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Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 26 november, 2013,
kl. 09.00-14.30, ajournering mellan 09.55-10.15, 12.05-13.00, 13.50-14.00

Beslutande
Ledamöter

Yoomi Renström (S) Ordförande
Håkan Englund (S) 1:e vice ordförande §§ 193-204
Mikael Jonsson (M) 2:e vice ordförande
Marlene Johansson (S)
Kent Olsson (FP)
Hans Jonsson (C)
Bertil Eriksson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Ylva Ivarsson (S) tjänstgörande ersättare för Hans Gradin (S)
Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP) §§ 193-204
Anna Rudman (C) tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C)
Ingrid Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Björn Mårtensson (C)
Pär Johansson (M) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP)
§§ 205-215

Övriga närvarande
Ersättare

Pär Johansson (M) §§ 193-204

Tjänstemän

Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Kommunchef Christer Engström
Fysisk planerare Erik Lundh § 199
Energirådgivare Olle Berglund § 203

Övriga
Insynsplatser

Lennart Englund (SD)
Jan Wahlman (V)

Utses att justera

Hans Jonsson

Justering
Plats och tid

Hans Jonsson
Kommunkontoret den 5 december 2013, klockan 11.00

Justerade paragrafer

193-215

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 26
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 5 december 2013 och tas ned den
28 december 2013. Mellan den 3 december 2013 och den 26 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 § 193

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

§ 193

4.

Allmänhetens frågestund

4.

Allmänhetens frågestund

§ 194

5.

Rapporter

5.

Rapporter

§ 195

6.

Projekt flödesdämpande åtgärder – förslag till
avslutning

6.

Ansökan om bidrag djurskyddet 2013-2015

§ 196

7.

Besvarande av granskningsrapport över
Ovanåkers kommuns strategier för
investeringar i ett koncernperspektiv

7.

Den politiska organisationen inför nästa
mandatperiod – gemensam
överförmyndarnämnd

§ 197

8.

Den politiska organisationen inför nästa
mandatperiod – gemensam
överförmyndarnämnd

8.

Besvarande av granskningsrapport över
Ovanåkers kommuns strategier för
investeringar i ett koncernperspektiv

§ 198

9.

Ansökan om bidrag djurskyddet 2013-2015

9.

Projekt flödesdämpande åtgärder – förslag till
avslutning

§ 199

10.

Parlamentarisk utredning –
Fullmäktigeledamöter

10.

Turismstrategi för Ovanåkers kommun –
uppdrag att ta fram förslag

§ 200

11.

Mottagning av ensamkommande flyktingbarn –
Avtal med migrationsverket

11.

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2013-2016

§ 201

12.

Turismstrategi för Ovanåkers kommun –
uppdrag att ta fram förslag

12.

Parlamentarisk utredning –
Fullmäktigeledamöter

§ 202

13.

Ansökan om kandidatur – Biosfärområde

13.

Ansökan om kandidatur – Biosfärområde

§ 203

14.

Budget och verksamhetsplan 2014-2016

14.

Mottagning av ensamkommande flyktingbarn –
Avtal med migrationsverket

§ 204

15.

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2013-2016

15.

Budget och verksamhetsplan 2014-2016

§ 205

16.

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

16.

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

§ 206

17.

Försäljning av fiber till Helsinge Net Ovanåker
AB

17.

Försäljning av fiber till Helsinge Net Ovanåker
AB

§ 207

18.

Omdisposition från arbetsmarknadsåtgärder till
reguljär verksamhet inom tekniska nämndens
verksamhetsområde

18.

Omdisposition från arbetsmarknadsåtgärder till
reguljär verksamhet inom tekniska nämndens
verksamhetsområde

§ 208

19.

Inriktningsbeslut gällande försäljning av Voxna
25:3 – ”Voxnabruks skola”

19.

Inriktningsbeslut gällande försäljning av Voxna
25:3 – ”Voxnabruks skola”

§ 209
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Kommunstyrelsen

20.

Beslut om planuppdrag för Celsiusområdet,
Västra Edsbyn 13:10, m.fl.

20.

Beslut om planuppdrag för Celsiusområdet,
Västra Edsbyn 13:10, m.fl.

§ 210

21.

Inriktningsbeslut Vision Ovanåker 2.0

21.

Inriktningsbeslut Vision Ovanåker 2.0

§ 211

22.

Redovisning av utredningsuppdrag angående
Forsparksområdet samt begäran om
investeringsmedel för attraktionshöjande
åtgärder - Investeringsplan 2014-2018 –
Revidering

22.

Nya VVS-installationer i kommunhuset–
Investeringsplan 2014-2018 – Revidering

§ 212

23.

Nya VVS-installationer i kommunhuset–
Investeringsplan 2014-2018 – Revidering

23.

Investeringsplan VA 2014-2018 – Revidering

§ 213

24.

Tekniska nämndens budget 2014-2016 –
Investeringsplan 2014-2018 – Revidering

24.

Redovisning av delegeringsbeslut

§ 214

25.

Ovanåker kulturum – museum och bibliotek i
samma byggnad – investeringsplan 20142018 – Revidering

25.

Meddelanden

§ 215

26.

Investeringsplan VA 2014-2018 – Revidering

27.

Redovisning av delegeringsbeslut

28.

Meddelanden

Notera att punkt 24 Tekniska nämndens budget 2014-2016 – Investeringsplan 2014-2018 – Revidering och punkt 25
Ovanåker kulurrum – museum och bibliotek i samma byggnad – Investeringsplan 2014-2018 – Revidering återkommer
vid nästkommande sammanträde. Punkt 22 Redovisning av utredningsuppdrag angående Forsparksområdet samt
begäran om investeringsmedel för att attraktionshöjande åtgärder – Investeringsplan 2014-2018 - Revidering utgår.
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Kommunstyrelsen
Ks § 194

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 § 195

Dnr 2013.37

006

Rapporter
Ordförande – Yoomi Renström
Jädraåsservicestation
Har varit på studiebesök på Jädraåsservicestation, deras uppdrag är att serva
vindkraftsparken i Jädraås. Eftersom det pågår diskussioner om arbetskraft
kring vindkraftsparker diskuterades detta. När det är dags att konkretisera
vindkraftsfrågan bör de inbjudas till kommunstyrelsen och informera.
Posten, ”Grön Rutt”
Har träffat posten och diskuterat ett projekt som kallas ”Grön Rutt”, vilket
innebär hur man logistiskt planerar för postkörning som tar hänsyn till
klimat, miljö samt arbetsmiljömässigt.
Posten bjuds in till nästkommande kommunstyrelse för att informera om
detta.
Krisledningsövning
Har varit en krisledningsövning där bland annat ansvariga på MSB deltog.
Berörde bland annat hur man ska göra vid översvämningssituationer.
Mikael Jonsson
Konferens ”Förbättrat företagsklimat”
Har varit på Svenskt näringslivs konferens om ”Förbättrat företagsklimat” i
Uppsala, med Yoomi Renström och Gunnar Skoglund
Kommunala bolag
Helsinge Net Ovanåker AB - Hans Jonsson, Kent Olsson
Helsinge Net har nya lokaler.
Kommer nästa år att göra investeringar i fiber för 12 mnkr, områdena är
bland annat Barnängen och Östlingsområdet i Alfta
I år har arbete pågått i Knåda, Långhed, Lillbo, Runemo, där saknas enbart
svetsning innan det är i drift.
Aefab – Håkan Englund
Arbetet med Öjollasbacken pågår i full fart.
Håller på att göra om Alfta Järn till ett nytt servicekontor i Alfta.
Övriga
Håkan Englund
Var med och invigde den nya rondellen i Edsbyn den 31 oktober.
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Dnr 2012.251

807

Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker – ansökan om bidrag för
verksamhetsåren 2013 -2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Djurskyddet Bollnäs Ovanåker bidrag med
15 000 kr för 2013.
För 2014 och 2015 får föreningen inkomma med ny ansökan.
Ärendet
Den ideella föreningen Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker inkom i augusti 2012
med en ansökan om bidrag för perioden 2013 – 2015. Då det var första
gången bidrag söktes för mer än 1 år avsågs ansökan behandlas via
budgetberedningen. Frågan lyftes dock inte där och därmed så behandlades
frågan aldrig. Därav denna sena behandling av ärendet.
Av ansökan framgår att det är kostander för uppvärmning, veterinär,
försäkringar och kattmat som är de stora utgiftesposterna.
För 2011 och 2012 har Ovanåkers kommun beviljat 15 000 kr per år.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag inkommen 2012-08-30

Skickas till
För kännedom: Djurskyddet Bollnäs/Ovanåker
För handläggning: Ekonomiavdelningen
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Dnr 2013.353

