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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Celsiusskolans Aula, Edsbyn, måndagen den 22 september, kl. 18.30 – 19.30.

Beslutande

Se särskild förteckning, sid 3.

Övriga närvarande
Ersättare

Claes Häggblom (KD)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas

Övriga

Justering
Justerare

Ulla Mortimer (M) och Ingrid Olsson (C)

Plats och tid

Kommunkontoret 2014-09-29, klockan 13.00

Justerade paragrafer

55-71
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Kommunfullmäktige
Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Tony Smith

Justerare

____________________________________________

Ulla Mortimer

Ingrid Olsson

ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA
Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 22
september 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 29 september 2014 och tas ned den
22 oktober 2014. Mellan den 29 september och 20 oktober 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 22
september
Tony Smith (S), Ordförande
Eva Holm (S) tjänstgörande ersättare för Marlene Johansson (S) 1:e v.ordf
Anna Rudman (C)
Yoomi Renström (S)
Håkan Englund (S)
Ylva Ivarsson (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Hans Gradin (S)
Jonas Frost (S)
Abner Englund (S) tjänstgörande ersättare för Per Helgesson (S)
Lars Jingåker (S)
Rigmor Frost (S) tjänstgörande ersättare för Åke Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S)
Peter Grip (S) tjänstgörande ersättare för Mattias Lennartsson (S)
Lena Woxberg (S)
Siver Karlsson (S)
Anette Mårtensson (S)
Mikael Jonsson (M)
Åke Ahl (M)
Ulla Mortimer (M)
Pär Johansson (M)
Kent Olsson (FP)
Birgitta Bomark (MP) tjänstgörande ersättare för Veronica Kjellgren (MP)
Anita Wallin (MP) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP)
Karl-Gunnar Landar (C) tjänstgörande ersättare för Björn Mårtensson (C)
Hans Jonsson (C)
Sture Hansson (C)
Ingrid Olsson (C)
Deisy Hellsén tjänstgörande ersättare för Karl-Evert Hellsén (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Carl Ringbo tjänstgörande ersättare för Elisabeth Eriksson (C)
Lennart Alfredsson (C)
Lena Westling (C)
Ulf Odenmyr (C)
Bertil Eriksson (KD)
Jennie Forsblom (KD)
Tord Berbres (KD)
Isa Wallmyr (KD)
Jan Wahlman (V)
Lennart Englund (SD)
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Kommunfullmäktige
Kf § 55

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.
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Kommunfullmäktige
Kf § 56

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.
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Kommunfullmäktige
Kf § 57

Dnr 2014.223

042

Tertialrapport januari-april 2014 Ovanåkers kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Tertialrapporten januari-april 2014
Ovanåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Resultat
Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari – april 2014, ett
underskott på 3,0 mnkr. Resultatförbättringen med samma period 2013 på ca
0,6 mnkr visar på en stabil kostnadsutveckling som ligger i paritet med
intäkterna för perioden.
Prognos
På årsbasis för 2014 beräknas kommunens nettointäkter öka med 4,1 % till
579,0 mnkr (556,2) och kommunens nettokostnader öka med 4,5 % till
571,2 mnkr (546,7), 2013 års siffror inom parantes.
Detta ger ett överskott mellan intäkter och kostnader med 7,8 mnkr. För att
kommunen skall klara av balanskravet och god ekonomisk hushållning
behöver resultatet för 2014 vara minst 0 mnkr.
Finansiellt mål
Ovanåkers kommunkoncern har för år 2014 följande finansiella mål
(prognos):
Resultatmål, kommunen > 0 mnkr (7,4)
Resultatmål, koncernen >3,3 mnkr (10,7)
Skattesatsen skall vara 21,86 (21,86)
Ovanåkers kommun förväntas uppfylla ovanstående mål 2014.
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och generella bidrag skall vara
< 98,5 (99,2)
Investeringarna skall understiga målet sett över en period av två år före och
2 år efter räkenskapsåret:
- Skattefinansierad verksamhet Kommun < 15 mnkr (29,8)
- Avgiftsfinansierad verksamhet (VA) < 5 mnkr (5,9)
Ovanåkers kommun förväntas inte uppfylla ovanstående mål 2014.

forts
Skickas till
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige
Kf § 57 forts
Balanskravsresultatet
Enligt kommunallagen (KL 8 kap.4 §) ska kommunerna ha en god
ekonomisk hushållning. Om kommunen redovisar ett negativt resultat ska
det återställas inom tre år.
Balanskravresultat (tkr)
2014

