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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Celsiusskolans Aula, Edsbyn, måndag 21 september, kl. 18.30 – 20.15.
Ajournering 19.25 – 19.45

Beslutande

Se särskild förteckning, sid 3.

Övriga närvarande
Ersättare

Sture Hansson (C)
Ingemar Ehn (FP)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas

Övriga

Torsten Persson och Susann Lundman, Bergvik Skog § 82

Justering
Justerare

Lena Woxberg och David Parhans

Plats och tid

Kommunkontoret 2015-09-24, klockan 15.00

Justerade paragrafer

75-87
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Kommunfullmäktige
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

___________________________________________

Bertil Eriksson

Justerare

___________________________________________

Lena Woxberg

David Parhans

ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA
Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 21
september 2015.
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 25 september 2015 och tas ned 18
september 2015. Mellan 25 september och 16 september 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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Kommunfullmäktige

Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde 21
september
Bertil Eriksson (KD) ordf.
Anna Rudman (C) 1:e v. ordf.
Einar Wängmark (S) 2:e v. ordf.
Anette Mårtensson (S) tjänstgörande ersättare för Yoomi Renström (S)
Hans Jonsson (C)
Håkan Englund (S)
Gun-Marie Swessar (C)
Inge Eriksson (SD)
Jennie Forsblom (KD)
Ylva Ivarsson (S)
Mikael Jonsson (M)
David Parhans (C)
Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Carina Nordqvist (S)
Fredrik Engh (SD)
Jan-Åke Lindgren (S)
Elisabeth Eriksson (C)
Lena Woxberg (S)
Lennart Alfredsson (C)
Ulla Mortimer (M) tjänstgörande ersättare för Åke Ahl (M)
Stig Hedlund (V)
Lindvi Forsberg (MP)
Carl Bopparmark (S)
Maria Unborg (C) tjänstgörande ersättare för Carl Ringbo (C)
Claes Häggblom (KD)
Åsa Söder (S)
Deisy Hellsén (C)
Per Helgesson (S)
Jonas Frost (S) tjänstgörande ersättare för Eva Holm (S)
Björn Schols (C)
Kent Olsson (FP)
Lars Jingåker (S)
Lennart Englund (SD)
Isa Wallmyr (KD)
Pär Johansson (M)

L hem
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-21

4 (20)

Kommunfullmäktige
Kf § 75

Kungörelse av sammanträdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner kungörelseförfarandet.
Ärendet
Sammanträdet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
och genom annons i tidningen Ljusnan. Kungörelse med föredragningslista
finns även på kommunens webbplats www.ovanaker.se. Den har även
skickats till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Tillägg i dagordningen
Under ärendet ”Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden” görs ett tillägg att det även ska utses en ny ledamot.
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Kommunfullmäktige
Kf § 76

Dnr 2015/79

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa
”Allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden.
Representant för arbetsgruppen ”Blåst på Alfta Finnskog” ställde
följande fråga:
Med tanke på att Bergvik Skog fått möjlighet att informera om sitt
vindkraftsprojekt under dagens sammanträde undrar arbetsgruppen om det
finns någon möjlighet att delta vid nästa sammanträde och informera om
deras syn på projektet?
Besvarande av fråga – Bertil Eriksson (KD):
Vi har noterat din fråga.
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Kommunfullmäktige
Kf § 77

Dnr 2015/372

Interpellation om integrationsstyrgrupp - ställd till
kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Ärendet
”Under förra mandatperioden bildades en politisk styrgrupp för
integrationsfrågor.
Styrgruppen träffades regelbundet tillsammans med tjänstemän som berörs
av integrationsarbetet. Sedan i januari 2015 har det inte varit några träffar.
Jag själv var med i styrgruppen och tyckte att träffarna var meningsfulla.
Det här är en viktig fråga som behöver kontinuitet i uppföljningen för att
ständigt kunna förbättras och hitta olika lösningar.
 Ska det inte längre finnas en politisk styrgrupp för integrationsfrågor?
 Hur löser vi på politisk nivå samordningen mellan nämnderna som
berörs av integrationsarbetet?
Jennie Forsblom
Kristdemokraterna i Ovanåker”
Svar på interpellation:
”Jag delar helt din uppfattning att vårt integrationsarbete behöver en tydlig
organisation och ansvarsfördelning. Den politiska styrgruppen som fanns
under förra mandatperioden var ett bra forum för diskussioner mellan
politiken och förvaltningar i olika frågor som handlade om vårt
integrationsarbete och flyktingmottagande.
Diskussioner har förts om på vilket sätt denna dialog och uppföljning
fortsättningsvis ska organiseras och om detta ska ske på samma sätt som
förra mandatperioden eller på annat sätt. Jag beklagar att detta har tagit för
lång tid och min förhoppning är att vi inom kort kan hitta en bra lösning för
detta arbete.
Håkan Englund
Vice ordförande kommunstyrelsen”
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Kommunfullmäktige
Kf § 78

