviceanläggningen Lillbogården för campinggäster/besökare.
Ärendet
Vid kommunfullmäktiges behandling av investeringsplan för 2014 – 2018,
2013-06-17, § 63, flyttades objektet ”Fritidsanläggningar – Gårdtjärnsberget
– Utveckling” med beloppet 1,5 mnkr från att utgöra investeringsobjekt till
att utgöra ett utredningsobjekt. Motivet utgjorde att någon plan för lämpliga
åtgärder inte förelåg.
Tekniska nämnden behandlade en skrivelse från Edsbyn IF Alpina 2013-0619, § 52. (Som bilagor till detta yttrande bifogas nämndens beslut och den
inkomna skrivelsen.) Tekniska nämnden ställde sig bakom föreningens
önskemål vilket innebar följande ställningstagande:
1. Revidering av investeringsplanen för 2013 – 2017 så att 750 tkr används
till att under 2013 utveckla en småbarnsback vid anläggningen
2. Revidering av investeringsplanen för 2013 – 2017 så att 750 tkr används
till att under 2014 utveckla serviceanläggningen Lillbogården för
campinggäster/besökare.
Ett antal förhållanden bör beaktas vid ett ställningstagande. De som upplevs
anges här utan prioriteringsordning:
A. Tidigare gemensamt investeringsobjekt – Pistmaskinsgaragebygge – har
begärts och erhållits förlängd avbetalningsplan för till 2018. Återstår ca
277 tkr.
B. Prioritering gentemot andra investeringsbehov, hur och var sker den.
C. Om Edsbyns IF Alpina skrivelse betraktas som en utredning så borde
nästa steg vara att besluta om att projektera enligt de principer som nyss
införts. Detta för att klarlägga kostnadsbilden.
D. Lönsamhetskalkyl för energiinvesteringen som även beaktar
investeringsutgiften.
forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
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E. Otydlighet för övrigt vilka åtgärder som ska vidtas vid
serviceanläggingen. Talar för projektering.
I det fall Kommunstyrelsen ändå önskar att följa tekniska nämndens förslag
så ska den del som avser 2014 leda till en revidering av investeringsplan för
2014 – 2018 i st. f 2013 – 2017. Annars bortfaller den per automatik nästa
år.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2013-06-19, § 52, Utredningsuppdrag angående
Gårdtjärnsberget
Skrivelse från Edsbyn IF Alpina inkommen 2013-05-05 (dock daterad 201305-21)
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 14 augusti 2013.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

30 (52)

2013-08-27

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 139

Dnr 2013.170

042

Granskningsrapport över Ovanåkers kommuns bokslut och
årsredovisning 2012
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över revisionens granskning av
Ovanåkers kommuns bokslut 2012:
Kommunstyrelsen konstaterar att KPMG´s bedömning är att
”årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild över kommunens
resultat och ställning”.
I uppföljning av synpunkter som fördes fram i granskningen av
årsredovisningen 2011 kvarstår utveckling av koncernens finansiella mål
samt en förvaltningsberättelse för kommunkoncernen inklusive
uppdragsföretag.
Ekonomiavdelningen har inlett ett arbete med Per Wiklander AEFAB om att
förbättra årsredovisningen inför kommande år så att synpunkterna
tillgodoses.
Jämförelserna i rapporten har gjorts mot de finansiella mål som antogs
2010-12-20 för 2011, istället de finansiella mål som antogs 2011-12-19 för
2012. Det gör att skrivningarna om de finansiella målen i rapporten inte
stämmer med fattade beslut.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av Ovanåker kommuns revisorer lämnat en
granskningsrapport över Ovanåkers kommuns bokslut och årsredovisning
2012. I rapporten redogörs för iakttagelser och rekommendationer som
uppkommit i samband med granskningen.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över bifogad
granskning senast den 4 september 2013.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport angående kommunens bokslut och årsredovisning 2012,
Kommunrevisionen, 2013-04-16
Tjänsteskrivelse 2013-07-01, ekonomichef Nils-Erik Nilsson