018

Politisk organisation inför nästa mandatperiod – gemensam
överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uttala sig positiv till gemensam
överförmyndarnämnd och att kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för
erforderligt underlag inför slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige.
Ärendet
Ovanåker, Bollnäs och Ljusdals kommuner samverkar via avtal kring
handläggning av överförmyndarverksamheten sedan maj 2011. I Bollnäs
och Ljusdals kommuner hanteras myndighetsutövningen via
överförmyndarnämnd medan Ovanåkers kommun har en förtroendevald
överförmyndare.
Valberedning i Bollnäs kommun har föreslagit kommunfullmäktige att
tillfråga närliggande kommuner om det finns intresse att ingå i en
gemensam överförmyndarnämnd. Kommunstyrelseförvaltningen i Bollnäs
kommun kommer om fullmäktige så beslutar att få i uppdrag att ta fram
underlag till ett slutgiltigt ställningstagande i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Bollnäs kommun, kommunfullmäktiges valberedning, 2013-09-02, § 5
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-11-11

Skickas till
För handläggning: Bollnäs kommun, Lennart Åkesson, Kommunchef Christer Engström
För kännedom: Överförmyndare Åsa Olsson
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Dnr 2013.306

007

Granskningsrapport över Ovanåkers kommun strategier för
investeringar i ett koncernperspektiv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över revisionens granskning av
Ovanåkers kommuns strategier för investeringar i ett koncernperspektiv:
Kommunstyrelsen ser med tillfredsställelse att revisionens granskning av
kommunens strategier för investeringar i ett koncernperspektiv visar på en
väl genomarbetad process för att hantera investeringar.
Kommunstyrelsen delar vidare revisorernas bedömning att de framtida
investeringsbehoven är betydande och att kommunkoncernen gör en tydlig
prioritering då resurserna är begränsade och lämnar därför uppdraget till
ekonomiavdelningen att i samråd med de kommunalägda bolagen utreda hur
investeringsplaneringen skulle kunna införas för de kommunalägda bolagen
i kommunens investeringsplanering för kommunkoncernen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) gör följande yrkande:
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över revisionens granskning av
Ovanåkers kommuns strategier för investeringar i ett koncernperspektiv:
Kommunstyrelsen ser med tillfredsställelse att revisionens granskning av
kommunens strategier för investeringar i ett koncernperspektiv visar på en
väl genomarbetad process för att hantera investeringar.
Kommunstyrelsen delar vidare revisorernas bedömning att de framtida
investeringsbehoven är betydande och att kommunkoncernen gör en tydlig
prioritering då resurserna är begränsade och lämnar därför uppdraget till
ekonomiavdelningen att i samråd med de kommunalägda bolagen utreda hur
investeringsplaneringen skulle kunna införas för de kommunalägda bolagen
i kommunens investeringsplanering för kommunkoncernen.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över revisionens granskning av
Ovanåkers kommuns strategier för investeringar i ett koncernperspektiv:

forts
Skickas till
För kännedom: Kommunens revisorer
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Kommunstyrelsen
Ks § 198 forts
Kommunstyrelsen konstaterar att KPMG´s bedömning är att
”Anläggningar och investeringar
Ovanåkers kommun har anläggningstillgångar bokförda till ett värde av ca
290 mkr. Man har som målsättning att inte investera till ett högre belopp än
vad som motsvarar årets avskrivning, men fördelat över en 5-årscykel. 2012
var investeringarna mer än dubbelt så höga som avskrivningar 17 mkr,
medan 2011 och 2010 så låg man på ungefär denna nivå. Det betyder att
2012 års investeringar måste kompenseras med betydligt lägre investeringar
kommande år om den uppsatta målsättningen ska kunna nås.
Vår bedömning är att den uppsatta målsättningen är mycket klok.”.
”Det kan även noteras att man ligger långt fram i synen på investeringar.
T ex finns pengar avsatta i kommunen för de kostnader som kommer att
uppstå vid en stängning av en soptipp i framtiden. Det anser vi vara mycket
bra.”
”Vi anser att styrningen av koncernen bör förbättras och ett led i detta är att
de kommunala bolagen lämnar mål och budget för verksamheten till
kommunen för sammanställning och för beslut i kommunfullmäktige.”
Kommunstyrelsen ger ekonomiavdelningen i uppdrag att utreda hur
investeringsplaneringen skulle kunna införas för de kommunägda bolagen i
kommunens investeringsplanering för kommunkoncernen.
Revisionen konstaterar:
”kommunen har en genomarbetad process för att hantera investeringar vad
gäller budget och uppföljning. Investeringsplanerna är ordenligt
genomarbetade och det finns tydliga mål och normer för
investeringsverksamhet, vilket gör att fördelning mellan investeringar och
underhållkostnader är bättre fördelade än längre bakåt i tiden.
Kommunen har under en följd av år haft en minskande befolkning och det
leder till minskade resurser i form av skatteintäkter, samtidigt som man en
gång i tiden har byggt samhället för en större kostym. Det innebär att man i
flera fall står med större fastighetsinnehav än vad som krävs, vilka i sin tur
kräver underhåll. Att anpassa verksamhetslokalerna till de nya
förutsättningarna kräver både mycket arbete och politiskt mod.”
”Man har också satt upp tydliga mål för investeringsvolymer.
Investeringsbehoven ser dock ut att vara relativt stora i framtiden och
resurserna kommer inte att räcka till allt. Det är därför viktigt att
kommunkoncernen gör en tydlig prioritering om vilka vägar man vill gå.
Det gäller såväl kommunen som de kommunala bolagen.”

forts
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”Ett led i detta är att förbättra ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Det
är rimligt att bolagen tar fram målsättningar och budget, såväl resultatbudget
som investeringsbudget, och redovisar dessa för ägarna, dvs
kommunfullmäktige. Detta utgör också en möjlighet att förbättra
kommunkoncernens sammanställda redovisning, såväl vad gäller budget
som uppföljning.
Rent finansiellt har kommunen ett bra läge, helt skuldfri och med ett positivt
räntenetto. Det är många kommuner som kan vara avundsjuka på detta läge.
Däremot behöver man nog arbeta mer med att sänka verksamhetens
kostnader och/eller öka intäkterna.”
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över bifogad
granskning senast den 17 december 2013.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Håkan Englunds (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Ärendet
KPMG har på uppdrag av Ovanåker kommuns revisorer lämnat en
granskningsrapport över kommunens strategier för investeringar i ett
koncernperspektiv.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport av kommunens strategier för investeringar i ett
koncernperspektiv, Kommunrevisionen, 2013-09-26.
Tjänsteskrivelse 2013-10-28, ekonomichef Nils-Erik Nilsson.
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Dnr 2013.352

349

Projekt-Flödesdämpande åtgärder - Förslag till avslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar i att inte gå vidare med ”flödesdämpning
Gryckån” och söka en ny vattendom efter att den gällande vattendomen
utgått.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsluta projekt ”flödesdämpning
Gryckån” och därmed inte göra några vidare åtgärder inom den
nuvarande vattendomens beslut.
Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Eriksson (KD) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ärendet
Efter de kraftiga översvämningar 1985 planerades och genomfördes ett stort
antal flödesförebyggande åtgärder i Voxnan. Ett av projekteten som
planerades var flödesdämpande åtgärder i Gryckån.
De flödesdämpande åtgärderna byggde på att flera dammsystem skulle
samverka och magasinera flödestoppar. Vissa åtgärder i samband med
projektet gjordes och Ovanåkers kommun fick vid dåvarande
vattendomstolen i Stockholm tillstånd att restaurera gamla flottningsdammar
och bygga dammar i Voxnans biflöde Gryckån, för att genom dämning
minska vattenföringen i Voxnan. Vilket skulle kunna minska
översvämningsrisken i utsatta områden, främst i Edsbyn. Tillståndet för
åtgärderna i vattendomen gällde i 10 år och 2004 togs ett politiskt beslut där
vattendomen förlängdes 10 år till 31 december 2014. Att förlänga en
vattendom kan inte göras mer än en gång.

