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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 24 februari, kl. 18.30 – 21.20,
Ajournering mellan 20.20 – 20.35.

Beslutande

Se särskild förteckning, sid 3.

Övriga närvarande
Ersättare

Ingemar Ehn (FP)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas
Verksamhetschef individ- och familjeenheten Monica Liljemark § 13
Fastighetsstrateg David Persson § 16
Förskolechef Ruth Björling-Eriksson § 16
Förskolechef Marie Eriksson § 16

Övriga

Helsinge Net Ovanåker AB Thomas Zetterqvist och Johan Sigfridsson § 15

Justering
Justerare

Åke Jonsson och Claes Häggblom

Plats och tid

Kommunkontoret den 2014-03-04, klockan 10.00

Justerade paragrafer

1-16
Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Tony Smith

Justerare

____________________________________________

Åke Jonsson

______________________________
Claes Häggblom
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Kommunfullmäktige
ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA
Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 24
februari 2014.
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 4 mars 2014 och tas ned den 27
mars 2014. Mellan den 4 mars och 25 mars 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 den 24
februari
Tony Smith (S), Ordförande
Rigmor Frost (S) tjänstgörande ersättare för Marlene Johansson (S)
Anna Rudman (C), 2:e vice ordförande
Yoomi Renström (S)
Håkan Englund (S)
Ylva Ivarsson (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Hans Gradin (S)
Jonas Frost (S)
Per Helgesson (S)
Lars Jingåker (S)
Åke Jonsson (S)
Peter Grip (S) tjänstgörande ersättare för Carina Nordqvist (S)
Mattias Lennartsson (S)
Lena Woxberg (S)
Siver Karlsson (S)
Abner Englund (S) tjänstgörande ersättare för Anette Mårtensson (S)
Mikael Jonsson (M)
Åke Ahl, (M)
Ulla Mortimer (M)
Pär Johansson (M)
Kent Olsson (FP)
Birgitta Bomark tjänstegörande ersättare för Patrik Eriksson (MP)
Björn Mårtensson (C)
Hans Jonsson (C)
Sture Hansson (C)
Ingrid Olsson (C)
Karl-Evert Hellsén (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Karl-Gunnar Landar (C) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Eriksson (C)
Lennart Alfredsson (C)
Lena Westling (C)
Ulf Odenmyr (C)
Bertil Eriksson (KD)
Jennie Forsblom (KD)
Claes Häggblom (KD) tjänstgörande ersättare för Tord Berbres (KD)
Isa Wallmyr (KD)
Lennart Englund (SD)
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Kommunfullmäktige
Kf § 1

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.
Ändring i föredragningslistan
Kommunfullmäktige beslutar att göra följande ändringar i ärendelistan:
 Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar för
tilläggsbudgeteringar 2014 – utgår.
 Avslutade investeringar 2013 och pågående investeringar att
tilläggsbudgetera 2014 VA – utgår.
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Kf § 2

Dnr 2014.67

101

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa
”Allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden.
Ingen av åhörarna ställde några frågor vid sammanträder. Det hade inte
heller inkommit några frågor i förväg.
Vad är allmänhetens frågestund?
 Denna möjlighet till frågor ska inte gälla för kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare, eftersom de redan har möjlighet att ställa enkla
frågor och interpellationer.
 ”Allmänhetens frågestund” finns med som punkt nr 4 på dagordningen och
tidsbegränsas till max 30 minuter med början på sammanträdet den 31 maj
1999.
 Frågorna kan ställas till kommunfullmäktiges ledamöter muntligt eller
skriftligt direkt på sammanträdet eller lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen i förväg.
 Frågeställarens namn ska framgå.
 Information om ”Allmänhetens frågestund” ska finnas med i
kommunfullmäktigeannonsen.
 Frågorna skall begränsas till att gälla den kommunala verksamheten.
Möjlighet skall ges till ledamöterna att endera besvara frågorna personligen
vid aktuellt sammanträde eller vid nästkommande kommunfullmäktige i de
fall när ytterligare information behöver inhämtas för att kunna ge ett
komplett svar till den som ställer frågor.
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Kommunfullmäktige
Kf § 3