Skickas till
För kännedom: Kommunfullmäktige
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Ovanåkers kommun förnyar försäkringen inför 2014 med
FSFAB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen fortsätter att ha FSFAB som
försäkringsbolag för Egendom och Ansvar.
Försäkringskostnadernas utveckling:
TryggHansa
År
Premie

2007
575

2008
534
-7,13%

FSFAB
2009
447
-16,29%

2010
431
-3,58%

2011
524
21,58%

2012
551
5,15%

2013 2014
569
595
3,27% 4,50%

Årlig förändring

På grund av ett antal storskador har återförsäkringspremien för bolaget
höjts. Detta påverkar medlemmarnas premier för försäkringarna.
2014 års höjning på 4,5% är mindre än den genomsnittliga
kostnadsökningen under fem år.
Sammanfattning av ärendet
FSFAB har aviserat höjningar av försäkringspremierna inför 2014.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-08-19, Ekonomichef Nils-Erik Nilsson.
Brev från FSFAB om förnyelse av försäkring inför 2014, 2013-06-25.

Skickas till
För handläggning: Nils-Erik Nilsson
För kännedom: FSAB
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6,60%
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Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbundet
Regionförbudet Gävleborg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Under förutsättning av riksdagens godkännande beslutar
kommunfullmäktige:
1. Gemensamt med de övriga kommunerna i Gävleborgs län och
Landstinget Gävleborg ställa sig bakom en begäran från Region
Gävleborg till regeringen om att samvekansorganet befrias från sina
uppgifter i samband med att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län (2010:630) träder i kraft för Gävleborgs del fr.o.m. den 1 jan 2015.
2. Uppdra till Region Gävleborg att upplösa kommunalförbundet Region
Gävleborg per 2014-12-31.
Ärendet
Regeringen har beslutet föreslå Riksdagen (Ds 2013:14) att Landstinget i
Gävleborgs län ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) från och med 201501-01.
För att möjliggöra detta krävs att samverkansorganet Region
Gävleborgbegär att det befrias från sina uppgifter i egenskap av
samverkansorgan per 2014-12-31 (Lag 2002:34 om samverkansorgan i
länen § 9). Beslut om detta ska fattas i respektive medlems
fullmäktigeförsamling.
Ett kommunalförbund anses bildat i samband med att medlemmarna i
fullmäktigeförsamlingarna godkänt förbundsordningen. En avveckling av
kommunalförbundet ska därför också godkännas av respektive
fullmäktigeförsamling. Avvecklingen bör ske per 2014-12-31.
Beslutsunderlag
PM 2013-04-12 Region Gävleborg
Protokollsutdrag Landstinget Gävleborg 2013-06-18—19, § 107.
Protokollsutdrag Region Gävleborg 2013-05-24, § 13.
Brev från Regionstyrelsens ordförande daterat 2013-04-29
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-12.