forts
Skickas till
För handläggning: Nils Rydberg, Advokat firman Åberg & Co AB. Box 16295 10325 Stockholm
För kännedom: Johan Olanders och Erik Lundh Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Med anledning av ovan beskrivna resonemang har Nils Rydberg,
kommunen juridiska ombud i ärendet vid Advokatfirman Åberg & Co. AB
hört av sig, på grund av att ansvarig domstol i Östersund frågat angående
domens status hos kommunen. Kommunstyrelsen bereds nu tillfälle att
formellt avsluta eller fortsätta projektet flödesdämpning Gryckån.
Bakgrund
Flödesdämpningen i Gryckån byggde i sin helhet på att flera dammar skulle
samverka och regleras på mycket avancerat och vid den tiden oprövat sätt.
En del av dammarna var befintliga dammar där regleringsamplituden skulle
ökas, andra dammar skulle nyttjas som de var och några dammar skulle
nybyggas, enbart för detta ändamål.
Att projektet inte genomfördes beror på en rad anledningar. Dels var det en
ekonomisk fråga. Men en stor anledning var också att simuleringar av
projektet, utförda av SMHI, visade på en ganska liten minskning av
vattennivåerna och att vid extrema situationer kunde de konstgjorda
dammarna medföra högre flöden och nivåer nedströms Voxnan. En stor
nackdel med dammar jämfört med naturliga översvämningsytor är nämligen
att när dammarna är fulla och vatten fortsätter strömma till i stora mängder,
så måste man tappa för fullt vilket kan orsaka stor skada.
Under de år som har gått sedan projektet inleddes har kunskapen om våra
vattendrag, samt synen förändrats på ett sådant sätt att dessa typer av
åtgärder är otidsenliga. Vattenförvaltningen, Sveriges tillämpning av EUs
ramdirektiv för vatten har bland annat tillkommit. Denna lagstiftning och
dess tillämpningar syftar till att värna våra vattenmiljöer ur alla aspekter. Ett
fokus är att försöka avhjälpa och ta bort onödiga vandringshinder och jobba
för att vattendrag ska flöda så naturligt som möjligt. Den gällande
vattendomen går med andra ord i motsatt riktning mot dagens tillämpning
av flödesreglering. Vidare konstaterar dagens forskning att vi, troligtvis, går
mot mer extrem nederbörd under kortare tid. Vilket gör att risken för att
dessa eventuella dammar snabbt fylls och att man hamnar i de extrema
situationer som berörts ovan, där åtgärderna kan orsaka betydligt större
förstörelse nedströms Voxnan än vad som tidigare skett.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Erik Lundh, 2013-11-13
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Dnr 2013.354

840

Turismstrategi för Ovanåkers kommun – uppdrag att ta
fram förslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
ta fram ett förslag till turismstrategi för Ovanåkers kommun för fastställande
i Kommunfullmäktigeföre utgången av 2015
inrätta en politisk styrgrupp, i syfte att styra, vägleda och förankra arbetet
med turismstrategin, bestående av beredningen inför Kommunstyrelsen, dvs.
presidiet och oppositionsföreträdarna med kommunstyrelsens ordförande
som sammankallande
för det operativa arbetet ansvarar kommunstyrelseförvaltningens
näringslivskontor
arbetet rapporteras kvartalsvis till Kommunstyrelsen.
”Världsarvsgruppen” upplöses.
Ärendet
Den nationella strategin för svensk besöksnäring, ”näringens strategi”, är
framtagen på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika
aktörer och i samarbete med SHR, Visit Sweden, Tillväxtverket, Swedavia,
Stockholm Visitors Board, Nätverket Sveriges Regionala
Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet, och med finansiellt stöd från
Jordbruksverket.
Strategins visionär formulerad ”Med fokus på hållbarhetsfrågorna ska vi
fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020 är besöksnäringen Sveriges
nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den
globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder kronor och vi erbjuder
35 exportmogna destinationer. En av de viktigaste nycklarna finns i mer
offensiv och systematisk destinationsutveckling.”
Det är först när man diskuterar turismen på lokal nivå och bryter ner de
beståndsdelar som näringen består av och är beroende av, som man ser
sammanhangen och inser vilken betydelse och vilka utvecklingsmöjligheter
näringen har i den egna kommunen. Det är motivet till att man tar fram och
upprätthåller en turiststrategi i de fall man väljer att satsa på turismen.

forts
Skickas till
Näringslivskontoret, Gunnar Skoglund
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Ovanåkers kommun har nyligen erhållit ett betydande besöksmål i form av
Hälsingegårdarna som världsarv. Det besökscenter som byggts upp med
anledning av världsarvet behöver utvecklas och förvaltas. De åtgärder som
krävs för detta fordrar en uttänkt strategi och uthållighet för att ge resultat i
form av fler besökare.
Andra områden kan vara aktuella att utveckla antingen som komplement till
världsarvet/besökscentrat eller som besöksmål som står på egna ben. Om,
vad och hur är frågor som vi behöver besvara för att vi ska stärka
besöksnäringen genom att fler turister besöker kommunen.
Vi behöver därför inleda ett arbete där vi utvecklar en vision, sätter mål och
utvecklar strategier för besöksnäringen, en turismstrategi. Detta gör vi
inledningsvis i form av att ge ett uppdrag till den verksamhet som är
ansvarig för verksamhetsområdet. Ett inledande angreppsätt kan vara att
göra en nulägesanalys i vilket även innehåller en analys av styrkor,
svagheter, hot och möjligheter. En strategi av denna karaktär tar tid att
utarbeta och genomföra och i slutänden är det ett politiskt dokument. I syfte
att styra, vägleda och förankra så är det därför nödvändigt med en politisk
styrgrupp. Av förslag till beslut ovan framgår vilka som föreslås. Det är
även nödvändigt att regelbundet rapportera hur frågan växer fram och att
sätta upp ett tidsmässigt mål för strategins upprättande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-11-12
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Dnr 2013.355

860

Kulturpolitiskt handlingsprogram 2013-2016
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremiteras.
Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Eriksson (KD) yrkar att ärendet återremiteras med motiveringen att
det kulturpolitiska handlingsprogrammet ska göras i dialog med politiker
och kulturföreningar.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunstyrelsen antar Kulturpolitiskt handlingsprogram 2013-2016.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Bertil Erikssons (KD) förslag på återremiss och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Sammanfattning av ärendet
Kulturavdelningen har gemensamt arbetat med en revidering av dokumentet
Kulturpolitiskt handlingsprogram 2010-2012 och tagit fram Kulturpolitiskt
handlingsprogram 2013-2016. Förändringar som har gjorts är:
 Under punkt 1 ”Utgångspunkter” har stycket 1:4 ”Mål” lagts till.
 Under punkt 2 ”Strategiska riktlinjer” har styckena ”Synliggöra”
och ”Använda” utvecklats.
 Under punkt 3 ”Arbetsområden” har stycke 3:1 ”Kulturområden”
och stycke 3:2 ”Medborgaren och målgruppsinsatser”
ändrats/utökats.
Beslutsunderlag
Kulturpolitiskt handlingsprogram 2010-2012
Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2013-11-15

Skickas till
Kulturchef Carina Isaksson, Kulturkonsulent Leif Nordlöf, Bibliotekschef Inga-Lill Embretsen,
Musikskolechef Gunvor Grönroos
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Dnr 2013.239
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Parlamentarisk utredning – Avseende antal
fullmäktigeledamöter
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges ledamotsantal
minskar från 41 till 35 stycken från och med mandatperioden 2015-2018.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) med bifall från Hans Jonsson (C) yrkar att
kommunfullmäktiges ledamotsantal minskar från 41 till 35 stycken.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar enligt utredningens förslag, vilket innebär att
kommunfullmäktige minskar ledamotsantalet från 41 till 31 stycken med
start efter valet.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Håkan Englunds (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar
det.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni § 115/13 att tillsätta en
parlamentarisk utredning bestående av kommunfullmäktiges gruppledare
vilka fick i uppdrag att lämna förslag till antal ledamöter i
kommunfullmäktige mandatperiod 2015-2018.
Ärendet
Kommunfullmäktiges gruppledare har tillsammans med
kommunsekreteraren gjort en utredning om antalet ledamöter i
kommunfullmäktige mandatperioden 2015-2018.
En inte helt enig utredning kom fram till att kommunfullmäktige bör
minskas från 41 till 31 ledamöter. Det framkom inte några tydliga fördelar
men inte heller några uppenbara nackdelar med att minska
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Parlamentarisk utredning, 2013-11-04
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-11-06
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige, Länsstyrelsen (skickas enbart vid beslut om minskat
antal ledamöter)
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Dnr 2013.161