Dnr 2015/375

Interpellation om obesvarade medborgarförslag och
motioner ställd till kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Ärendet
”Vid det senaste kommunfullmäktiget i juni 2015 så rapporterades det vid
§54 om obesvarade medborgarförslag och motioner.
Totalt fanns det tio medborgarförslag och fyra motioner som inte var
besvarade. Då några av dem var äldre än ett år så beslutades det att samtliga
förlängdes för att besvaras vid ett senare tillfälle.
Av dessa totalt fjorton stycken var det sju, det vill säga hälften, där
handläggningen inte ens var påbörjad. Ett flertal av dem var inlämnad redan
år 2014 samt en så länge sedan som år 2013.
-

Jag undrar därför, har de sju förslagen som i juni inte hade påbörjats
blivit påbörjade nu?

Hans Jonsson (C)”
Svar på interpellation:
”Jag kan nu konstatera att samtliga medborgarförslag och motioner som vid
senaste fullmäktigemötet i juni ännu ej var besvarade nu är på gång eller är
besvarade och klara. Se bilaga

Håkan Englund
Vice ordförande kommunstyrelsen”
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Kommunfullmäktige
Bilaga
”Besvarande av interpellation angående obesvarade medborgarförslag och
motioner
Hans Jonsson (C) har stället en interpellation angående vad som hänt i de
medborgarförslag och motioner där handläggningen inte var påbörjad vid
redovisningen 2015-06-01, nedan följer en redovisning av dessa:
Medborgarförslag
Framtida senior- och trygghetsboende i Ovanåkers kommun
Handläggs av kommunstyrelsen 29 september
Handläggs av kommunfullmäktige 23 november
Hyreshus av fastigheten Fallrisgatan 2
Handläggs av kommunstyrelsen 3 november
Handläggs av kommunfullmäktige 23 november
Bredbandsanslutning Viksjöforsbaletten
Handläggs av kommunstyrelsen 3 november
Handläggs av kommunfullmäktige 23 november
Badplats
Besvarad av tekniska nämnden 26 augusti, § 74 (finns med för kännedom
till fullmäktige)
Lekplats i Voxnabruk
Besvarad av tekniska nämnden 17 juni, § 61 (finns med för kännedom till
fullmäktige)
Motion
Ge hyresgästerna inflytande i kommunens bostadspolitik
Handläggs av kommunstyrelsen 3 november
Handläggs av kommunfullmäktige 23 november
Smör på mackan
Handläggs av kommunstyrelsen 24 november
Handläggs av kommunfullmäktige 14 december”
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Kommunfullmäktige
Kf § 79