Skickas till
För kännedom: Region Gävleborg, Landstinget Gävleborg, Länets kommuner
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Felparkeringsavgifter i Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Återremiss till tekniska nämnden med inriktning att i samverkan med
köpmännen utreda behovet av parkeringsövervakning samt förutsättningarna
för parkeringsövervakning i egen regi.
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Mårtensson (C) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska nämnden
med inriktning att i samverkan med köpmännen utreda behovet av
parkeringsövervakning samt förutsättningarna för parkeringsövervakning i
egen regi.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av lagen om felparkeringsavgift
(1976:206) och förordning SFS 1976:1128, att anta nya nivåerna 400 kr och
600 kr för felparkeringsavgifter med tillhörande tillämpningsspecifikationer.
De nya avgifterna skall börja gälla den 1 oktober 2013.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan anta eller avslå Björn
Mårtenssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det.
Sammanfattning av ärendet
Felparkeringsavgifter används som styrmedel för att skapa bättre
möjligheter till korttidsparkeringar samt för att trygg framkomligheten för
t.ex. sjukvård, räddningstjänst och renhållning. Nivån på Ovanåker avgifter
har inte förändrats på 16 år. Det minskade penningvärdet under den tiden
har gjort att avskräckningseffekten avtagit och parkeringsmoralen sjunkit i
samma omfattning. Även utformningen av gamla beslut som är tagna om
felparkeringsavgifter behöver fräschas upp beroende på förändringar i
trafiklagsstiftningen. Både avgifternas storlek och tidigare
beslutsutformning behöver ses över.
Ärendet
Felparkeringsavgifter i kombination med lokala trafikföreskrifter används
för att förbättra tillgången på parkeringsplatser där efterfrågan är stor,
förbättra säkerhet och framkomlighet samt underlätta får samhällsfunktioner
som ambulans, räddningstjänst och snöröjning.
forts
Skickas till
För handläggning: Tekniska nämnden
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Grunden för kommunens nuvarande hantering lades 1989 genom ett beslut i
kommunfullmäktige. Felparkeringsavgifterna har sedan höjts en gång, år
1997. I Ovanåker finns två nivåer på avgifterna, 200 kr och 300 kr. I kort
kan sägas att 200 kr gäller för brott mot lokala trafikföreskrifter och 300 kr
avser brott mot bestämmelser i Trafikförordningen. 300-500 kr samt
Söderhamn 300-400 kr. Ljusdal låg då på samma nivå som Ovanåker.
Beloppen har sedan 1997 genom inflation tappat i värde och minskat sin
avskräckande effekt. Redan år 2006 hade Gävle beloppen 500-700 kr,
Hudiksvall 500 kr, Bollnäs Hudiksvall ändrade år 2012 beloppet för
otillåten parkering på plats för rörelsehindrad till 1000 kr. För tillämpningen
av beslutade avgifter är det en förenklande fördel om bara ett fåtal nivåer
behöver användas, parkeringsövervakaren får då färre typer av blanketter att
hantera.
Nuvarande avgifter bör höjas till 400 kr och 600 kr. Var de skilda beloppen
bör tillämpas framgår av nedanstående tillämpningsspecifikationer.
Felparkeringsavgift 600 kr skall gälla för följande överträdelser av
bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap.48§)
på en gång- eller cykelbana (3 kap.48§)
mot färdriktningen (3 kap.52§)
på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe (3 kap. 53§)
i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m från korsande vägbanas
närmaste ytterkant (3 kap. 53§)
i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap. 53§)
för annat ändamål än på- och avstigning på busshållplats eller ändamålsplats
(3 kap. 54§)
för annat ändamål än på- och avstigning på plats avsedd för viss
trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54§)
enligt antecknad överträdelse

forts
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Parkerat fordon
med något hjul utanför en uppställningsplats (3 kap. 49§)
framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från
fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55§)
på en huvudled (3 kap. 55§)
på en gågata eller inom ett gångfartsområde enligt antecknad överträdelse (8
kap. 1§)
på allmän plats längre än 24 timmar i följd (3 kap. 49 a§)
Felparkeringsavgift 400 kr skall gälla för följande överträdelser av
bestämmelser i lokala trafikföreskrifter.
Stannat eller parkerat fordon
Inom område med förbud att stanna eller parkera.
På plats med plats med förbud att stanna eller parkera.
Enligt antecknad överträdelse.
Parkerat fordon
inom område med förbud att parkera.
på plats med förbud att parkera.
på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering.
längre än tillåten tid.
utan att visa att avgift eller motsvarande är betald.
utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig.
utan att tiden när parkering påbörjats har angetts med en parkeringsskiva
eller annan anordning och att denna är synlig.
enligt antecknad överträdelse.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens § 32/13.
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Investering Forsparken, omklädningsrum inkl. ventilation värmeanslutning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att ändra värmeanslutningen vid Alfta
ishall från fjärrvärme till bergvärme. Beslutet gäller under förutsättning av
att tekniska nämndens beslut med samma innebörd.
Ärendet
Projektet Forsparken, omklädningsrum inkl. ventilation är under
genomförande. Investeringsprojektet omfattar en värmeanslutning via
fjärrvärme. Under projekttiden har nya förutsättningar framkommit där
anslutning till fjärrvärmenätet inte längre är aktuellt.
En utredning har genomförts för att se på alternativa lösningar till
värmetillförsel för Alfta ishall. De två alternativen är en egen panncentral
med pellets/flis eller bergvärme.
Investeringskostnaden i en egen panncentral är ca 1 000 000 kr. Det finns
risk för tillkommande kostnader som idag inte är kända på grund av till
exempel myndighetsbeslut. En egen panncentral innebär skötsel och drift
som upphandlas av entreprenör. Investeringskostnad ryms inte inom
beslutad ekonomisk ram.
Investeringskostnaden i en bergvärmeanläggning är ca 700 000 kr. Låga
skötselkostnader för anläggningen. Investeringskostnad ryms inom beslutad
ekonomisk ram.
I båda alternativen sänks energikostnaden med ca 45 000 kr per år, vilket är
lika som i det nu ej aktuella fjärrvärmealternativet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inför tekniska nämnden 2013-08-13.
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-19.