049

Biosfär – ansökan om att bli biosfärkandidat
Kommunstyrelsen beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka till Naturvårdsverket om att bli
biosfärkandidat.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om projektmedel hos Region
Gävleborg i enlighet med upprättad projektbudget (7.1 i Förstudie till att
bli utsedd till kandidat att utveckla biosfärområdet: ”Hälsingebygden i
Voxnadalen”)
3. Kommunstyrelsen beslutar att projektorganisationen under
kandidatperioden 2014-2018 organisatoriskt placeras under Tekniska
nämnden.
Ärendet
Ovanåkers kommun beslutade vid möte 2012-11-19 att godkänna förstudien
till Biosfärområde och att kommunen har för avsikt att utveckla ett
Biosfärområde och söka om att bli biosfärkandidat.
Ovanåkers kommuns förstudie till biosfär har ytterligare kommunicerats
med Svenska MAB-kommittén och är reviderad efter synpunkter.
Förstudien är också kompletterad med organisation, beskrivning av åtgärder
under kandidatperioden samt budget.
Kommunens medfinansiering är beslutad, ks § 166. Resterande finansiering
ansöks från Naturvårdsverket och Region Gävleborg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 166/12
Förstudie till att bli utsedd till kandidat att utveckla biosfärområdet:
”Hälsingebygden i Voxnadalen”
Ansökan till Naturvårdsverket
Tjänsteskrivelse Patrik Uhras, 2013-11-18
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Dnr 2013.351

133

Mottagning av ensamkommande flyktingbarn
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Komunfullmäktige beslutar teckna följande överenskommelser med
Migrationsverket:
Övergripande överenskommelse enligt bilaga 1 avseende mottagande av
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande
barn att gälla från och med den 1 januari 2014.
Överenskommelse om blandade platser enligt bilaga 2 vilket innebär att 10
platser ställs till förfogande för pojkar/flickor i åldern 14 – 18 år med
mottagningsstart den 1 juli 2014.
Ärendet
Ovanåkers kommun tog under åren 2008 – 2009 emot ensamkommande
barn. En mottagning som upphörde då kommunen tvingades säga upp
avtalet för omförhandling och parterna inte lyckades komma till en
överenskommelse kring de orsaker som låg till grund för omförhandlingen.
Den perioden lärde sig organisationen mycket utav.
Under de senaste två åren har kontinuerliga samtal förts kring att återuppta
mottagningen av ensamkommande barn. Ett samtal som haft sin grund i det
stora behov av platser för mottagning som uppstår genom den stora ström av
barn som kommer till landet. Huvudmotivet till att mottagning inte inletts
tidigare har varit att lämpligt boende inte funnits utan att omfattande
ombyggnationer genomförts (ett problem som uppstod under det tidigare
mottagandet var just att det dåvarande boendet inte godkändes för det antal
vi tog emot). Boendefrågan bedöms i dagsläget vara löst genom att andra
verksamhetsförändringar i kommunen frilagt lämpligt boende.
Lösningen på boendefrågan sammanfaller med att riksdagen fattat beslut om
en lagändring som träder i kraft från 1 januari 2014 och innebär att
ensamkommande barn kan anvisas även till kommuner som inte har avtal.
Således bör vi oavsett om vi har avtal eller ej förbereda kommunen för ett
mottagande. Avtal förordas dock för att få en reglering kring mottagande
och de ekonomiska villkoren för mottagandet klarlagda.

forts
Skickas till
Kommunfullmäktige, Länsstyrelen, Robert Larsson, Migrationsverket, Håkan Ljungberg,
Socialnämnden, Verksamhetschef Monica Liljemark, Ekonomiavdelningen
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Överläggningar har skett med Länsstyrelsen i Gävleborg vilket är den part
som är kommunernas förhandlingsmotpart även om både Migrationsverket
och Länsstyrelse undertecknar avtalet. De dispositiva inslagen är inte många
i denna typ av avtal och anges nedan:







Antal barn
Pojkar/Flickor/Blandat
Åldersintervall (yttre gränser är mellan 14 – 18 år)
Stegvis start
Uppsägningstid för villkorsändring
Uppsägningstid för upphörande av mottagning

Beträffande antal barn, kön och ålersintervall så pågår samtal i
förvaltningarna kring detta och kommer att eventuellt förändra det förslag
till överenskommelse som bifogas här inför kommunstyrelsens behandling.
Ambitionen är att det är klarlagt till den 26 november.
Stegvis start innebär att inte alla kommer vid samma tillfälle utan med
någon veckas mellanrum. Normalt är att mottagning börjar 6 månader efter
den övergripande överenskommelsen startidpunkt. I vårt fall så innebär de 1
januari (överenskommelse) och 1 juli (mottagningsstart). Mottagningsstart
mitt under semesterperioden kan innebära vissa svårigheter så därför pågår
överläggning med Ls/Migrationsverk om att ändra mottagningstiden. För
närvarande är den enda öppningen att om vi senarelägger mottagningen av
en del (senast 1 september) så behöver vi tidigarelägga mottagningen av de
första (1 juni). Sådana åtgärder påverkar även ekonomin varför vi även här
kan komma att korrigera mottagningstidpunkten.
Förvaltningsorganisationen har en övergripande samordningsgrupp av
tjänstemän. Dessa har den 4 november fått i uppdrag att ta fram en
genomförandeplan för mottagningen. Den kan även ge vägledning i de
frågor som för närvarande är öppna.

forts
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Grundförslaget beträffande de dispositiva inslagen är





Antal barn
Pojkar/Flickor/Blandat
Åldersintervall (yttre gränser är mellan 14 – 18 år)
Stegvis start

 Uppsägningstid för villkorsändring
 Uppsägningstid för upphörande av mottagning

10
Blandat
14 – 18 år
Nej/Mottagning
inleds 1 juli
1 månad
9 månader

Beslutsunderlag
Övergripande överenskommelse, daterad av kommunen 2013-11-19
Överenskommelse om blandade platser, daterad av kommunen 2013-11-19
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-11-12
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Dnr 2013.356

041

Budget och verksamhetsplan 2014-2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige





Kommunfullmäktige antar dokumentet Mål och budget 2014-2016
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet
Kommunfullmäktige antar dokumentet Anpassningsåtgärdsbilaga mål
och budget 2014-2016 Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet,
Folkpartiet
Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2014-2016
(tkr)
Nämnd
Ram 2014
Ram 2015
Ram 2016
Kommunfullmäktige, 1243
1043
1043
revison
och
valnämnd
Kommunstyrelsen
62648
59704
59247
Miljöoch 4678
4678
4678
byggnämnden
Tekniska nämnden
47995
47530
47530
VA
0
0
0
Barnoch 154941
154606
154606
skolnämnden
Gymnasieoch 60720
60720
60720
utbildningsnämnd
Socialnämnden
225810
225810
225810
Projekt
2000
2000
2000
Växtkraft
1000
1000
1000
Medel
för 500
500
500
tilläggsbudgetering
Kostnadsökningar
0
15000
30000
Pensionskostnader
18934
18900
19000
Kapitalkostnader
-31336
-31336
-31336
Avskrivningar
22645
22645
22645
Skatter och generella -573474
-590439
-611680
statsbidrag
Finansnetto
-3070
-2270
-1870

forts
Skickas till
Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen
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Förändringar från tidigare budgetbeslut (kf §42 2013-05-03)
Kommunstyrelsens ram utökas med 1500 tkr 2014
Kommunstyrelsens ram utökas med 134 tkr 2014 att användas till
underhållsåtgärder Ol-Andersgården.
Kommunstyrelsens ram utökas med 700 tkr 2014 att användas till feriejobb.
Kommunstyrelsens ram utökas med 2000 tkr 2014 att användas för
resursjobb.
Kommunstyrelsens ram utökas med 1390 tkr 2015
Kommunstyrelsens ram utökas med 933 tkr 2016 och framåt.
Tekniska nämndens ram utökas med 700 tkr 2014
Tekniska nämndens ram utökas med 335 tkr från 2014 och framåt att
användas till drift av Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem) i
sex månader. Ingen internhyra avseende dessa lokalytor belastar barn och
skolnämnden från och med 2013-07-01.
Tekniska nämndens ram utökas med 335 tkr från 2015 och framåt att
användas till drift av Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem) i
12 månader. Ingen internhyra betalas av barn och skolnämnden för dessa
verksamheter från och med 2013-07-01
Projektbudgeten utökas med 1000 tkr från 2014 och framåt att användas för
integrationsprojektet (706)
Barn och skolnämndens ram minskas med 335 tkr från 2014 och framåt.
Ingen internhyra avseende Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och
fritidshem) lokalytor belastar barn och skolnämnden från och med 2013-0701.
Barn och skolnämndens ram minskas med 335 tkr från 2015 och framåt.
Ingen internhyra avseende Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och
fritidshem) lokalytor belastar barn och skolnämnden från och med 2013-0701.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 500 tkr från 2014 och
framåt.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 637 tkr från 2015 och
framåt
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 4863 tkr 2014
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 6379 tkr 2015
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 9358 tkr 2016

forts
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Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål

-Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella
statsbidrag ska under budgetperioden vara högst:
2014
2015
2016
98,5%
98%
98%
-Resultatmålet ska överstiga noll
-Koncernens resultat ska överstiga 3,3 mnkr
-Skattesatsen för 2014 21,86%
-Investeringsvolymen i kommunens skattefinansierade verksamhet ska
understiga 15 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter
budgetåret.
-Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA)
ska uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två
år efter budgetåret


Kommunfullmäktige uppdrar till gymnasie- och utbildningsnämnden att
utarbeta ett koncept för att utveckla bandyakademi.

forts
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Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige




Kommunfullmäktige antar dokumentet Mål och budget 2014-2016
Centerpartiet, Kristdemokraterna
Kommunfullmäktige antar dokumentet Anpassningsåtgärdsbilaga mål
och budget 2014-2016 Centerpartiet, Kristdemokraterna
Kommunfullmäktige fastställer följande budgetposter för 2014-2016
(tkr)
Nämnd
Ram 2014
Ram 2015
Ram 2016
Kommunfullmäktige, 1243
1043
1043
revison
och
valnämnd
Kommunstyrelsen
62570
59856
59636
Miljöoch 4678
4678
4678
byggnämnden
Tekniska nämnden
47660
47560
47560
VA
0
0
0
Barnoch 155409
154884
154884
skolnämnden
Gymnasieoch 60495
60495
60495
utbildningsnämnd
Socialnämnden
226310
226560
226810
Projekt
2000
2000
2000
Växtkraft
1000
1000
1000
Medel
för 500
500
500
tilläggsbudgetering
Kostnadsökningar
0
15000
30000
Pensionskostnader
18934
18900
19000
Kapitalkostnader
-31336
-31336
-31336
Avskrivningar
22645
22645
22645
Skatter och generella -573474
-590439
-611680
statsbidrag
Finansnetto
-3070
-2270
-1870

Förändringar från tidigare budgetbeslut (kf §42 2013-05-03)
Kommunstyrelsens ram utökas med 1667 tkr 2014
Kommunstyrelsens ram utökas med 134 tkr 2014 att användas till
underhållsåtgärder Ol-Andersgården.
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Kommunstyrelsens ram utökas med 150 tkr 2014 och framåt att användas
till feriejobb.
Kommunstyrelsens ram utökas med 2000 tkr 2014 att användas för
resursjobb.
Kommunstyrelsens ram utökas med 200 tkr 2014 och framåt. Åtgärden att
spara 100 tkr på ekologisk mat utgår istället utökas ramen med 100 tkr för
inköp av ekologiska livsmedel.
Kommunstyrelsens ram utökas med 5 tkr 2014 och framåt. Åtgärden att
spara 5 tkr på medlemskap i Gävleborg business incubator utgår.
Kommunstyrelsens ram utökas med 100 tkr 2014 och framåt. Utökningen
ska användas till verksamhetsmedel för näringslivsavdelningen.
Kommunstyrelsens ram utökas med 1557 tkr 2015
Kommunstyrelsens ram utökas med 1100 tkr 2016 och framåt.
Kommunstyrelsens ram utökas med 237 tkr 2016 och framåt. Åtgärden att
minska ner på musiklärare utgår.
Kommunstyrelsens åtgärd att minska kulturkonsulent 2019 och framåt
utgår.
Kommunstyrelsens ram minskas med 470 tkr 2015 och framåt. Åtgärden
tillkommer att utvecklingsavdelningen avvecklas.
Tekniska nämndens ram utökas med 700 tkr 2014 och framåt. Åtgärden att
spara på fritidsområdet utgår.
Tekniska nämndens ram utökas med 0 tkr från 2014 och framåt att användas
till drift av Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem) i sex
månader. Ingen internhyra avseende dessa lokalytor belastar barn och
skolnämnden från och med 2014-07-01. Åtgärden att stänga Viksjöfors
skola utgår.
Tekniska nämndens ram utökas med 0 tkr från 2015 och framåt att användas
till drift av Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem) i 12
månader. Ingen internhyra betalas av barn och skolnämnden för dessa
verksamheter från och med 2014-07-01. Åtgärden att stänga Viksjöfors
skola utgår.
Projektbudgeten utökas med 1000 tkr från 2014 och framåt att användas för
integrationsprojektet (706)
Barn och skolnämndens ram utökas med 1108 tkr 2014 och framåt.
Åtgärden att stänga Viksjöfors skola utgår.
Barn och skolnämndens ram minskas med 500 tkr 2014 och framåt.
Åtgärden tillkommer att vårdnadsbidrag införs från 2014-01-01.
Barn och skolnämndens ram minskas med 500 tkr 2015 och framåt.
Åtgärden tillkommer att vårdnadsbidrag införs från 2014-01-01.
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Barn och skolnämndens ram minskas med 0 tkr från 2015 och framåt. Ingen
internhyra avseende Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem)
lokalytor belastar barn och skolnämnden från och med 2014-07-01.
Åtgärden att stänga Viksjöfors skola utgår.
Barn och skolnämndens ram minskas med 0 tkr från 2015 och framåt. Ingen
internhyra avseende Viksjöfors skola (1-6, förskoleklass och fritidshem)
lokalytor belastar barn och skolnämnden från och med 2014-07-01.
Åtgärden att stänga Viksjöfors skola utgår.
Barn och skolnämndens ram minskas med 25 tkr 2014 och framåt. Åtgärden
tillkommer att fritidshemsverksamheten i Bergska Villan samordnas med
Alftaskolans lokaler från och med 2014-07-01.
Barn och skolnämndens ram minskas med 25 tkr 2015 och framåt. Åtgärden
tillkommer att fritidshemsverksamheten i Bergska Villan samordnas med
Alftaskolans lokaler från och med 2014-07-01.
(Barn och skolnämndens) ram minskas med 450 tkr från 2014 och framåt.
Åtgärden tillkommer att slå ihop nämnderna barn och skolnämnden och
gymnasie- och utbildningsnämnden.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 0 tkr från 2014 och
framåt.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 637 tkr från 2015 och
framåt.
Gymnasie- och utbildningsnämndens ram utökas med 275 tkr från 2014 och
framåt. Åtgärd 7, anslag till läromedel, bibliotek m.m. utgår.
Socialnämndens ram utökas med 500 tkr från 2014 och framåt. De medel
som anslås är för att kompensera för ökning av
försörjningsstödsutbetalningar.
Socialnämndens ram utökas med 250 tkr från 2015 och framåt. De medel
som anslås är för att kompensera för ökning av
försörjningsstödsutbetalningar.
Socialnämndens ram utökas med 250 tkr från 2016 och framåt. De medel
som anslås är för att kompensera för ökning av
försörjningsstödsutbetalningar.
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 4863 tkr 2014
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 6379 tkr 2015
Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 9358 tkr 2016
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Kommunfullmäktige fastställer följande finansiella mål

-Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella
statsbidrag ska under budgetperioden vara högst:
2014
2015
2016
98,5%
98%
98%
-Resultatmålet ska överstiga noll
-Koncernens resultat ska överstiga 3,3 mnkr
-Skattesatsen för 2014 21,86%
-Investeringsvolymen i kommunens skattefinansierade verksamhet ska
understiga 15 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter
budgetåret.
-Investeringsvolymen i kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA)
ska uppgå till ungefär 5 mnkr per år sett över en period två år innan och två
år efter budgetåret
 Kommunfullmäktige uppdrar till gymnasie- och utbildningsnämnden att
utarbeta ett koncept för att utveckla bandyakademi.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson med bifall av Bertill Eriksson (KD) yrkar bifall till förslaget
från Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Mikael Jonsson yrkar bifall till majoritetens (S, M, MP och FP) förslag.
Håkan Englund (S) yrkar bifall till Mikael Jonssons yrkande med följande
tillägg att Gävleborgs Buisniess Incubator (Movexum) beviljas 5 tkr (vilket
innebär att kommunstyrelsens ram utökas med 5 tkr)
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar
majoritetens (S, M, MP och FP) förslag eller oppositionens (C och KD)
förslag och finner att kommunstyrelsen antar majoritetens förslag.
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Håkan Englunds (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
antar det.
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Reservation
Partireservation från Centerpartiet och Kristdemokraterna till förmån för
eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun tar varje år fram en budget för nästkommande år och de
därpå följande två åren. Budgeten är en plan för kommunens ekonomi och
verksamhet. Fokus i dokumentet ligger på nästkommande år, 2014, men det
görs också en övergripande plan för kommunens förutsättningar för de därpå
följande två åren, 2015 och 2016. Det är kommunfullmäktige som
bestämmer över de ekonomiska ramarna. Kommunfullmäktige har då att ta
ställning till vilka intäkter som kommunen förväntas få och till vilka
verksamhetsområden (nämnder) dessa medel ska gå. När väl ramarna har
satts är det nämnderna som ska bestämma över vilken verksamhet som ska
bedrivas. Nämnderna måste då ställa de ekonomiska förutsättningarna i
relation till verksamhetsmässiga mål. För att uppnå balansen mellan
ekonomi och verksamhet använder Ovanåkers kommun sig av styrkort.
Ärendet
Dokumentet mål och budget 2014-2016 har tagits fram på följande vis:
-Budgetarbetet initieras med att respektive nämnd beslutar om vilka
kostnadsökningar och äskanden som är aktuella inför 2014. (februari/mars
2013)
-Därefter sammanträder budgetberedningen. Budgetberedningen tar då
ställning till de kostnadsökningar och äskanden som respektive nämnd begär
och ställer detta i relation till senaste skatteunderlagsprognos och finansiella
mål. (mars 2013)
-Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för respektive
budgetpost och finansiella mål för budgetåret och planeringsperioden. (april
2013)
Att det är en tid mellan budgetberedningens sammanträde och
kommunfullmäktiges beslut beror på att budgetberedningen är beredande
inför kommunstyrelsens sammanträde vilket föregår kommunfullmäktiges
sammanträde.
-Nästa del är att nämnderna tar beslut om vilken verksamhet som ska
bedrivas inom given budgetram. Nämndens beslut innefattar även åtgärder
som ska genomföras inför 2014. Åtgärderna beskrivs i särskilt dokument.
(augusti 2013)
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-Budgetberedningen tar del av de presentationer av verksamhet som
respektive nämnd och helägt kommunalt bolag beslutat om.
Budgetberedningen tar också del av de åtgärder som föreslås av respektive
nämnd. Budgetberedningen tar del av senaste skatteunderlagsprognos och
prognoser för övriga budgetposter. Förslag till eventuella förändringar av
budgetramar lämnas till kommunstyrelsen (oktober 2013)
-Kommunfullmäktige beslutar om budget (november/december 2013)
Beslutsunderlag
Mål och budget 2014-2016 Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet
och Folkpartiet
Anpassningsåtgärder 2014-2016 Socialdemokraterna, Moderaterna,
Miljöpartiet och Folkpartiet
Mål och budget 2014-2016 Centerpartiet och Kristdemokraterna
Anpassningsåtgärder 2014-2016 Centerpartiet och Kristdemokraterna
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Inspektion för vård och omsorg, IVO – Rapportering av ej
verkställda beslut och avbrott enligt 9 § och rapportering
enligt 28 F – g §§ Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och 6g§ SoL sekretess
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen lämnar rapporter till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda,
bifallsbeslut inom SoL/ LSS till IVO, kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
Ivo har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift hos
Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.
2013-09-27 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 3 (juli - september
2013):
Tidigare inrapportering:
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO, datum för avbrott 2012-02-10, rapporterat
som avslutat på egen begäran 2013-09-18
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO, beslut daterat 2012-11-07
Kontaktperson enligt SoL/IFO beslut daterat 2013-01-21
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO beslut daterat 2013-01-11, rapporterat som
verkställt 2013-05-23
Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-02-21,
rapporterat som verkställt 2013-09-02
Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-02-21,
rapporterat som verkställt 2013-09-02
Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-02-21,
rapporterat som verkställt 2013-09-02
Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-02-21,
rapporterat som verkställt 2013-09-02
Ny inrapportering:
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO, beslut daterat 2013-06-14

Skickas till
För handläggning: kommunfullmäktige
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Försäljning av fiber till Helsinge Net Ovanåker AB
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avyttrar tillgångarna för fiberanslutning av Långhed
till Helsinge Net Ovanåker AB till bokfört restvärde.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 53, 2012-09-24 att investera 4 700 000 kr
för utbyggnad av bredband i kommunen, ett bidrag på 2 850 000 kr gör att
nettoinvesteringen för kommunen blir ca 1 790 000 kr, enligt plan från
Helsinge Net Ovanåker AB.
Kommunen har nu slutfört investeringen som innebär fiberanslutning av
fastigheter i området Långhed-Näsbyn. Kommunen står som ägare av
tillgångarna och hyr ut tillgångarna till Helsinge Net Ovanåker AB, till
självkostnadspris.
En förutsättning för att investeringsbidrag skulle beviljas investeringen var
att kommunen stod som ägare av fiberanslutningarna. Förutsättningen var
vid beslutstillfället 2012-09-24 att kommunen skulle stå som ägare i minst
sju år innan möjligheten fanns att avyttra tillgångarna.
Förändrade villkor för investeringsbidraget möjliggör att kommunen redan
nu kan välja att avyttra tillgångarna utan att försäljningen påverkar
beviljade investeringsbidrag. Ett förslag är därför att avyttra tillgångarna
inklusive investeringsbidrag till bokfört restvärde (ca: 1 400 000 kr 201311-19) till Helsinge Net Ovanåker AB. Alternativet är att även
fortsättningsvis behålla tillgångarna i kommunens ägo och fortsatt hyra ut
dessa till Helsinge Net Ovanåker AB till självkostnadspris.
Berörda anläggningar är Långhed installation (2310), Långhed installation
investeringsbidrag (2311), Långhed fiber (3344), Långhed fiber
investeringsbidrag (3345), Långhed kanalisation (5317), Långhed
kanalisation investeringsbidrag (5318)
Beslutsunderlag
Ks § 127/12, 2012-09-06
Tjänsteskrivelse Patrik Uhras, 2013-11-18
Tekniska nämnden § 106/13, 2013-11-20

Skickas till
Kommunfullmäktige, Helsinge Net Ovanåker AB
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Dnr 2013.356

041

Omdisposition från arbetsmarknadsåtgärder till reguljär
verksamhet inom tekniska nämndens verksamhetsområde
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att befintlig budget för
arbetsmarknadsåtgärder inom Tekniska nämnden från och med år 2014 får
användas som verksamhetsmedel för att säkerställa skötseln inom det rörliga
friluftslivet och skötsel kommunal mark.
Ärendet
Under de senaste 30 åren har två viktiga verksamheter i kommunen utförts
inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder. Det gäller det rörliga friluftslivet,
friluftfrämjande åtgärder samt skötsel av kommunal mark utanför tätorterna.
Exempel på vad som utförs årligen:
 Underhåll och service av ett 80-tal anläggningar. Vedhuggning,
kapning, klyvning och utkörning av ved. Tillsyn, städning,
sophämtning, skyltning, förbättring av eldstäder.
 Timring av vedbodar, vindskydd och klumpbord, inkl. huggning,
barkning och framkörning av virke.
 Gallring och röjning samt naturvårdande och akuta åtgärder på
kommunens marker.
 Röjning längs leder och spår samt utläggning av flis och grus.
Uppmärkning, spårning och brobyggen.
 Vintertid skidspårspreparering vid kommunens förskolor.
 Fiskeservice i form av uppsättning av infotavlor, skyltning och röjning
vid fiskedammar. Upptagning av båtar, renovering av bryggor.
Uppsamling och transport av latrintunnor.
 Behjälplig med bärning, montering, uppsättning vid ett flertal
teaterarrangemang inom såväl vuxen- som skolteaterverksamheten.
 Flytthjälp vid byte av lägenhet eller till gruppboende.
 Hjälp med arbetsinsatser till kommunens föreningar.
År 2010 gjordes en sammanslagning och effektivisering av de båda
arbetsmarknadsenheterna. Två enheter sammanfördes till en och en
integrering skedde också med annan verksamhet inom Tekniska nämnden.
Bland annat minskades antalet arbetsledare från tre till en och en total
besparing med ca 800 000 kr.
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För handläggning: Kommunfullmäktige
För kännedom: Tekniska nämnden
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En arbetsledare har under de senaste åren haft ansvar för och varit
arbetsledare för i genomsnitt 8 st. OSA/lönebidrag/trygghetsanställningar
och minst lika många i arbetsmarknadsåtgärder i form av +55, FAS och
praktikanter som under kortare eller längre perioder erbjudits meningsfull
sysselsättning inom verksamhetsområdena.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är och kommer att fortsätta att vara en
viktig samarbetspartner för Arbetsförmedlingen med flera omkring olika
arbetsmarknadsåtgärder framöver. Den grundstruktur som redan finns med
lokaler och strukturerade rutiner borgar för detta.
Under 2014 och några år framåt kommer minst fyra av arbetslagens
personal att gå i pension. Förhoppningen är att fortsätta använda
budgeterade medel inom områdena rörliga friluftslivet och skötsel av
kommunal mark. Nettobudgeten är 1 294 709 kr år 2013.
I första hand vill Tekniska nämnden erbjuda simhallspersonal (med 8
månaders anställning per år) årsanställning med kombinationstjänsten
simhall/friluftsliv. Det ligger i linje med kommunens arbetsgivarpolicy och
är ett effektivt sätt att använda resurserna då behoven är absolut störst
sommartid då simhallsverksamheten är stängd.
I andra hand kan andra skötsellösningar finnas, till exempel via föreningar.
Konsekvenserna blir stora för det rörliga friluftslivet och skötseln av
kommunal mark om budgeten inte kan behållas. Då finns inte utrymme för
denna skötsel och det som kommunen har byggt upp under 30 år blir då utan
skötsel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Patrik Uhras, 2013-10-24
Tekniska nämnden § 104/13, 2013-11-20
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Inriktningsbeslut gällande försäljning av Voxna 25:3 –
”Voxnabruks skola”.
Kommunstyrelsens beslut
-