Medborgarförslag och motioner – redovisning av
delegeringsbeslut om beredning av förslagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Ärendet
Redovisning av ordförandens beslut om beredning av medborgarförslag och
motioner
Följande medborgarförslag har inkommit:
Dnr 2014.43 109
Medborgarförslag – Framtida seniors-/trygghetsboende i Ovanåkers
kommun
Skickas till kommunstyrelsen för förslag till besvarande. Under beredningen
ska yttrande inhämtas från socialnämnden och Aefab.
Dnr 2014.63 332
Medborgarförslag – Lekplats på borgen
Skickat till tekniska nämnden för besvarande. Tekniska nämndens beslut ska
delges kommunfullmäktige.
Vad är medborgarförslag?
Kommunfullmäktige har beslutat att fr.o.m. den 1 juni 2003 ge alla
folkbokförda i Ovanåkers kommun möjlighet att ställa medborgarförslag till
fullmäktige.
Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen eller direkt
till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.
Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat.
Den som har lämnat ett medborgarförslag, ska ha rätt att yttra sig i
fullmäktige eller beslutande nämnd när förslaget behandlas.
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Kommunfullmäktige
Kf § 4

Dnr 2014.17

101

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande angående
diskussioner med lokal utvecklingsgrupp i Viksjöfors
angående nedläggning av skola och förskola
Frågan från Hans Jonsson (C) och Jennie Forsblom (KD)
”Det är av stor vikt för kommande investering av ny förskola hur bilden i
övrigt i kommunen ser ut, för att veta hur många avdelningar det är
nödvändigt att bygga.
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 16/12 ska kommunstyrelsen och
barn- och skolnämnden föra samtal med föreningar och lokal
utvecklingsgrupp i Viksjöfors angående nedläggning av skola och förskola.
Vi undrar därför hur diskussionen kring detta går. Frågan är av stor
betydelse för att kunna planera för personal, elever, barn och föräldrar.”
Svar från Yoomi Renström (S)
”Kontinuerliga samtal har skett mellan skolan och utvecklingsgruppen i
Viksjöfors angående utvecklingen av en kulturpedagogisk skola.
En projektansökan håller på att sammanställas i samverkan mellan skolan
och utvecklingsgruppen med bistånd av utvecklingsavdelningen.
Information om detta kommer att ske till kommunstyrelsen den 11 mars.
Beslut kommer att tas av barn- och skolnämnden den 13 mars
Eventuella ekonomiska beslut som behöver tas som en konsekvens av
beslutet i barn- och skolnämnden kommer att hanteras av
Budgetberedningen 21 mars för ett kommande beslut i fullmäktige.”
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Kf § 5

Dnr 2014.24

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Birgitta Bomark (MP)
som avser uppdraget som ledamot i valnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Jonas Frost (S) till ny ledamot i valnämnden.
Ärendet
Birgitta Bomark (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
valnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgitta Bomark, 2014-01-23

Skickas till
För handläggning: Valnämnden
För kännedom: Birgitta Bomark och Jonas Frost
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Kf § 6

Dnr 2014.24

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Birgitta Bomark (MP)
som avser uppdraget som ledamot och tillika vice ordförande i
valberedningen.
2. Ny ledamot blir Per Helgesson (S).
3. Kommunfullmäktige utser Pär Johansson (M) till ny vice ordförande i
valberedningen.
Ärendet
Birgitta Bomark (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och tillika
vice ordförande i valberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgitta Bomark, 2014-01-23

Skickas till
För handläggning: Valberedningen
För kännedom: Birgitta Bomark, Per Helgesson och Pär Johansson
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Dnr 2014.24

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Birgitta Bomark (MP)
som avser uppdraget som ersättare i gymnasie- och utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Per Helgesson (S) till ny ersättare i gymnasieoch utbildningsnämnden.
Ärendet
Birgitta Bomark (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i gymnasieoch utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgitta Bomark, 2014-01-23

Skickas till
För handläggning: Gymnasie- och utbildningsnämnden
För kännedom: Birgitta Bomark och Per Helgesson
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Kf § 8

Dnr 2014.36

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Veronica Kjellgren
(MP) som avser uppdraget som ledamot i barn- och skolnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Ulla Mortimer (M) till ny ledamot i barn- och
skolnämnden.
3. Kommunfullmäktige utser Karl Boparmark (S) till ny ersättare i barnoch skolnämnden.
Ärendet
Veronica Kjellgren (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barnoch skolnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Veronica Kjellgren, 2014-01-29

Skickas till
För handläggning: Barn- och skolnämnden
För kännedom: Veronica Kjellgren, Ulla Mortimer och Karl Boparmark
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Dnr 2014.36