Skickas till
För handläggning: Tekniska nämnden, ekonomiavdelningen
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Förstärkt barnskydd/utbildningsinsatser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
socialnämndens rapport om hur nämnden stärker stöd och skydd för barn
och unga i Ovanåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Enligt budget och verksamhetsplan 2013-2015 Ks § 178, har socialnämnden
fått i uppdrag att vid kommunfullmäktige den 10 juni 2013 återrapportera
hur socialnämnden stärker stöd och skydd för barn och unga i Ovanåkers
kommun.
Ärendet
Med anledning av de bidrag på 80 000 kronor socialnämnden fått för att
stärka stöder och skyddet för barn och unga så har följande
utbildningsinsatser gjorts:
- All öppenvårdspersonal har gått en tre dagars utbildning i
familjebehandling SHFB som står för Strukturerad Hembaserad
Familjebehandling. Utbildningen kommer även att innehålla
uppföljningsdagar löpande under året. Samtliga socialsekreterare
informerades om utbildningsinnehållet under en halvdag.
- Samtliga socialsekreterare inom arbetsgruppen för barn och unga har
utbildats i lagändringarna gällande stärkt stöd och skydd för barn och
unga i socialtjänstlagen.
- Samtliga socialsekreterare har deltagit i föreläsning om
anknytningsmönster.
- Samtliga socialsekreterare har deltagit i en tvådagarskurs i barnsamtal.
Beslutsunderlag
Socialnämndens § 71/13
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-19

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktig
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Jämställdhetsintegrering – CEMR-deklaration
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 Den tagit del av den utvärdering som genomförts av pilotprojektet enligt
beslut av Kommunstyrelsen 2011-09-08, § 183.
 Handlingsplanen och det aktiva arbetet med att uppfylla deklarationen
fortsätter att utgå från den femte principen; att jämställdhetsintegrering
av alla kommunens verksamheter är nödvändig för att främja
jämställdhet.
 Under perioden 2013-2014 utgör översiktsplanearbetet det område som
ska omfattas av jämställdhetsintegrering med stöd av kommunens
jämställdhetsstrateg.
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2011 beslutade kommunstyrelsen att underteckna CEMRdeklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet.
Undertecknande av deklarationen synliggör på ett påtagligt sätt att
jämställdhet är en grundläggande rättighet och att kommunen ska
arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär
att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra samtliga områden samt att
jämställdhetsfrågor behandlas som en självklar del i allt arbete och i alla
beslutsprocesser.
En handlingsplan skapades kring CEMR-deklarationens femte princip kring
jämställdhetsintegrering, där miljö- och byggnämndens förvaltning och
kommunstyrelsens service och informationsavdelning utsågs att delta i
pilotprojektet. Pilotprojektet har genomförts och utvärderats. Arbetsmetoden
i pilotprojektet har fungerat bra, men utifrån de lärdomar som dragits
kommer vissa justeringar att göras. Den största vinsten med projektet har
varit att se på sin egen verksamhet med ett tydligt jämställdhetsperspektiv
samt att man tänker i termen jämställdhet mer än tidigare i det dagliga
arbetet, det vill säga man arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering.