Tekniska nämnden antar ett inriktningsbeslut för planarbete inför
försäljningen av Voxnabruks skola

-

Planarbetes juridiska möjligheter och tekniska nämndens
inriktningsbeslut stäms av vid kommande nämnd

Bakgrund
Skolverksamheten vid Voxnabruks skola, fastighet 25:3, avvecklas från och
med höstterminen 2013. Det kommer även fortsättningsvis bedrivas
verksamhet i föreskolan, som är belägen på samma fastighet. Någon ny
kommunal verksamhet är inte aktuell i skolbyggnaden.
Fastigheter/lokaler som inte används belastar den kommunala ekonomin.
Endast lokaler som är strategisk viktiga över tid för kommunen att äga ska
behållas. Tekniska nämnden har därför fått i uppdrag att sälja Voxnabruks
skola och i samband med detta bereds planavdelningen att lämna ett
yttrande om detaljplanens status och vilka förändringar som kan kräva en
ny/reviderad detaljplan för att legalisera en försäljning med flexiblare
användningsområden än vad som är genomförbart idag.
Detaljplan
Voxnabruks skola ingår i en detaljplan för Voxnabruk, U25, antagen 12
december 1996. Detaljplanens genomförande tid har gått ut den 8 januari
2012. Detaljplanen avser användningen Skola för fastigheten med ett antal
tilläggsbestämmelser:
- Byggnadsarean för fastigheten är max 1000 m2 och fastigheten får inte
indelas i flera fastigheter
- Fastigheten ingår i riksintresse kulturmiljö. Vilket inom detaljplanen
innebär att karaktärsbyggnader till väsentliga delar bevaras och åtgärder
som förändrar utseendet kräver bygglov. Krav ställs även på
traditionella materialval och färgtyper
- På fastigheten råder strandskydd sedan 8 januari 2012
forts
Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige och tekniska nämnden
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Översiktsplan 2000
Voxnabruk och fastigheten Voxna 25:3 ingår i riksintresse för kulturvård,
R14 Voxnabruk. Bebyggelsemiljöerna är att betraktas som särskilt
värdefulla, enligt ÄPBL 3 kap § 12 (Byggnader, som är särskilt värdefulla
från historiskt, kultur-historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller
som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas).
Vidare står det skrivet att kommunen avser att upprätta
områdesbestämmelser för att kunna höja lovplikten och därmed de
värdefulla miljöerna ett bättre skydd.
Bebyggelse i Ovanåkers kommun del 1. Ovanåker och Voxna socknar, en
inventering från Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund
Voxnabruks skola benämnd med det gamla fastighetsnumret Voxna 25:1
ingår som särskilt utpekad fastighet i inventeringen. Inventeringen är från
1976. Voxna skola ingår i grupp II dvs. den lägsta nivån av skydd.
”Övriga byggnader med stort kulturhistoriskt värde, vikas bevarande kan
anses vara av väsentligt allmänt intresse.” Klassificeringen är inte juridiskt
bindande.
Problematik
Voxnaskolan ämnas säljas. Det kan idag bara göras under vissa premisser.
Skall skolan säljas utan någon planändring kan detta bara ske om
fastigheten inte delas och köparen kan då bara nyttja skolan som förskola,
grundskola, gymnasium eller högre utbildning. Vidare är byggnadsarean
begränsad, användningsområdena begränsade, strandskydd råder och
fastigheten är särskilt utpekad som kulturhistoriskt värdefull samt ingår i
riksintresse för kulturmiljö. Detta sammantaget innebär att
planläggningsalternativen är begränsade.
Konsekvensbeskrivning av alternativa planprocesser
Beskrivningen nedan är ett underlag för ställningstagande om
inriktningsbeslut för ett eventuellt planarbete. Då inga samråd ännu hållits
vid dagens datum med de berörda statliga myndigheterna, ska alternativen
läsas som inriktningsbeslut som kommer att provas mot PBL.
Alternativ 1.
- Planeringsavdelning gör en ”frimärkesplan” för i huvudsak skolområdet,
med normalt planförfarande eller enkelt planförfarande.
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Fördelar
Planprocessen blir något smidigare och antalet samrådspartner blir något
mindre. Med ett enkelt planförfarande kan processen bli snabbare. Cirka 4-6
månader mot normalt planförfarande cirka 10-12 månader. Frimärkesplanen
blir flexibel i sina användningsområden och anpassad för att medge delning
av fastigheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Erik Lundh, 2013-11-08
Tekniska nämnden § 98/13, 2013-11-20
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Beslut om planuppdrag för Celsiusområdet, Västra Edsbyn
13:10, m.fl.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

-

Planavdelningen föreslår att tekniska nämnden godkänner att upprätta en
detaljplan för Celsiusområdet i Edsbyn, Västra Edsbyn 13:10 m.fl.
Vidare föreslås att tekniska nämnden godkänner skrivelsen Förstudie för
Celsiusområdet i västra Edsbyn 13:10 m.fl. som förstudie för
planarbetet.
Att det i planarbetet ska ingå en trafikutredning av planområdet
Innan planförslaget lämnas ut på samråd ska planens intentioner och
inriktning stämmas av med Tekniska nämnden.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att
snarast påbörja arbetet med en ny detaljplan för del av, eller hela det s.k.
Celsiusområdet. Anledning till detta är, att det vid ombyggnationen av
Celsiusskolans kök uppmärksammades att, att utbyggnaden byggdes på
gatumark och att trafiksituationen i området är ansträngd och inte fungerar
tillfredställande ur flera olika aspekter.
Parallellt med detta arbete pågår även, en studie av en etablering av en
förskola och det planeras för ett antal eventuella omlokaliseringar av
verksamheter inom området. Detta sammantaget gör att det är nödvändigt
att, i ett detaljplanearbete, undersöka de kumulativa effekterna av
förändringarna och få en planmässig helhetslösning för Celsiusområdet.
Problematik
Under förstudiearbetet har samråd skett med flera av de verksamheter som
är mest berörda av planarbetet. Problembilden har visat sig vara ungefär
densamma, framförallt har frågor lyfts om att gällande
gemensamhetsanläggningar för parkering inte följs tillfredställande, att
varutransporter sker via osäkra passager, att planerade anläggningar för
hämtning och lämning av besökare inte fungerar som planerat och att
möjligheten att röra sig till och från området till fots och med cykel är
begränsande och i vissa fall rent farliga.

forts
Skickas till
För handläggning: Erik Lundh, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
kommunfullmäktige
För kännedom: Barn- och utbildningskontoret, Alfta-Edsbyns fastighets AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-10

2013-11-26

39 (45)

