SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2013-11-05

1 (24)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 5 november, 2013,
kl. 09.00-11.35, ajournering mellan 10.20-10.45.

Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Håkan Englund (S) 1:e vice ordförande
Mikael Jonsson (M) 2:e vice ordförande
Marlene Johansson (S)
Kent Olsson (FP)
Hans Jonsson (C)
Bertil Eriksson (KD)
Gun-Marie Swessar (C)
Björn Mårtensson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Hans Gradin (S)
Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Jennie Forsblom (KD)

Tjänstemän

Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Kommunchef Christer Engström
Strategisk planerare Sofia Wetterholm § 183
Informationschef Ulrica Persson § 180
Leif Elvsén § 186

Övriga
Insynsplatser

Lennart Englund (SD)
Jan Wahlman (V)

Utses att justera

Hans Jonsson

Justering
Plats och tid

Hans Jonsson
Kommunkontoret den 12 november 2013, klockan 11.00

Justerade paragrafer

175-192

Justerare
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

____________________________________________

Ordförande

Yoomi Renström

Justerare

____________________________________________

Hans Jonsson

_____________________________________________________________

Anslag på kommunens officiella anslagstavla
Kommunstyrelsen i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 5
november 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 12 november 2013 och tas ned den
5 december 2013. Mellan den 12 november 2013 och den 3 december 2013
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 § 175

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

Dagordning under sammanträde

1.

Upprop

1.

Upprop

-

2.

Justerare

2.

Justerare

-

3.

Godkännande av dagordningen

3.

Godkännande av dagordningen

§ 175

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Allmänhetens frågestund

§ 176

5.

Rapporter

5.

Rapporter

§ 177

6.

Skattesats

6.

Skattesats

§ 178

7.

Sammanträdesdagar 2014

7.

Sammanträdesdagar 2014

§ 179

8.

Samverkansavtal inom
marknadsföringsområdet

8.

Samverkansavtal inom
marknadsföringsområdet

§ 180

9.

Delårsbokslut Ovanåkers kommun

9.

Delårsbokslut Ovanåkers kommun

§ 181

10.

Arkivreglemente

10.

Arkivreglemente

§ 182

11.

Besvarande av remiss för miljöbedömning av
länstransportplanen

11.

Information om arbetet med översiktsplanen
från Sofia Wetterholm

§ 183

12.

ABVA 2014 (Allmänna bestämmelser för
vatten och avlopp)

12.

ABVA 2014 (Allmänna bestämmelser för
vatten och avlopp)

§ 184

13.

Information om arbetet med översiktsplanen
från Sofia Wetterholm

13.

Tilläggsanslag 2013 – tekniska nämnden och
kommunstyrelsen

§ 185

14.

Tilläggsanslag 2013 – tekniska nämnden och
kommunstyrelsen

14.

Besvarande av remiss för miljöbedömning av
länstransportplanen

§ 186

15.

Namnbyte för handikapprådet till
tillgänglighetsrådet

15.

Namnbyte för handikapprådet till
tillgänglighetsrådet

§ 187

16.

Revidering av investeringsplanen 2013 –
2017 – 2014 – 2018

16.

Besvarande av remiss gällande översyn av
riksintressen friluftsliv

§ 188

17.

Besvarande av remiss gällande översyn av
riksintressen friluftsliv

17.

Budget Inköp Gävleborg 2014

§ 189

18.

Budget Inköp Gävleborg 2014

18.

KFSH hemställer om återbetalning av AFApengar för åren 2005-2006

§ 190

19.

KFSH hemställer om återbetalning av AFApengar för åren 2005-2006

19.

Redovisning av delegeringsbeslut

§ 191

20.

Redovisning av delegeringsbeslut

20.

Meddelanden

§ 192

21.