forts
Skickas till
För kännedom: Patrik Uhras, Lillemor Olsson
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Handlingsplanen behöver nu revideras och arbetet med
jämställdhetsintegrering fortsätta. Alla kommunens verksamheter bör gås
igenom över tid. Som nästa verksamhet föreslås resterande delar av
Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom de arbetar mycket utåt mot
kommunens medborgare.
Beslutsunderlag
Utvärdering av pilotprojektet Jämställdhetsintegrering, en sammanfattning
daterad 2013-02-22
Tjänsteskrivelse från Maria Kihlström, daterad 2013-06-05
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Ovanåkers kommun tecknar kommunal Borgen för
rörelsekapital till Hälsingeutbildning ek.för.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta under förutsättning
att Hudiksvalls kommun lämnar borgen för en kredit på 3 miljoner kronor åt
Hälsingeutbildning ekonomisk förening och att övriga kommuner i
Hälsingland beslutar om underborgen enligt förslaget:
att Ovanåkers kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar borgen för
9 % av rörelsekrediten till Hälsingeutbildning ekonomisk förening, dvs
270 000 kronor, utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.
att kommunernas borgensåtagande mot föreningen avser perioden 1 januari
2013 t o m 31 december 2014, samt
att föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, skall belasta
respektive kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall.
Sammanfattning av ärendet
Hälsingeutbildning ekonomisk förening (org nr 769602-5290) bedriver
gemensamma projekt med vuxenutbildningsenheterna i varje kommun i
Hälsingland, där kommunerna får intäkter från Hutb som sedan söker medel
från EU:s utvecklingsfonder och Region Gävleborg. Detta förfarande leder
till likviditetsbrist i föreningen, då kostnaderna måste vara betalda innan
medel kan betalas till Hutb för sökta projekt.
Vid en närmare genomgång av föreningens kreditbehov utifrån pågående
projekt bedöms nivån för krediten uppgå till 3 miljoner kronor.
Frågan har diskuterats mellan ekonomicheferna i Hälsingland och förslaget
är att Hutb beviljas ett nytt borgensåtagande för efterfrågad kontokredit.
Beslutet om borgen bör tidsbegränsas och omfatta perioden 1 januari 2013 t
o m 31 december 2014. Kostnaderna för krediten bör belasta respektive
kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall,
eftersom räntekostnader inte får ingå i bidragsansökan till EU.

forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
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Hälsingeutbildning har sin administration i Hudiksvall, varför föreslås, rent
praktiskt, att Hudiksvalls kommun ikläder sig rollen som huvudborgenär
mot föreningen. Krediten kommer att läggas i den bank, där kommunen f n
har sin koncernkredit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-07-01, Ekonomichef Nils-Erik Nilsson
Protokoll från Hudiksvalls kommun 2013-04-29
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Dnr 2013.248

108

Överklagan av kommunstyrelsens beslut § 95/13 – Samråd
med AEFAB angående fastighetsförvärv - Alfta Kyrkby
30:80 och 30:83
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delegerar rätten till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna yttrande till förvaltningsrätten med inriktning mot
förvaltningens föredragning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) yrkar att till kommunstyrelsens ordförande delegera
rätten att underteckna yttrande till förvaltningsrätten med inriktning mot
förvaltningens föredragning.
Björn Mårtensson (C) yrkar att yttrande med följande formulering inlämnas
till förvaltningsrätten:
Eftersom kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun har gett
kommunstyrelsen i uppdrag att se över och minska omfattningen på
kommunens fastighetsbestånd, samt samma kommunfullmäktige har i
ägardirektiv till det kommunala fastighetsbolaget Alfta Edsbyns Fastighets
AB givit dem uppdraget att sträva efter att minska sin andel av
lägenhetsbestånder i kommunen, så är det inte mer än rätt att avsteg från
dessa uppdrag/inriktningar också beslutas av kommunfullmäktige.
Med anledning därav skall frågan om godkännande av fastighetsförvärv
skickas vidare till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen antar Håkan Englunds (S) yrkande.
Jäv
Hans Jonsson (C) och Tony Smith (S) deltog inte vid handläggningen av
ärendet på grund av jäv.