Dnr 2015/376

Interpellation om kollektivtrafik mellan Edsbyn och Falun
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Ärendet
”I det förslag på Översiktsplan som nu är ute på remiss så finns det mycket
intressanta fakta att ta till sig. Ett avsnitt heter ”Ovanåker närmare världen”.
Där lyfts bla de områden som bidrar till tillväxt och skapar möjlighet för oss
att stå i kontakt med världen. Goda och snabba kommunikationer är då en
viktig förutsättning.
Kollektivtrafiken nämns och där är det starkaste stråket Edsbyn Söderhamn. På den sträckan har kommunen varit aktiv och lyckosam för att
få till bra turtäthet och linjesträckning. På den andra sträckan som omnämns,
den mellan Edsbyn och Falun har utvecklingen inte varit lika positiv. Den
omnämns dock i handlingarna eftersom det finns potential för ökad
trafikering.
Jag frågar då, vad har kommunen gjort för ansats de senaste åren för att få
till en ökad turtäthet på sträckan Edsbyn – Falun, för att förbättra
möjligheten till kollektivtrafik till området Falun/Borlänge, ett område med
bla stor tillgång till utbildningar och handel mm.
Deisy Hellsén (C)”
Svar på interpellation:
”I våra regelbundna möten och kontakter med Regionen och X-trafik så har
kommunen framfört vikten av persontrafik på sträckan Edsbyn- Falun. Vi
har påtalat att för Ovanåker är närheten till Falun/ Borlänge en tydlig
möjlighet till arbetspendling och studier.
Som Deisy Hellsén påtalar så har vi även i förslaget till ny översiktsplan lyft
fram stråket mot Dalarna och särskilt då Falun/ Borlänge som en möjlighet
för vår kommun. Detta är ett sätt att uppmärksamma frågan även för andra
aktörer och påvisa att för vår kommun är närheten till Dalarna en tillgång
för framtiden. Detta kräver dock bra kommunikationer. Vägstandarden på
Rv 50 är numera tillfredsställande men självklart måste arbetet fortsätta för
att åstadkomma kollektivtrafik på denna sträcka.
Håkan Englund
Vice ordförande kommunstyrelsen”
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Kf § 80

Dnr 2014/216

Besvarande av medborgarförslag - "Utlottning av priser till
ungdomar som varit nyktra under persmässan"
Kommunfullmäktiges beslut
Ovanåkers kommun skulle gärna samarbeta med någon förening som skulle
vara intresserad av liknande aktiviteter som vid Persmässa och Stormässa
med samråd i förekommande fall med föreningar och arrangörer. Om någon
förening anmäler intresse för liknande aktiviteter är kommunen inte
främmande för att bistå med eventuella priser och utlåning av alkoblås.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår aktiviteter som främjar
minskad alkoholkonsumtion för ungdomar vid somrarnas storhelger.
Ärendet
Utvecklingsavdelningen anser att förslaget ligger i linje med det ANDTförebyggande arbete som pågår i kommunen.
Socialtjänsten har personal ute under Stormässan och Persmässan, men de
har inte möjlighet att stå på ett ställe och ombesörja en aktivitet som nämns i
medborgarförslaget.
Om det skulle finnas någon förening som är intresserad av att genomföra
dessa tävlingar kan kommunen stå för priser och alkoblås. Föreningen Ett
Narkotikafritt Ovanåker är en eventuell samarbetspartner, problemet med
föreningen är att den för närvarande består av en person. Om föreningen
växer framgent är det en naturlig samarbetspartner.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-06-02
Tjänsteskrivelse Ulla-Marie Nilsson, 2015-05-26
KsAu 2015-06-01, § 39
Kommunstyrelsen 2015-06-16, § 119

Skickas till
För kännedom: Förslagsställare, Utvecklingavdelningen
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Kommunfullmäktige
Kf § 81

Dnr 2015/245

Tertialrapport januari-april 2015 Ovanåkers kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Tertialrapporten januari-april 2015
Ovanåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Resultat
Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari – april 2015 ett överskott
på 1,5 mnkr, föregående år ett underskott på 3,0 mnkr. I periodens resultat
ligger 3,5 mnkr med som beräknad återbetalning av AFA premier.
Prognos
På årsbasis för 2015 beräknas kommunens nettointäkter bli 599,5 mnkr
jämfört med 580,4 mnkr 2014. Kommunens nettokostnader beräknas bli
596,6 mnkr jämfört med 568 mnkr 2014. Beräknat resultat 2015 är 2,8
mnkr, vilket är 0,3 mnkr lägre än budget.
Finansiellt mål (prognos 2015)
Ovanåkers kommunkoncern har för år 2015 följande finansiella mål
(prognos):
Resultatmål, kommunen > 0 mnkr (2,8 mnkr)
Skattesatsen skall vara 21,86 (21,86)
Ovanåkers kommun förväntas uppfylla ovanstående mål 2015.
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och generella bidrag skall vara
< 98,0% (99,9)
Investeringarna skall understiga målet sett över en period av två år före och
2 år efter räkenskapsåret:
- Skattefinansierad verksamhet Kommun < 30 mnkr (35)
- Avgiftsfinansierad verksamhet (VA) ~5 mnkr (6,3)
Ovanåkers kommun förväntas inte uppfylla ovanstående mål 2015.
Resultatmål, koncernen > 3,9 mnkr - Inga prognoser är satta i de
kommunala bolagen varför detta mål ej kan prognostiseras.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 2015 Ovanåkers kommun
Tjänsteskrivelse 2015-06-08, Magnus Haraldsson, ekonom
Kommunstyrelsen 2015-06-16, § 123
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Kommunfullmäktige
Kf § 82