2013

IB

0

0

Årets balanskravsresultat

0

10715

Avsatt framtida pensionskostnader

0 -10715

UB

0

0

Placeringar
Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2014, marknadsvärdet var 54,6
mnkr per 30 april en ökning med 1,1 mnkr (2,1 %) från årets början.
Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet 78,9 mnkr per 30 april
en ökning med 0,5 mnkr (0,6 %) från årets början.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 2014 Ovanåkers kommun
Tjänsteskrivelse 2014-06-09, ekonomichef Nils-Erik Nilsson
Kommunstyrelsen § 96/14, 2014-06-17

L hem
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-22

8 (29)

Kommunfullmäktige
Kf § 58

Dnr 2014.222

003

Ägardirektiv för Helsinge Net Ovanåker AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Helsinge Net Ovanåker AB
daterat 2014-06-16. Ägardirektivet fastställs av bolaget vid närmast följande
bolagsstämma.
Ärendet
Ägaren har inte tagit fram direktiv för bolaget och dess verksamhet sedan
Helsinge Net AB delades upp i två bolag, ett för Ovanåkers kommun och ett
för Bollnäs kommun. Ett förhållande som kommunens revisorer sett som
otillfredsställande.
Föreliggande förslag har diskuterats mellan företrädare för bolaget och
kommunen. I stora delar är parterna överens om innehållet. Den svåraste
delen att lösa ut handlar om de ekonomiska direktiven och hur vi ska se på
bolagets betalningsförmåga på längre sikt, soliditet, och vilken avkastning
som bolaget behöver för att hantera framtida åtaganden. Frågorna är inte så
lätta att besvara då bolaget befinner sig i en uppbyggnadsfas och varje
utbyggnadsprojekt har nya förutsättningar som bl. a bygger på antagande
om hur många hushåll/företag som kommer att ansluta sig på kortare och
längre sikt. Ett förhållande som innebär ett risktagande. Ansvaret för att
utbyggnad genomförs är kommunens och bolaget är ett instrument för
genomförandet. Avvägningen som krävs är en balans mellan kommunens
ansvar och bolagets möjlighet att flexibelt agera när förutsättningarna
ändras. Ett förhållande som inte lätt regleras.
Avsikten är att kommunfullmäktige i september ska anta direktiven. Genom
att lyfta direktiven redan nu ges möjlighet för en politisk diskussion kring
direktiven och om så önskas ge anvisningar kring inriktning.
Beslutsunderlag
Förslag till ägardirektiv för Helsinge Net Ovanåker AB daterade 2014-0616
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-06-07
Kommunstyrelsen § 99/14, 2014-06-17

Skickas till
För kännedom: Helsinge Net Ovanåker AB, Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige
Kf § 59

Dnr 2014.183

700

Inspektionen 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 enligt 16 kap. 6 f och 6 g §§ SoL
- sekretess
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport.
Bakgrund
Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda,
bifallsbeslut inom SoL/ LSS till inspektionen för vård och omsorg,
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om
sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer
besluten inom skälig tid.
2014-04-07 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (januari - mars
2014):
Tidigare inrapportering:
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO beslut daterat 2012-11-07, rapporterat som
verkställt 2014-02-26
Kontaktperson enligt SoL/IFO beslut daterat 2013-01-21, rapporterat som
verkställt 2014-04-05
Ny inrapportering:
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO beslut daterat 2013-09-25
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 56/14, 2014-04-23
Kommunstyrelsen § 101/14, 2014-06-17
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Kommunfullmäktige
Kf § 60