forts
Skickas till
För handläggning: Yoomi Renström
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Reservation
Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt
följande skriftliga reservation.
”Vi reserverar oss mot beslutet att inte bifalla Centerpartiets och
Kristdemokraternas förslag till svarsskrivelse till förvaltningsrätten.
Ingrid Olsson
Björn Mårtensson
Centerpartiet

Bertil Eriksson
Kristdemokraterna

Ärendet
Kommunchefen föredrar överklagandets innehåll samt förslag till inriktning
på yttrande till förvaltningsrätten.
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Dnr 2013.255

532

Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 20142025 - Remiss
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar delegering till kommunstyrelsens ordförande att
underteckna kommunens yttrande med inriktning mot det föredragna
förslaget.
Ärendet
Leif Elvsén föredrar förslag till kommunens yttrande.

Skickas till
För handläggning: Yoomi Renström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

45 (52)

2013-08-27

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 149

Dnr 2013.276

252

Inlösen av fastigheten Östanå 3:21 – Ovanåkers kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att inlösen får ske till ett
pris av 400 000 kronor samt att ge exploateringsingenjör Leif Elvsén
uppdrag att genomföra affären och att underteckna därtill nödvändiga
handlingar.
Finansiering sker via investeringsanslaget för ”Marklösen inom planlagda
områden för näringslivet”.
Sammanfattning av ärendet
Bostadsfastigheten Östanå 3:21 är belägen vid järnvägen norr om Hedins
bygghandel. Den ligger inom fastställd detaljplan där marken är avsedd för
småindustri. Ett boende där kommer på sikt att innebär risk för
miljöstörningar av den verksamhet som detaljplanen tillåter. Avsikten med
att köpa fastigheten är att så småningom riva byggnaderna eller ändra
användningen så den överensstämmer med planens användningssätt.
Inlösen av fastigheten är i linje med den genomförandebeskrivning som
gjordes i samband med att gällande detaljplan skapades. Kostnader för
inlösen fanns med i de kalkyler som då ingick i nämnda beskrivning.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt av den 2013-08-16.
Tjänsteskrivelse från Leif Elvsén, daterad 2013-08-12.
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-19.

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
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Dnr 2013.188

173

Alarmeringsutredningen - remissvar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande remissvar:
Idag har SOS Alarm uppdraget från staten att ta emot nödsamtal på 112. Trots att
SOS Alarm till 50 % ägs av staten och till 50 % av SKL saknas delaktighet och
inflytande från kommunerna. Vi anser att den samhällsinriktade
alarmeringstjänsten inte bör drivas av ett bolag med vinstkrav utan mer renodlat av
staten via en statlig myndighet. Man kan då lättare få en mer rättvis och likriktad
inriktning i hela Sverige. I stort stöder vi idén på en statlig alarmeringsmyndighet,
med färre centraler och mer renodlad blåljustjänst. Dock finns vissa betänkligheter
i utredningen som behöver belysas ytterligare.
Bakgrund
För ca 6 månader sedan träffades ett avtal med SOS Alarm efter en öppen
upphandling av ”blåljustjänst” från 6 norrlandslän genom dess räddningstjänster.
Orsaken till detta var att de 6 länen hade varierande avtal med SOS Alarm med en
differentierad prisbild, olika innehåll och tjänsteutbud. En bidragande orsak till den
gemensamma upphandlingen var att försöka få en mer renodlad tjänst, 112 tjänst
för räddningstjänsterna, och en effektivare alarmeringsfunktion. SOS Alarm ägnar
ca 6 % av den totala tiden åt räddningstjänstärenden. Vi såg att det finns en
potential att effektivisera antalet SOS centraler för 112 trafiken för att få den mer
renodlad och kostnadseffektiv. Resultatet blev att tjänsterna idag levereras från 4
centraler i Norrland i stället för som tidigare 6 st. Idag finns 15 SOS centraler i
Sverige. En ytterligare effektivisering är här möjlig.
Synpunkter
Ovanåkers kommun håller till vissa delar med SKL:s remissvar. Det är främst att
gränsdragningar behöver utredas mer. Kostnadsbilden och tidplanen är för otydlig
och optimistisk. Polisens roll i blåljusdelen har inte belysts tillräckligt. Det är av
högsta vikt att samtliga tre blåljusmyndigheter ingår. Dessutom håller vi med om
att alarmeringsmyndigheten inte skall ägna sig åt ledning. Den frågan behöver
utredas ytterligare. Helt klart är att en förändring av alarmeringstjänsten är
nödvändig för att sätta den hjälpsökande i centrum, användning av gemensam
teknik för kommunikation samt en nationell likriktning.