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Veronica Kjellgren
(MP) som avser uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Kent Olsson (FP) till ny ersättare i tekniska
nämnden.
Ärendet
Veronica Kjellgren (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Veronica Kjellgren, 2014-01-29

Skickas till
För handläggning: Tekniska nämnden
För kännedom: Veronica Kjellgren och Kent Olsson
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Dnr 2014.36

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Veronica Kjellgren
(MP) som avser uppdraget som ersättare i valnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Börje Olsson (S) till ny ersättare i
valnämnden.
Ärendet
Veronica Kjellgren (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Veronica Kjellgren, 2014-01-29

Skickas till
För handläggning: Valnämnden
För kännedom: Veronica Kjellgren och Börje Olsson
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Dnr 2014.36

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Veronica Kjellgren
(MP) som avser uppdraget som ersättare i valberedningen.
2. Kommunfullmäktige lämnar platsen som ersättare i valberedningen
vakant då samtliga partier ska vara representerade och Miljöpartiet inte
har någon kandidat.
Ärendet
Veronica Kjellgren (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
valberedningen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Veronica Kjellgren, 2014-01-29

Skickas till
För handläggning: Valberedningen
För kännedom: Veronica Kjellgren
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Dnr 2014.60

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Linda Mårtens (MP)
som avser uppdraget som ersättare i barn- och skolnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Einar Wängmark (S) till ny ersättare i barnoch skolnämnden.
Ärendet
Linda Mårtens (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och
skolnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Linda Mårtens, 2014-02-11

Skickas till
För handläggning: Barn- och skolnämnden
För kännedom: Linda Mårtens och Einar Wängmark
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Information om flyktingmottagning samt ensamkommande
barn – Monica Liljemark
Ärendet
Monica Liljemark informerade om flyktingmottagning samt
ensamkommande barn, nedan följer ett utdrag ur informationen.
Flyktingarna kommer i huvudsak från Colombia, Eritrea, Kongo och
Afghanistan.
Det finns flera olika anledningar till att de flyr, bland annat krig och olika
oroligheter, det är kvotflyktingar från personer som bott i olika
flyktingförläggningar.
Ersättningen som vuxna får är 308 kr/dag 5 dagar i veckan, förutsatt att de
deltar på aktiviter som de ska vara på. De har rätt till
socialförsäkringssystemet, barnbidrag och bostadsbidrag.
I 2 år får Ovanåkers kommun full kostnadstäckning (etableringsersättning).
Migrationsverket aviserar att det är flyktingar på gång, Ovanåker har ett
avtal om att vi ska ta emot 30-40 personer/år. Det kommer information för
att kommunen ska kunna anpassa sina verksamheter för dessa.
Första dagen träffar de nyanlända samtliga myndigheterna som de har behov
att träffa.
De startar med en ”kommunintroduktion” som tar 6-8 veckor. Då får de lära
sig var allt ligger i kommunen och hur samhället i stort fungerar.
Efter det så blir man inskriven i SFI samt får aktiviteter i aktivitetshuset.
1 juni startas mottagningen av ensamkommande flyktingungdomar, deras
ålder är mellan 16 och 17 år, både killar och tjejer, med tillhåll i Alfta.
Lokalen är klar och föreståndaren har precis börjat, återstår rekrytering av
personal.
Under 2009 och 2010 var det många som flyttade från kommunen, numera
stannar många kvar. I dagsläget är bor cirka 250-300 kvar.
De allra flesta har någon form av sysselsättning. Lönearbete är svårt att
uppnå, det börjas oftast med språkpraktik, praktik eller arbete via
arbetsförmedlingen.
Det finns via telefonvägen tolkcoachföretag, finns även tolkar som arbetar i
kommunen.
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Kf § 14