Öppet sammanträde
Kommunstyrelsen
Ks § 210 forts
Avgränsningar
Bedömningen är att förstudieområdet, kommer att omfattas av en ny
detaljplan. Området är avgränsat i norr mot Olov Johanssons väg, i väster
mot Långgatan, i söder mot Voxnan och i öster inom området som omfattas
av kommunalägd mark på Bäck. Mindre förändringar av avgränsningen kan
dock ske under planprocessen.
Gällande detaljplaner
Flera detaljplaner kommer att beröras av en ny detaljplan enligt förstudien.
Att detaljplanen blir så pass stor beror framförallt, som beskrivit i
förstudien, att det behövs en helhetslösning för Celsius som kan fungera
över en översenlig tid framöver. Bedömningen är att, antingen en stor plan
görs för området eller att det kommer behövas göras ett antal
”frimärkesplaner” under de kommande åren. Den preliminära bedömningen
är att sex planer av varierande ålder kommer att upphävas och ersättas. E19,
upprättad 1946, upphävs i sin helhet. E37, upprättad 1962, upphävs i vissa
delar, E54, upprättad 1969, upphävs i sin helhet, E81 upprättad 1980,
upphävs i vissa delar, E94 upprättad 1993, upphävs i sin helhet och E96,
upprättad 1995, upphävs i sin helhet.
Översiksplan och tätortsplan för Edsbyn
Den nuvarande översiksplanen, översiktsplan 2000, anger inget specifikt för
det berörda området. Dock finns det i anslutning till området det
kommunala intresseområdet R57, Voxnan mellan Bornasen och Edsbyn.
Intresseområdet bedöms inte påverkas av detaljplanearbetet.
Den gällande tätortsplanen från 1991 för Edsbyn, anger stora delar av
området som, pågående verksamheter för service-allmänt. Två stycken
planerade förändringar antogs vara klara senast 2001, inom
förstudieområdet, dels en exploatering för flerbostadshus och handelslokaler
i anslutning till Olov Johanssons väg och Långgatan, exploateringen har vid
dagens datum inte genomförts. Den andra förändringen berörde området
kring biblioteket och iordningställdes i en detaljplan 1995.
Bedömning är att inga intressen kommer att påverkas nämnvärt av de
planerade förändringarna.
Planarbete
Planarbetet bedöms kunna bedrivas av Samhällbyggnadsförvaltningen.
Planens kostnader inkl. externa kostnader för annonsering,
fastighetsförteckning mm, bedöms kunna finansieras av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Bedömningen bygger på att någon
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanearbetet.
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Planarbetet kommer att bedrivas som normalt planförfarande och beräknas
ta cirka 10-12 månader.
Exploateringsalternativ
Förstudien har inte omfattas av någon konsekvensbeskrivning för
exploateringsalternativ, därför att någon trafikutredning inte genomförts och
därför att markförvärv, försäljning och trafiklösningar inte har kunnat
utredas inom ramen för förstudien. Markanvändningen och trafiklösningar
kommer utredas vidare i samband med planarbetet.
Förvaltningens ståndpunkt
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ett planarbete har
förutsättningarna att leda till reglerad mark- och gatuanvändning som
uppfyller gällande tillämpliga lagar. Planen bedrivs som normalt
planförfarande, då planen inte kan anse vara av liten betydelse och inte
saknar intresse för allmänheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 246/11, Dnr.2011 427, Detaljplan ”Celsiusområdet”
Förstudie: Celsiusområdet Edsbyn 13:10 m.fl.
Tjänsteskrivelse Erik Lundh, 2013-11-08
Tekniska nämnden § 96/13, 2013-11-20
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Inriktningsbeslut Vision Ovanåker 2.0
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
personal och ungdomar från båda fritidsgårdarna studera olika typer av
aktivitetshus och fritidsgårdar genom t ex studiebesök och återkomma
med en rapport om sina intryck.
2. Berörda förvaltningar får i uppdrag att analysera olika alternativa
driftsformer eller föreningsdrift av Celsius simhall och vilka
konsekvenser både vad gäller ekonomi och verksamhetsförutsättningar
det skulle medföra för kommunen.
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra en mer fördjupad
översyn av investeringskostnader och intäkter för Kulturum och
bibliotek.
4. Återrapportering av uppdragen skall ske vid nästa kommunstyrelse den 4
februari.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) med bifall från Bertil Eriksson (KD) yrkar följande.
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
personal och ungdomar från båda fritidsgårdarna studera olika typer av
aktivitetshus och fritidsgårdar genom t ex studiebesök och återkomma
med en rapport om sina intryck.
2. Berörda förvaltningar får i uppdrag att analysera olika alternativa
driftsformer eller föreningsdrift av Celsius simhall och vilka
konsekvenser både vad gäller ekonomi och verksamhetsförutsättningar
det skulle medföra för kommunen.
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att göra en mer fördjupad
översyn av investeringskostnader och intäkter för Kulturum och
bibliotek.
4. Återrapportering av uppdragen skall ske vid nästa kommunstyrelse den 4
februari.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller
avslår Håkan Englund (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen antar
det.
Beslutsunderlag
Vision V, 2013-11-15
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Revidering investeringsplan 2014 – 2018 – Nya VVSinstallationer i kommunhuset
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att göra en investering på 1 550 000 kr i nytt
ventilationsaggregat med kylaggregat i kommunhuset.
Sammanfattning av ärendet
Befintligt ventilationsaggregat i kommunhuset är uttjänt och måste bytas.
Då rumsklimatet i kontorsrummen inte är helt tillfredsställande föreslås
aggregatet utföras med kylaggregat.
Ärendet
Aefab har driftsansvaret för kommunhuset och har uppmärksammat att
ventilationsaggregatet som försörjer stora delar av byggnaden har brister i
funktionen och räknas för dem som mer eller mindre uttjänt.
Klagomål på att det är varmt i kontorslokaler på plan 4 har inkommit till
Aefab.
Kostnadsbedömning av Aefab för utbyte av aggregat hamnar på 1 550 000
kr.
Föreslagen ventilationsinstallation löser inte problemen med varierande
temperaturer i huset helt, men antas förbättra nuvarande situation.
Klagomål på att det är för kallt i vissa rum har också inkommit. Det finns ett
förslag att installera ny vattenburen värme i stället för nuvarande
direktverkande elradiatorer.
Det förslaget bedöms inte spara tillräckligt mycket i driftkostnad för att
motivera investeringen.
Däremot kommer ett värmebatteri att finnas i det nya ventilationsaggregatet,
vilket bedöms förbättra rumsklimatet även i detta avseende.
Beslutsunderlag
Kostnadsbedömning från Aefab för ombyggnad av värme och ventilation
med offert från VVS konstruktioner 9 september 2013.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2013.
Tjänsteskrivelse David Persson, 2013-11-05
Tekniska nämnden § 102/13, 2013-11-20

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige, Samhällsbyggnadsförvaltningen, AEFAB
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Revidering av investeringsplan VA 2014-2018
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner av Helsinge Vatten AB redovisat förslag till
reviderad investeringsplan till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Revideringen består av mindre ändringar och omfördelningar av
investeringsmedel i investeringsplanen 2014 till 2018. De totala
investeringsmedlen under perioden är de samma.
Ändringarna i korthet
Investeringsposten Upprustning av befintliga VA-anläggningar är en
generell investering som med fördel bryts ner till mindre och mer
specificerade projekt, vilket skapar större tydlighet. Investeringsposten
minskas med 900 000 kr
Följande investeringar tillkommer för 2014
 Utbyte samt uppgradering av styrsystem vid Alfta reningsverk,
250 000 kr
 Byte av skrapspel vid Edsbyns reningsverk, 250 000 kr
Följande befintliga investeringar påförs ytterligare medel 2014
 VV Byggnad Svabensverk, 200 000 kr
 Reningsverk Långhed, 200 000 kr
Investeringsposten upprustning av pumpstationer minskas med 100 000 kr
till fördel för investeringsposten utökad radiokommunikation som utökas
med samma belopp.
Ärendet
Tekniska avdelningen har granskat Helsinge Vattens förslag till reviderad
investeringsplan VA 2014 – 2018 och har inget att invända mot förslaget.
Beslutunderlag
Material från Helsinge Vatten AB - Revidering av investeringsplan VA
2014 - 2018
Tjänsteskrivelse Johan Olanders, 2013-11-08
Tekniska nämnden § 93/13, 2013-11-20

Skickas till
För handläggning: Kommunfullmäktige, Helsinge Vatten AB, Ekonomikontoret Ovanåkers
kommun, VA-Ingenjör Johan Olanders
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Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande,
vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 10 maj
2012, § 73 antagen delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär
inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Allmänna ärenden
Användande av kommunvapen för Regionala mobilitetskontoret Gävleborg
Dnr 2013.346 900
Ekonomiärenden
Personalärenden
Pensionsbesked period 2013-11-05 – 2013-11-25
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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

SmåKom: Yttrande Effektivare Bredbandsstöd

B

Arbetsgruppen: Blåst på Alfta Finnskog
skrivelse

CD

Krismöte om nedläggning av skolorna

E

Skrivelse om nedläggning av Viksjöforsskola

FG

Information från Överförmyndarenheten

H

BORAB sammanträdesprotokoll 131108

IJ

KFSH § 55, Kvalitetssäkring vid beslut om
egensotning

K

KFSH § 56, Uppföljning budget 2013 KFSH

L

SKL: Cirkulär 13:57, Pensionsnämndens beslut
om omräkning av pensionsbehållning och
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA
samt omräkning av förmånsbestämda
pensioner enligt PFA och KAP-KL under år
2014

M

Regionstyrelsen sammanträdesprotokoll
131025

N

SKL: Rekomendation om överenskommelse
om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin
och laboratorietekniska industrin

O

Regionfullmäktige § 63, Delårsbokslut,
131129

PQ

BSAB sammanträdesprotokoll, 131119

R

Svar på samråd fördjupad översiktsplan Järvsö