forts
Skickas till
För kännedom: Försvarsdepartementet, KFSH
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Synpunkter från KFSH


Ovanåkers kommun ser det som positivt om staten tar över ansvaret som
alarmeringsmyndighet. Alameringsmyndigheten anser vi skall ansvara för
larmmottagning 112, bedömning, prioritering och utalarmering. Idag drivs den av
ett bolag, dock med staten och SKL som ägare. Detta till trots har inte kommunerna
haft någon reell påverkan vid förhandlingar med SOS Alarm. Samhällsfunktionen
112 med utalarmering bör ligga under en nationell myndighet.



Om en nationell alarmeringsmyndighet skapas finns ytterligare en viktig fördel.
Det blir en obruten larmkedja från inkommande 112 till hjälp av någon
blåljusmyndighet. Tendensen idag är att blåljusmyndigheterna splittras upp och
larmhanteringen försämras för tredje man.



En alarmeringsmyndighet kan också säkerställa att en gemensam teknikplattform
kan tas fram, alt utvecklas av dagens, och användas av samtliga aktörer. Idag finns
ingen samlad inriktning/mandat för en sådan. Viktigt vid delning av information till
flera aktörer med en gemensam lägesbild både vid räddningstjänst och
extraordinära händelser.



En annan aspekt, speciellt för glesbygd (norrlands inland), är viktig är om en
nationell alarmeringsmyndighet bildas. Förutsättningarna bör öka för en
likvärdighet för samtliga medborgare i Sverige när det gäller
alarmeringsverksamhet, både möjlighet att larma och utalarmering.



Kravet på en TIB i varje kommun kan diskuteras. Däremot finns möjligheter att,
om kravet på TIB funktionen kommer, den kan delas mellan ett antal kommuner
för samordning för samhällsskydd, säkerhet och beredskap.



Om resultatet blir färre centraler, vilket skulle vara möjligt, förväntas att kostnaden
för alarmeringsfunktionen inte fördyras utan att man hittar kostnadseffektiva
lösningar. Färre centraler innebär dock utökat teknikstöd. Ledning av insatser är
inte belysta riktigt i utredningen. Här behöver ytterligare belysning. Utredningens
förslag på fysisk samverkan i centralerna. Virtuella lösningar i en gemensam
teknikplattform bör utredas.



Framtagandet av en gemensam teknisk teknikplattform får inte bli
kostnadsdrivande. Det bör utredas om befintlig teknik kan utvecklas och bli
gemensam. Det finns viss oro för detta då det finns exempel på stora teknikprojekt
som inte lyckats, ”Elvira m fl”. Dessutom i färskt minne Rakel som inte gått helt
smärtfritt.



Det är positivt att MSB skall medverka till framtagandet av en teknikplattform. Här
bör lämnas möjlighet att nyttja denna plattform och teknik virtuellt vad gäller
ledning om så skulle vara mer lämplig för vissa räddningstjänster/kommuner.

forts
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En förbättrad kompetens på operatörerna välkomas. Idag är kompetensen
varierande. Välkomnas en förlängd och gedigen operatörsutbildning.
Att MSB föreslås som tillsynsmyndighet tycker vi är bra. Den rollen finns redan
idag och den behöver sannolikt förbättras och kompetenshöjas.
Sammanfattning
I stort är vi positiva till att en ny alarmeringsmyndighet bildas för att samordna
”blåljusmyndigheterna”. Utredaren har haft en mycket komplex bild att utreda,
varför det finns vissa frågetecken som behöver utredas ytterligare.
Vi tycker dock att en så viktig fråga som alarmering av samhällets
blåljusmyndigheter skall samordnas och ligga under staten i stället för i ett bolag.