Meddelanden

Notera att ärendet Revidering av investeringsplanen 2013-2017 – 2014-2018 utgick.
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 176

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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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 177

Dnr 2013.37

006

Rapporter
Ordförande – Yoomi Renström
Hälsingerådet
Utredningsarbetet angående avfall Hälsingland fortgår.
Hälsingland turism beskrev läget, arbetet fortsätter med dem och övriga
turismföretag. Uppdrag att titta på om kommunerna skulle kunna bilda
någon form av ”Destination Hälsingland”, ska komma ett förslag till
Hälsingerådet i december.
Världsarv Håkan
Världsarvsrådet har träffats och diskuterat året som varit.
Världsarvsgruppen ska försöka skapa en ny form av styrgrupp som inte
kommer vara under epitetet ”världsarvsgruppen”.
Övriga
Bertil Eriksson (KD) diskuterade om regionbildningen.
Inköp Gävleborg ser stora fördelar om man tar ett stort grepp i deras roll i
regionbildningen. Region Gävleborg och Inköp Gävleborg har inte delat
förbund därav har det inte varit föremål för diskussion på tjänstemannanivå.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

6 (24)

2013-11-05

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 178

Dnr 2013.332

041

Skattesats 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2014 års
skattesats till 21,86 kr/skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen, 8 kap., § 6, ska styrelsen före oktober månads
utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den
preliminära inkomstskatten under det följande året.
Beslutsmaterial
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-10-16

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 179

Dnr 2013.328

106

Sammanträdesdagar 2014
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fatställar följande sammanträdesplan för år 2014
Yttranden
in
må

Kallelse
Politisk
beredning
to

13 jan
17 feb
17 mars

16 jan
20 feb
20 mars

14 april

16 april
(ons)
28 maj
(ons)
14 aug
11 sep
16 okt
6 nov

26 maj
11 aug
8 sep
13 okt
3 nov

Politisk
beredning
ti
kl. 08.30
21 jan
25 feb
25 mars

Utskick
kallelse ks
ti

Ks
Sammanträde
ti
kl. 09.00
4 feb
11 mars
8 april

22 april

28 jan
4 mars
31 mars
(mån)
29 april

3 juni

10 juni

17 juni

19 aug
16 sep
21 okt
11 nov

26 aug
23 sep
28 okt
18 nov

2 sep
30 sep
4 nov
25 nov

6 maj

Ärendet
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen ska fastställas. Hänsyn har tagits
till röda dagar och valen som ska förättas under 2014. (Valen är den 25 maj
och den 14 september.)
Kommunfullmäktiges sammanträdesplan
Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar:
24 februari, 28 april, 16 juni, 22 september, 24 november och 15 december
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplanering 2013-10-16,
kommunstyrelseförvaltningen Kristoffer Baas
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-10-16

Skickas till
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 180

Dnr 2013.326

807

Samverkansavtal inom marknadsföringsområdet
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremiteras, en politisk grupp bestående av kommunstyrelsens
beredningsgrupp ska återkomma med ärendet senast i mars 2014 för beslut.
Förslag till beslut inför sammanträdet
1. 200 000 kr avsätts i budget för 2014 för samverkansavtal inom
marknadsföringsområdet samt nationaldagsfirande
2. Fritidskonsulent på Samhällsbyggnadsförvaltningen tar över ansvaret för
uppvaktning av framgångsrika prestationer
3. 10 000 kr flyttas över till budget för kulturföreningsbidrag och 10 000
4. 10 000 kr avsätts för nationaldagsfirande på Hälsingegård Löka.
5. För 2014 ingår Ovanåkers kommun samverkansavtal inom
marknadsföringsområdet med:
 Edsbyns IF Bandy
85 000 kr
 Edsbyns Alpina
15 000 kr
 Edsbyns skidklubb
15 000 kr
 Alfta ÖSA Orientering
15 000 kr
6. Ovanåkers kommun köper annonsplats i Lindbergs butik i Stockholm
med 30 000 kr. Samarbete med lokala mäklare och Alfta- Edsbyns
Fastighets AB kan komma att ske.
7. 20 000 kr avsätts för materialframställning.
8. Evenemang kan marknadsföras i Ovanåkers kommuns
evenemangskalender www.ovanaker.se.
9. Förvaltningen undersöker möjligheterna till en permanent utställning på
Edsbyns museum om historien kring skidtillverkningen fram till idag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för
Samverkansavtal inom marknadsföringsområdet.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ersätta policyn för
sponsring med policyn Samverkansavtal inom marknadsföringsområdet.