Dnr 2015/385

Information från Bergvik Skog
Ärendet
Torsten Persson och Susann Lundman informerade om Bergvik Skog
vindkraftsplaner. Vad som hänt sedan projektet startade, nuläge och vad
som kommer framgent.
Nedan följer ett utdrag av informationen:
Vad har hänt
- Samråd under 2012-2013.
- Ansökan skickades in till Miljöprövningsdelegationen 2013
- Ovanåkers kommun m.fl. yttrar sig om ansökan 2013
- Komplettering inskickad Miljöprövningsdelegationen 2014
- Komplettering efter frivillig örninventering 2015
Presentation av projektet
- Ansöker om miljötillstånd för ett 80-tal vindkraftverk
- Kan byggas 2018-2019
Dialog med kommunen och andra intressenter
Det har hållits flertalet dialoger med förtroendevalda, tjänstemän och andra
intressenter.
Resultat av örninventeringar
- Fyra års inventeringar (> 500 timmar)
- Ingen häckning i eller i närheten av området
- Spelflykt har noterats utanför området 2 år och 2014 i området
- Gammalt risbo hittat 2014 - Korpar byggde på det i våras men ingen
örn
Vad händer nu
Ansökan kungörs - remiss till kommuner, länsstyrelser samt andra
myndigheter och intressenter
För Ovanåkers kommun
- Som remissinstans ge synpunkter på ansökan: parkens utformning,
hänsyn som bör tas etc.
- Besluta om tillstyrkan
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Kommunfullmäktige
Kf § 83

Dnr 2014/227

Kommuninvest – Förfrågan om särskild medlemsinsats år
2015
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att erlägga 412 233 kr i särskild insats
under 2015 för att delvis fullgöra den obligatoriska insatsen i
Kommuninvest ekonomisk förening.
 Kommunfullmäktige uppdrar till budgetberedningen att lämna förslag
till hur den ”Högsta nivån”, dvs. ytterligare 5 144 400 kr, ska uppnås.
Ärendet
De nya lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i kölvattnet av
finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. En plan har
upprätts som syftar till att minimikravet på större kapital ska vara uppnått
senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft.
I de stadgar som föreningsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening
fastställde 2015-04-16 har bl.a. tillkommit möjligheten att i egen takt och
eget initiativ erlägga särskilda insatser för att snabbare fullgöra den
obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. Med denna
förfrågan vill föreningen efterhöra hur vi som medlem vill utnyttja den nya
möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Besked ska ges senast
den 30 oktober.
Av beslutsunderlagets bilaga 1 framgår att för Ovanåkers kommun gäller
följande:
För att uppnå följande insatsbelopp
Miniminivå
200 kr/inv.
50 % av högsta
450 kr/inv.
nivån
75 % av högsta
675 kr/inv.
nivån
Högsta nivån
900 kr/inv.

Återstår följande insatsbelopp
- Kr
412 233 kr
2 984 433 kr
5 556 633 kr

Således ska senast under 2018 5 556 633 kr erläggas i ytterligare
insatskapital.

forts
Skickas till
För kännedom: Kommuninvest i Sverige AB, Box 124, 701 42 Örebro och Ekonomiavdelningen

L hem
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-21

14 (20)