Ärendet
Ovanåkers kommun är utsedd som remisskommun. Kommunalförbundet södra
Hälsingland (KFSH) har fått uppdraget att utforma ett utlåtande rörande
betänkandet av Alarmeringsutredningen SOU 2013:33. Utlåtandet fokuserar på att
svara på alarmeringsutredningen utifrån räddningstjänst och krishantering.

Beslutsunderlag
Förslag till remissvar på Alarmeringsutredningen från KFSH inkommen
2013-08-07.
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-15.
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Dnr 2013.205
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Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
Socialnämndens förslag
att tillstyrka förslaget om fortsatt arbete för att ta fram en rekommendation
på hur ett samordningsförbund kan formas i Gävleborgs län,
att det i rekommendationen finns en ekonomisk analys där det tydligt
framgår vilket finansiellt åtagande var och en av de fyra parterna förbinder
sig till,
att det i det fortsatta arbetet ska finnas kommunala representanter som utses
av de 10 kommunerna gemensamt.
Ärendet
Av socialförvaltningens beredning framgår följande:
Samordningsförbund är en kommunal samordningsorganisation som
finansierar samordnade rehabinsatser från samhällets sida. För att en
finansiell samordning (finsam) ska kunna ske måste alla fyra parter delta
och ett samordningsförbund bildas. De fyra parterna är: kommuner,
landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa.
Avsikten är att förbättra förmågan till förvärvsarbete för människor i behov
av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera parter.
Det förberedande projektet har genomförts av landstinget Gävleborg. I
styrgruppen för projektet har det ingått representanter för landstinget,
arbetsförmedling, försäkringskassa och region Gävleborg. Kommunerna har
inte varit representerade eller deltagit i det arbetet. Många av de personer
som står långt från arbetsmarknaden och som nämns i rapporten, till
exempel personer med psykisk ohälsa och social problematik, har oftast
kommunala insatser i någon form och också ofta omfattande insatser. Det är
därför viktigt att kommunerna är aktiva i formandet och beslutsprocessen av
ett samordningsförbund

forts
Skickas till
För kännedom: Landstinget Gävleborg
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Kommunstyrelseförvaltningen noterar att frågan inte är ny inom Gävleborgs
län utan varit aktuell tidigare. Även då var det en positiv inställning från
förvaltningen om att utreda vidare men minst en av parterna ansåg det inte
aktuellt då. Understryker ytterligare vikten av att kommunala företrädare ska
vara delaktiga i den fortsatta processen för att alla perspektiv ska beaktas
och full insyn i arbetet ska erhållas.
Beslutsunderlag
Socialnämndens § 81/13
Rapport – Utredning om förutsättningar för att etablera ett
Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-06-25
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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
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – AB Edsbyverken.
Dnr 2013.261 039, 2013-07-17
Användande av kommunvapen – Landstinget Gävleborg
Dnr 2013.259 105, 2013-07-03
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – rovdjursförekomst
(Rovbase)
Dnr 2013.240 039, 2013-06-20
Ansökan om sponsring – Hälsinglands Kennelklubb
Dnr 2013.250 807, 2013-06-25
Ansökan om sponsring – Hälsinglands kenneklubb
Dnr 2013.250 807, 2013-06-25
Sponsringsbidrag – Bloodbound Europaturné
Dnr 2013.264 807, 2013-08-20
Ekonomiärenden
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2013.66 002, 2013-06-12
Personalärenden
-
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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

Avsiktsförklaring angående förändringar i handlingsprogram
för räddningstjänst i kommunerna Falun, Borlänge, Säter och
Gagnef.

B

Sammanträdesprotokoll Aefab, 2013-06-03.

CD

Årsredovisning 2012, förslag-Region Gävleborg.
Förbundsmötesprotokoll 130529 samt fastslagen budget och
kostnadsfördelning för år 2014 – Ljusnan-Voxnans
Vattenvårdsförbund.

E

Protokoll från FSF AB:s ordinarie bolagsstämma 2013,
2013-05-21.

FG

Hälsingerådets protokoll, 2013-05-22.
Årsredovisning KFSH 2012 – Revisionsberättelse 2012.