forts
Skickas till
För handläggning: Ulrica Persson och Carina Isaksson
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 180 forts
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Mårtensson (C) yrkar att ärendet återremiteras och att en politisk
grupp bestående av kommunstyrelsens beredningsgrupp som ska återkomma
med ärendet senast i mars 2014 för beslut.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
Björn Mårtenssons (C) att återremittera ärendet och finner att
kommunstyrelsen gör det.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare år har många föreningar lämnat in ansökningar för sponsring och
evenemang och blivit beviljade mindre summor från den totala budgeten på
200 000 kr. Till 2014 föreslås att samarbete sker med få föreningar/företag
och att mer riktade marknadsföringsinsatser då kan ske.
Målsättningen med samverkansavtalen inom marknadsföring är att sätta
Edsbyn och Alfta på kartan. Detta ska göras genom att bandyn marknadsförs
i media och vid besök, stärka varumärket ”Skidor” genom Gårdtjärnsbergets
och Kygelvallens barn- och ungdomssatsningar. Genom Alfta ÖSA
Orientering ska medel ges till satsningar inom barn- och
ungdomsverksamheten.
Lindbergs tillverkar kläder för en aktiv livsstil och deras största målgrupp är
barnfamiljer. De kommer att inreda sin butik i Stockholm med bilder och
saker från Hälsingland samt med texter som beskriver Edsbyn. Vi föreslår
att köpa annonsplats i deras butik och undersöka möjligheterna att
samarbeta med lokala mäklare och Alfta-Edsbyns fastighet AB för att visa
upp bland annat bostadsmarknaden i Ovanåkers kommun.
Ärendet
Ärendet har handlagts av kulturchef och informationschef som ansett att
marknadsföringsbudgeten ska nyttjas på ett sätt som ger ett större mervärde
och inte som tidigare ge små summor till många föreningar.
Beslutsunderlag
Policy, ”Samverkansavtal inom marknadsföringsområdet”
Tjänsteskrivelse Ulrica Persson och Carina Isaksson, 2013-10-15
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 181

Dnr 2013.337

042

Delårsbokslut Ovanåkers kommun januari-augusti 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport
Ovanåkers kommun januari-augusti 2013.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för perioden på 25,3 (32,4) mnkr
2013. Föregående års belopp redovisas inom parantes.
Resultat
Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari – augusti 2013, ett
resultat på 25,3 mnkr (32,4). Resultatförsämringen jämfört med samma
period 2012 beror på ökade nettokostnader för verksamheterna med 14,9
mnkr och då främst ökad pensionskostnad, genom förändringen av RIPSräntan som bestämmer pensionsskuldens storlek, bättre skatteintäkter 9,2
mnkr och minskat finansnetto 1,4 mnkr.
Prognos
På årsbasis för 2013 beräknas kommunens nettointäkter öka med 3,0 % till
554,6 mnkr (538,7) och kommunens nettokostnader öka med 0,9 % till
548,9 mnkr (544,1), 2012 års siffror inom parantes. Resultatet beräknas bli
positivt med 10,8 mnkr.
Budget
Nämndernas prognos mot budget beräknas ge ett överkott motsvarande ca
1,8 mnkr för 2013. Skatteintäkterna väntas bli knappt 2,2 mnkr bättre än
budget. De finansiella intäkterna visar ett överskott på 0,2 mnkr mot budget.
Placeringar
Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2013, marknadsvärdet var 50,9
mnkr per 31 augusti en ökning med 1,5 mnkr (3,0 %) från årets början.
Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet 71,3 mnkr per 31
augusti en ökning med 1,3 mnkr (2,8 %) från årets början. Båda portföljerna
har avkastat 3,2 % realt hittills 2013, målet är 3,0 % realt på helår.