Kommunfullmäktige
Kf § 83 forts
Förslag utgörs av att under 2015 erlägga 412 233 kr för att uppnå nästa nivå,
50 % av högsta nivån och att planeringen för hur den ”Högsta nivån” ska
uppnås hänskjuts till hösten budgetberedning.
Beslutsunderlag
Förfrågan om särskild medlemsinsats från Kommuninvest – upprättad 201505-21
Tjänsteskrivelse, Christer Engström, 2015-08-04
KsAu § 48, 2015-08-18
Kommunstyrelsen 2015-09-01, § 138
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Kf § 84

Dnr 2014/100

Besvarande av medborgarförslag - Klimatsmarta åtgärder
inom odling och kollektivtrafik
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ovanåkers kommun är positiv till alla former av aktiviteter som kan leda
till ett mera hållbart samhälle.
Kommunen samt det kommunala fastighetsbolaget AEFAB upplåter
redan idag mark till odling för självhushåll. Om intresse finns för ett
utökat odlande finns inga hinder att diskutera saken ytterligare.
2. Det är inget kommunalt ansvar att anordna lagerutrymmen eller
organisera försäljningskanaler till privatpersoner eller företag. Skulle ett
behov eller intresse för detta uppstå i framtiden bistår kommunen gärna
med råd och stöd i den mån det är möjligt.
3. I Regionen pågår en utredning gällande avgiftsfri kollektivtrafik för
ungdomar. Då kommunen inte ansvarar för frågan går det enbart delvis
att påverka.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut under sammanträdet
Carl Bopparmark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag kallat ”Klimatsmarta åtgärder inom odling och
kollektivtrafik” har inkommit till kommunstyrelsen. Medborgarförslaget
består av två delar där del ett handlar om odling och innehåller förslag om
att:
 Uppmuntra självhushållning
 Utreda fler möjliga försäljningskanaler
 Erbjuda gemensamma lagerutrymmen för grödor
Del två innehåller ett förslag om att Ovanåkers kommun ska utreda
möjligheten att införa en avgiftsfri kollektivtrafik.

forts
Skickas till
För kännedom: Tekniska nämnden
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Ärendet
Del ett - odling
Ovanåkers kommun är positiv till alla former av aktiviteter som kan leda till
ett mera hållbart samhälle.
För att uppmuntra och stötta till exempel odling för självhushållning skulle
kommunen under vissa förutsättningar kunna tillgängliggöra mark för
sådana ändamål. Lämpligast är i sådant fall att en grupp av intressenter eller
en förening hör av sig till Samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare
diskussioner.
Vad det gäller förslaget om att utreda fler möjliga försäljningskanaler så
bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att det är ett område som
kommunen har svårt att påverka genom att kommunen inte är en aktör inom
det området.
Vad det gäller förslaget om att kommunen ska erbjuda gemensamma
lagerutrymmen för grödor så bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen
kommunens förutsättningar som mycket små.
Då det i delar av de lite äldre bostadsbestånden i Edsbyn och Alfta finns
tillgång till jordkällare kanske en framkomlig väg kan vara att ta upp frågan
i bostadsrätts- och hyresgästsföreningar.
Del två - utreda avgiftsfri kollektivtrafik
Stora förändringar och satsningar har nyligen gjorts vad det gäller
kollektivtrafiken i kommunen. Det har bland annat satsats på
pendlarparkeringar och ökad turtäthet. Dessa satsningar bör följas upp innan
ytterligare förändringar görs. Att utreda frågan om avgiftsfri kollektivtrafik
närmare kräver ganska stora resurser och då
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de ekonomiska
förutsättningarna för att införa avgiftsfri kollektivtrafik i dagsläget inte finns
ställer sig Samhällsbyggnadsförvaltningen negativa till att inleda en sådan
utredning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Delegeringsbeslut
Tekniska nämnden § 62, 2015-06-17
KsAu § 56, 2015-08-18
Kommunstyrelsen 2015-09-01, § 146
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Dnr 2015/335