Dnr 2014.13

059

Krav på utökat eget kapital i Inköp Gävleborg för att kunna
bedriva inköp av el via handel på NASDAQ OMX.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Inköp Gävleborg ett ägartillskott på
motsvarande 14,8 % av 300 000 EUR, vilket är ca 395 944 kr för att kunna
fortsätta handla el för Ovanåkers kommuns räkning.
Sammanfattning av ärendet
Inköp Gävleborg hanterar elinköp för Hälsinglands kommuner samt
kommunernas bolag som Clearing Client sedan 2004 på NASADAQ OMX.
NASDAQ OMX har infört nytt krav på eget kapital om 300 000 EUR för att
vara Clearing Client.
Inköp Gävleborg uppfyller inte detta krav och utesluts 2014-04-01 från
NASDAQ OMX för såväl fysisk som finansiell handel vilket får betydande
ekonomiska konsekvenser för kraftportföljen och Inköp Gävleborgs ägare.
Förslag till hantering
Likvida medel finns att tillgå på klientmedelskonto för att återbetala del av
redovisade skulder till berörda kommuner.
Marginal finns på klientmedelskonto för situationer då höga elspotpriser
förekommer på elmarknaden. Inom denna marginal finns utrymme att
använda 300 000 EUR till ovan nämnda återbetalning. Motsvarande belopp
föreslås sedan tillföras Inköp Gävleborg från kommunerna som ägartillskott.
Inköp Gävleborg föreslår ett ökat ägartillskott från ingående kommuner med
bolag för att uppfylla regelverk och därmed inte riskera att uteslutas från
NASDAQ OMX.
Ägartillskott förslås ske enligt bifogad fördelning och styrkas med revisors
intyg senast 2014-03-14.
Återbetalning av motsvarande likvida medel från klientmedelkonto sker till
ägare efter att NASDAQ OMX:s regelverk är uppfyllt vilket styrks med
intyg från revisor.

forts
Skickas till
Inköp Gävleborg
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Beslutsunderlag
Krav på utökat eget kapital för Inköp Gävleborg 2013-12-20
Fördelning ägartillskott kommuner inkl. bolag 2013-12-20
Tjänstemannayttrande Nils-Erik Nilsson, 2013-12-27
Kommunstyrelsen § 16/14, 2014-02-04
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Kf § 15

Information om Helsinge Net Ovanåker AB – Thomas
Zetterqvist och Johan Sigfridsson
Ärendet
Thomas Zetterqvist och Johan Sigfridsson informerade om Helsinge Net
Ovanåker AB, nedan följer ett utdrag av informationen.
Regeringen har ett nationellt mål på att 90 % av befolkningen och 95 % av
företagen år 2020 ska vara erbjudna fiberanslutning. Ovanåkers kommun
har idag erbjudit fiberanslutning till 57 % av befolkningen.
Företaget är ett aktiebolag och följer därför aktiebolagslagen vilket kräver
att de ska sköta ekonomin på ett sunt sätt.
Om det är gles bebyggelsestruktur är det svårare att göra det lönsamt, då
krävs stöd.
Det finns flera olika kundmöjligheter, då internet blir stabilt och snabbt. Det
möjliggör avancerade hemarbetsplatser.
2013 investerades det för cirka 15 mnkr, 385 kunder tecknade avtal, fler
blev erbjudna.
2014 planeras utbyggnad vid Barnängen, Vickerstigen och
Östlingsvägen/Perersvägen.
De kommer arbeta med förtätningar där det redan är byggt, vilket innebär att
de kan dra in till kunder som inte har fiber ännu. I dagsläget vet man inte om
det finns EU-medel att söka, därav är det osäkert ifall några byaområden
kommer byggas ut under 2014. Om det kommer EU-medel så kommer
Viksjöfors att byggas ut, annars bygger man ut Gårdtjärnsområdet.
2016 har hela tätorterna Alfta och Edsbyn blivit erbjudna möjlighet.
2013 var omsättningen 7,4 mnkr, en ökning med cirka 1 mnkr gentemot
2012. Resultatet blev en vinst på 100 tkr.
2016 bör alla hushåll i Edsbyn och Alfta erbjudits fiberanslutning.
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Kf § 16

Dnr 2014.19

217

Ny fleravdelningsförskola – projektering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar fastighetsstrateg David Persson för
informationen.
Kommunfullmäktige beviljar 1 500 000 kr för att detaljprojektera ny
fleravdelningsförskola i Edsbyn.
Ärendet
Tekniska nämnden har fått uppdrag att ta fram färdigt förslag till ny 4avdelningsförskola.
Förprojektering pågår för närvarande. Presentation av nytt förslag samt
kalkyl beräknas kunna ske i början av februari.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i nära samarbete med
verksamhetschefer och representanter för barnomsorgspersonalen arbetat
fram detta förslag.
Förslaget ska ta hänsyn till alla de krav gruppen har på lokalerna för att få
en bra framtida verksamhet.
För att möjliggöra byggstart av förskolan i augusti 2014 krävs att
projektering till färdiga bygghandlingar kan starta under februari månad.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnden § 83
Kommunstyrelsen § 20/14, 2014-02-04

Skickas till
För handläggning: Tekniska nämnden
För kännedom: Barn- och skolnämnden