forts
Skickas till
Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 181 forts
Finansiella mål
Ovanåkers kommun klarar 4 finansiella mål 2013.
Verksamhetens nettokostnader skall vara högst 99,0 % för 2013. Prognosen
visar på 99,0 %.
Resultatet skall vara positivt (>0 kr). Prognosen visar på 10,8 mnkr.
Koncernens resultat skall vara större än 3,3 mnkr. Prognosen visar på 17,3
mnkr.
Skattesatsen är oförändrad för 2013 med hänsyn till gjord skatteväxling med
landstinget.
Målet att de skattefinansierade investeringarna skall vara högst 15 mnkr i
medeltal för 5 år, uppfylls inte. För 2013 är prognosen cirka 22,9 mnkr.
Målet att de avgiftsfinansierade investeringarna skall vara högst 5 mnkr i
medeltal för 5 år, uppfylls inte. För 2013 är prognosen cirka 6,0 mnkr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2013
Tjänsteskrivelse ekonomichef Nils-Erik Nilsson, 2013-10-22
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 182

Dnr 2013.323

004

Arkivreglemente för Ovanåkers kommun – komplettering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Komplettering § 1, 2: stycket:
Arkivreglementen blir gällande för kommunala företag endast efter
associationsrättsligt bindande beslut – d.v.s bestämmelser i t.ex.
bolagsordning eller ägardirektiv. Bolagets styrelse kan fatta beslut om vilka
regler och föreskrifter som ska gälla.
Komplettering till § 3:
Arkivmyndigheten ansvarar för centralarkivets vård i enlighet med
bestämmelserna i §§ 4-6 Arkivlagen
 Handlingar som tillhör myndighetens arkiv ska förvaras i arkivlokal
som ger skydd mot
- vatten och skadlig fukt
- brand, brandgas och skadlig upphettning
- skadlig klimat- och miljöpåverkan
- skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst
 Arkivlokalen får inte
- användas för andra ändamål än förvaring av arkiv
Beslutet börjar gälla från 1 december 2013.
Ärendet
Ovanåkers kommun är en av 18 riskkommuner vad gäller
klimatförändringar enligt en forskning som gjorts av Institutionen för
Historia och Samtidsstudier, Södertörns högskola, 2013.
Idag uppfyller inte kommunens arkivlokaler kraven enligt Arkivlagen.
Beslutsunderlag
Arkivreglemente den 1 december 2012.
Arkivlag
Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2013:4, 4 kap.
Forskning Södertörns högskola

Skickas till
För handläggning: Pia Nilsson, arkivansvarig, samtliga kommunala bolag
För kännedom: David Persson, fastighetsstrateg
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 183

Information om arbetet med översiktsplanen från Sofia
Wetterholm
Ärendet
Sofia Wetterholm informerade om översiktsplanen och hur arbetet går.
Den femte november är sista delen av framtidsdeklarationer och
medborgardialog.
Sammanlagt har det gjorts 30 informations och dialoginsatser.
Det har inkommit en stor andel framtidsdeklarationer, ca 240-250 stycken.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
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Kommunstyrelsen
Ks § 184

Dnr 2013.325

349

ABVA 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt förslag till
Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar (ABVA) godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar har uppdaterats så att förslaget stämmer bättre överrens
med gängse praxis.
Ärendet
Tekniska avdelningen har uppmärksammat att nuvarande ABVA saknar en
formulering om vad som gäller i det fall en enstaka fastighet behöver till
exempel en tryckstegring, tryckreducering eller pumpstation. Hur sådana
fall hanteras framgår i Lagen om allmänna vattentjänster, dess förarbete
samt rättspraxis, men ABVA brukar för enkelhetens skull innehålla
information om detta. ABVA har därför kompletterats så att detta har lagts
till i ABVA som §16. I övrigt föreslås inga ändringar.
Beslutsunderlag
ABVA 2014
Tekniska nämnden § 80/13, 2013-09-25

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige, Helsinge Vatten AB
För kännedom: VA–Ingenjör Johan Olanders
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Kommunstyrelsen
Ks § 185