Styrdokument för kommunens krisberedskap
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Styrdokument för kommunens krisberedskap
daterad 2015-08-12.
Bakgrund
År 2014 började en ny överenskommelse gälla mellan SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting, och MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskap. Överenskommelsen reglerar kommunernas ersättning för de
uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH). Överenskommelsen preciserar även statens förväntningar
på hur uppgifterna ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer
för hur verksamhet och ersättning ska följas upp.
Med andra ord ställs det högre krav på kommunerna än tidigare när det
gäller redovisning av kommunens arbete med krisberedskap. Tidigare har
det varit tillräckligt med en krisledningsplan som beskriver kommunens
krisorganisation men nu krävs även ett Styrdokument.
Ärendet
Förslag till Styrdokument har upprättats av KFsH, Kommunalförbundet
södra Hälsingland
Det förslag till Styrdokument som läggs här kan uppfattas som en
ambitionsnivåhöjning men innebär i egentlig mening endast ett liknande
arbetssätt som tidigare men i mer strukturerad form. Beträffande de Risk
och Sårbarhetsanalyser, RSA, som omnämns så föreligger det lagkrav på att
dessa ska genomföras så i det avseendet utgör Styrdokumentet en
vägledning för hur ett bra arbetssätt för att ta fram dessa ska utformas.
Beslut och ledningsstöd, BLS, är redan genomfört i kommunen och utgör
den ledningsplats som gjorts i ordning i sammanträdesrum A. Motivet till att
det står med är att det anses som en viktig åtgärd och att då kommunen
kommit långt i detta arbete kan det vara bra att lyfta det i ett styrdokument.

forts
Skickas till
För kännedom: Kommunalförbundet södra Hälsingland, Service- och informationsavdelningen,
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag
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Beträffande Trygghetsnaven har vi i det slutliga förslaget dragit
ambitionsnivån från ett ”ska-krav” till ett ”bör-krav. Trygghetsnaven kan
genomföras med hjälp av andra åtgärder som inte behöver kosta något, men
som då enligt KFsH kanske inte kan ge samma "stöd" som de med t.ex.
Rakel-enheter. ”. Vi avgör därmed om och när en sådan investering är
möjlig och aktuell.
Krishanteringsrådet är ännu bara ett förslag och har därför ännu inte
kommunicerat med privata bolag m.fl. Om kommunerna är positiva till ett
krishanteringsråd kommer den dialogen att genomföras med de aktörer som
befinner sig inom vårt geografiska område och som har möjlighet att
medverka i ett sådant råd. Förslag på sammankallande är ordförande i
KFsH:s direktion.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Styrdokument för kommunens krisberedskap
Bilaga 2 Lag 2006:544
Bilaga 3 Överenskommelse
Tjänsteskrivelse, Christer Engström, 2015-08-12
KsAu 2015-08-18, § 58
Kommunstyrelsen 2015-09-01, § 147
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Dnr 2015/351

Risk- och sårbarhetsanalys för Ovanåkers kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018, för
Ovanåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag 2006:544 ska kommunen arbeta med att identifiera vilka
extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen, och hur dess
konsekvenser skulle kunna påverka kommunal samhällsviktig verksamhet.
Resultatet av arbetet ska sedan sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys
(RSA).
Ärendet
Syftet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser är att öka medvetandet
och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om vilka hot
och risker som finns inom det egna verksamhetsområdet. Ett annat viktigt
syfte är att få fram ett underlag för planering och genomförande av åtgärder
som kan skapa ett tryggt samhälle för våra medborgare. Underlaget ska även
användas för att informera medborgarna om de risker och sårbarheter som
finns i samhället.
Kommunens beredskapssamordnare har genom samverkan med flera
representanter från kommunal samhällsviktig verksamhet tagit fram ett
förslag till RSA för Ovanåkers kommun för mandatperioden 2015-2018.
Formation och innehåll i analysen har även processats med Länsstyrelsen
och övriga kommuner i länet.
Upprättad Risk- och sårbarhetsanalys föreslås antas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut meddelas Länsstyrelsen senast 31 oktober som
vidarebefordrar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018, 2015-08-27
Tjänsteskrivelse, Tove Westerberg 2015-08-27
Kommunfullmäktige 2015-09-01, § 150

Skickas till
För kännedom: Samtliga förvaltningar, KFSH, Kristoffer Baas för placering på intranät
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Dnr 2015/366

Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Birgitta Bomark (MP)
som avser uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Lindvi Forsberg (MP) till ny ledamot i barnoch utbildningsnämnden
Ärendet
Birgitta Bomark (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgitta Bomark, 2015-08-31