Dnr 2013.329

042

Tilläggsanslag 2013 för Kommunstyrelsen och Socialnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen tilläggsanslag för 2013 med
36 tkr för underhållsåtgärder vid gården Ol-Anders i Alfta och
Socialnämnden 50 tkr för utrustning till integrationsenhetens odlingsprojekt.
Tilläggsanslag är inte rampåverkande för 2014 och framåt.
Finansiering sker via årets resultat.
Bakgrund
Arbetsgivare inom kommun och landstingssektorn kommer efter ett beslut i
AFA sjukförsäkringsaktiebolags styrelse erhålla ca 11 miljarder kronor i
återbetalning av premier för år 2006 och 2005 för AGS-KL och
Avgiftsbefrielseförsäkringen. För Ovanåkers kommun innebär det ca 11,3
miljoner kronor. En resultatförbättring för 2013.
Den prognos som upprättades vid delårsbokslutet indikerar på ett resultat
mot + 10,8 miljoner kronor för kommunen. Den prognosen ger utrymme för
att täcka tillkommande kostnader som inte var kända vid prognostillfället
samt ev. behovsförändringar under innevarande år.
Kommunfullmäktige har vid sitt senast sammanträde tagit ställning för ett
tilläggsanslag för underhållsåtgärder i form av inköp av ”mjuk” asfalt med
1 020 tkr och kommer i november att ta ställning till ytterligare
tilläggsanslag för drift av besökscentrat för världsarvet under 2013 med 410
tkr och Kommunstyrelsens befarade underskott med 350 tkr. Även med
dessa dispositioner överstiger resultatet kraftigt det budgeterade.
Ärendet
Återbetalningen från AFA ger möjlighet att ytterligare vidta åtgärder som
direkt leder till förbättringar för invånarna alternativ så avstår vi från detta
och stärker därmed kommunens egna kapital.

forts
Skickas till
För kännedom: Näringslivskontoret, socialnämnden
För handläggning: Ekonomiavdelningen
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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 185 forts
I det fall ytterligare åtgärder väljs så är förutsättningarna för detta att de:
 Inte utgör investeringar
 Inte för med sig kostnader 2014 och framåt
 Kan avslutas under 2013
 Inte blir föremål för upphandling (tidsaspekten)
 Innebär att vi har ett befintligt behov att åtgärda
Någon sammanhållen planering för att vidta åtgärder har inte genomförts.
Några förslag har ändå omnämnts som angelägna och i omfattning är de inte
omfattande. De två vi valt att gå vidare återges nedan:
1. Vid gården Ol-Anders i Alfta, vårt besökscenter för världsarvet, förs
diskussioner om att kunna använda del av mangårdsbyggnaden för
utställningsändamål. Med hjälp av det underhålls och åtgärdsprogram
som tagits fram av Länsmuseet och egna observationer har en prioritering
skett underhålls- och andra åtgärder för åren 2014 och 2015. Den
prioriteringen tar hänsyn till utställningsändamålet. De åtgärder som är
att härleda till utställningsändamålet uppgår till ca 36 tkr (varav 20 tkr är
oberoende av utställningsändamålet).
2. Våra fritidsgårdar har länge varit föremål för diskussioner om lämplig
omlokalisering utan att vi uppnått något resultat. En omlokalisering är ett
utmärkt tillfälle för att uppdatera delar av utrustningen. Detta har därmed
inte kommit till stånd varför förslaget nu läggs om att avsätta 50 tkr till
utrustning vid fritidsgårdarna som även kan användas vid en
omlokaliering
Beslutsunderlag
Prioritering enligt underhålls och åtgärdsprogram för gården Ol-Anders i
Alfta/Rev. DP/131016
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-10-17
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Yttrande på miljöbedömningen av länstransportplan för
infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delar den sammanfattning Region Gävleborg gjort att om
länstransportplanen genomförs blir effekterna av den av positiv karaktär
utifrån miljöaspekterna klimat och luft, hälsa och befolkning. De föreslagna
åtgärderna i planen handlar om att förbättra förutsättningarna för gång,
cykel och kollektivtrafik och detta leder till positiva effekter på de
miljöaspekter som ovan nämnts.
Kommunstyrelsen har i sitt remissyttrande till länstransportplan föreslagit
ett genomförande av Trönödiagonalen vilket, enligt aktuell genomförd
samhällsekonomisk analys, i denna miljöbedömning skulle ge ytterligare
positiva bidrag till miljön, främst genom minskade utsläpp men också
genom färre olyckor och tryggare trafikmiljö genom Trönö.
Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Eriksson (KD) gör följande tilläggsyrkande med bifall från Håkan
Englund (S) och Björn Mårtensson (C):
”Kommunstyrelsen har i sitt remissyttrande till länstransportplan föreslagit
ett genomförande av Trönödiagonalen vilket, enligt aktuell genomförd
samhällsekonomisk analys, i denna miljöbedömning skulle ge ytterligare
positiva bidrag till miljön, främst genom minskade utsläpp men också
genom färre olyckor och tryggare trafikmiljö genom Trönö.”
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunstyrelsen delar den sammanfattning Region Gävleborg gjort att om
länstransportplanen genomförs blir effekterna av den av positiv karaktär
utifrån miljöaspekterna klimat och luft, hälsa och befolkning. De föreslagna
åtgärderna i planen handlar om att förbättra förutsättningarna för gång,
cykel och kollektivtrafik och detta leder till positiva effekter på de
miljöaspekter som ovan nämnts.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Bertil Erikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen antar det.

forts
Skickas till
För kännedom: Region Gävleborg, Miljöinspektör Pär Lundagårds
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Ärendet
Region Gävleborg har på uppdrag av Regeringen upprättat ett förslag till
länstransportplan för Gävleborg. När en myndighet eller en kommun
upprättar en plan, som krävs i lag eller i annan författning, ska en
miljöbedömning göras av planen om planens genomförande enligt
Miljöbalken kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En länsplan för
transportinfrastruktur ska alltid antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömningen av länstransportplanen är därmed lagstadgad.
Miljöbedömningen sammanfattas ha positiv effekt på miljön då många
åtgärder syftar till att förbättra möjligheterna till kollektiva transportsätt
samt gång- och cykelvägar.
Beslutsunderlag
Remiss: Miljöbedömning av länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs
län 2014-2025, 2013-10-08
Tjänsteskrivelse Pär Lundagårds, 2013-10-25
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Namnbyte för handikapprådet till tillgänglighetsrådet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att det kommunala
handikapprådet byter namn till kommunala tillgänglighetsrådet.
Ärendet
Det kommunala handikapprådet vill byta namn till det kommunala
tillgänglighetsrådet.
Många av rådets frågor behandlar området tillgänglighet.
Beslutsunderlag
§ 12/13, handikapprådet, 2013-09-03
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-10-24

Skickas till
Handikapprådet
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Remissvar till Samhällsplaneringenheten/Länsstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen godkänner remissvaret gällande översyn av
riksintresse friluftsliv.
Sammanfattning av ärendet
För närvarande pågår en översyn av riksintresse friluftsliv (3 kap MB) och
länsstyrelsen har fått i uppdrag att lämna underlag till Naturvårdsverket.
Länsstyrelsen ska i dialog med kommunerna ge förslag på uppdateringar
och revideringar av områden av riksintresse för friluftsliv.
Ett område av riksintersse ska uppfylla några av följande tre huvudkriterier:
 Goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller
kulturmiljöer.
 Goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser.
 Goda förutsättningar för vatten Anknutna friluftaaktiviteter och därmed
berikande upplevelser.
I kommunen finns idag ett område som klassas som riksintresse, ”Voxnan
uppströms Vallhaga” – ett befintligt intresseområde som föreslås vara
oförändrat.
Sässmanområdet, Flaxnan och Häsbodalen bör föreslås som nya
riksintressen för friluftsliv.
Ärendet
I ”Bilaga till tjänsteskrivelse” finns en sammanställningen över förslagen,
dessutom skulle en prövning älv sträckan öster om Runemo behöva göras.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Länsstyrelsen Gävleborg, daterad 2013-07-01
Fritidsavdelningens tjänsteskrivelse inkl. bilaga daterad 2013-10-16
Tjänsteskrivelse Eva Holm, 2013-10-16

Skickas till
För kännedom: Länsstyrelsen Gävleborg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Beslutsunderlag budget Inköp Gävleborg 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker beredningsunderlaget som ger Ovanaåkers
kommun en avgift på 701 165 kr för 2014. En ökning med 17 184 kr eller
2,51 %.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av direktionen för Inköp Gävleborg har ett beredningsunderlag
för medel 2014 arbetats fram och tillsänts ägarkommunerna för Inköp
Gävleborg så att beredning kan ske för direktionens beslut av budget 2014
vilket sker den 15 november 2013.
Detta underlag har förarbetats efter beslut av Direktionen för Inköp
Gävleborg med kommunernas inköpssamordnare vid särskilda tillfällen
under vår, sommar och höst 2013.
Beslutsförslag
Utökad budget för att ta bort bonusvillkor i livsmedelsavtalet
 Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2014 som antogs redan i 2013
budgetbeslut (kostnadsneutral post):
950 tkr som motsvarar den kostnadsreduktion lägre livsmedelspriser ger
då bonusutbetalningar, ”kick-backs”, upphör från leverantörer till Inköp
Gävleborg.
Utökad budget för att ersätta förbundet för löneutveckling
 Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2014 om 358 tkr
Beslutsunderlag
Beredningsunderlag Inköp Gävleborg för resp KS 2014 2013 10 08 ver 2.
Beslutsunderlag budget Inköp Gävleborg 2014 2013 10 08.
Tjänstemannayttrande 2013-10-28, Nils-Erik Nilsson.

Skickas till
För kännedom: Inköp Gävleborg
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KFSH hemställer om återbetalning av AFA-pengar för åren
2005-2006
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår hemställan från KFSH.
KFSH har i sin budget vid bildandet av KSFH år 2010 haft
kostnadstäckning för AFA kostnader motsvarande 2,20 % på
lönekostnaderna. För 2013 är motsvarande 0,21 %, det betyder att KFSH
redan erhållit 1,99 % i för hög budget sedan bildandet, med minskat
sparkrav som följd och därmed inte kan kompenseras en gång till för samma
belopp.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet södra Hälsingland genom dess direktion hemställer att
medlemskommunerna behandlar frågan i respektive politiska forum och
handlägger den i samsyn med förhoppning att ca 600 tkr av AFA pengarna
fördelas mellan medlemskommunerna och betalas ut till KFSH 2013.
AFA kommer åter att återbetala pengar till kommuner och
kommunalförbund p g a att AFA:s styrelse beslutat premien för 2005-2006
till 0 %. Det innebär att ca 11 miljarder kronor betalas tillbaka till
arbetsgivare inom kommun och landstingssektorn. Kommunalförbundet
södra Hälsingland (KFSH) bildades 1 april 2009. Vår personal var innan
dess anställda i respektive medlemskommun. Våra anställda var då med och
bidrog under dessa år varför KFSH borde få del av återbetalningen 2013.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll KFSH Dnr 0302/13 2013-09-30.
Tjänstemannayttrande 2013-10-28, Nils-Erik Nilsson.

Skickas till
KFSH

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

23 (24)

2013-11-05

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 191

Dnr 2013.39

002

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande,
vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 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
Ekonomiärenden
Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel
Dnr 2013.66 002, 2013-10-02
Personalärenden
Pensionsbesked period 2013-10-01 – 2013-11-04
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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

Studieförbundsbidrag 2013

B

Länsplanen 2013 – ny linjedragning och nya
busshållsplatser i Edsbyn, linje 100, förslag

CD

Infobrev från Sveriges Vattenkraftsförening

E

Protokoll Bollnäs Stadshus AB 130926

FG

Halvårsprognos 2013 KFSH

H

Budget 2014 KFSH

IJ

Protokoll Regionstyrelsen 130920

K

Synpunkter angående minskad budget för BOS

L

Sveriges Vattenkraftskommuner fk

M

Rapport – Enkät medborgardialog

N

Protokoll BORAB 131024

O

Protokoll Aefab 130916

PQ

Protokoll Aefab 131007