Dnr 2014.151

760

Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar upprättade Gemensamma utgångspunkter för
riskbruk, missbruk och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna i länet har tillsammans med Landstiget tagit fram ett
inriktningsdokument ”Gemensamma utgångspunkter” med rubricerad
benämning.
Involverade i framtagandet av förslaget har dels varit en tjänstemannagrupp
med representanter från några kommuner och landstinget, dels en politisk
arbetsgrupp kopplad till Nätverk Välfärd.
Nätverk Välfärd beslutade 13 december att ställa sig helt bakom förslaget.
Socialnämnden har av kommunledningskontoret fått förslaget på remiss,
inför beslut i Kommunstyrelse/kommunfullmäktige. Svar önskades till 30
april om det var möjligt, men anstånd har begärts för att passa nämndens
sammanträdestider.
Ärendet
Inriktningsdokumentet är bra och förvaltningen ställer sig bakom förslaget
till rubricerade gemensamma utgångspunkter. Det är dock viktigt att en
länsgemensam handlingsplan snarast upprättas efter att samtliga parter har
antagit dessa utgångspunkter.
En av de viktigaste delarna med att kommunerna och landstinget
tillsammans beslutar om Gemensamma utgångspunkter för olika områden,
är att parterna är så tydliga som det går i vad som blir de konkreta
konsekvenserna av överenskommelsen. Då kan denna typ av dokument
fungera som ett reellt styrdokument när handlingsplaner ska tas fram på läns
och/eller lokal nivå och bli ett stöd för verksamheterna i vardagen.
Vad gäller de nu föreslagna gemensamma utgångspunkterna behöver
förtydligandena göras via en länsgemensam handlingsplan inom bl.a.
följande områden:
1. Landstingets ansvar för tillnyktring och abstinensbehandling.
2. Kommunens behandlingsansvar enligt 5 kap 9 § Socialtjänstlagen.
3. Gemensamt ansvar för både kommunerna och landstinget vid
samsjuklighet, missbruk och psykiatrisk sjukdom/funktionsnedsättning.
forts
Skickas till
För kännedom: roger.h.larsson@regiongavleborg.se
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Kommunfullmäktige
Kf § 60 forts
I de nationella riktlinjerna framgår tydligt att vid samsjuklighet ska både den
psykiska ohälsan och beroendet behandlas samtidigt. Det sker inte idag och
behöver få tydligare skrivning i GU. Behöver även förtydligas hur
ansvarsförhållandena är mellan kommun och landsting när vård och
behandling ska genomföras på hemorten för personer med samsjuklighet,
likväl som när institutionsplacering på annan ort är aktuell.
Arbetet med personer med missbruksproblematik bör ha mer av
behovsbedömning/behovsprövning, och mindre av vilken diagnos som kan
vara aktuell.
Ansvariga för att den gemensamma länshandlingsplanen upprättas bör vara
den tjänstemannastyrgrupp för rubricerade utgångspunkter som Länsledning
Välfärd kommer att tillsätta i juni.
Beslutsunderlag
Förslag till Gemensamma utgångspunkter.
Utdrag ur protokoll från Nätverk Välfärd den 13 december 2013.
Tjänsteskrivelse Anette Forsblom, 2014-05-13
Socialnämnden § 67/14, 2014-05-21
Kommunstyrelsen § 102/14, 2014-06-17
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Kommunfullmäktige
Kf § 61

Dnr 2014.261

049

Revidering av Investeringsreglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat investeringsreglemente daterat 201407-10
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige (Kf § 7 2013-02-27) gav i uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram förslag till principer och
riktlinjer för hantering av avvikelser vid investeringar. Rutiner vid
avvikelser är en särskild punkt i det reviderade investeringsreglementet.
Utökning av investeringsreglementet har gjorts för att tydliggöra hur
investeringarna hanteras inom Ovanåkers kommun.
Investeringsreglementet har även reviderats när det gäller de befintliga
punkterna för att bättre överensstämma med gällande rekommendationer.
Ärendet
Befintligt investeringsreglemente har reviderats avseende de befintliga
punkterna för att bättre överensstämma med gällande rekommendationer
och utökats med punkterna 1.6 - 1.10.
1.6 Investering och underhåll, 1.7 Redovisning avslutade investeringar och
tilläggsbudgetering av pågående investeringar, 1.8 Rutiner vid avvikelser,
1.9 Investeringsunderlag i tre steg 1.10 Investeringsutrymme
Beslutsunderlag
Reviderat Investeringsreglemente daterat 2014-07-10
Investeringsreglemente
Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2014-07-10
Kommunstyrelsen § 114/14, 2014-09-02

Skickas till
För kännedom: Samtliga nämnder
För handläggning: Ekonomiavdelningen
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Kommunfullmäktige
Kf § 62

Dnr 2014.249

289

Försäljning av Viksjöfors 13:7, 13:8 och 13:9
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att vidtar åtgärder för en försäljning av
fastigheterna Viksjöfors 13:7, 13:8 och 13:9.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdrag ges till den mäklare Ovanåkers
kommun har ramavtal med att påbörja försäljningsprocessen.
Sammanfattning av ärendet
Viksjöfors 13:7, 13:8 och 13:9 på Myrvägen 15, 17 och 19 i Viksjöfors
består av tre byggnader med två lägenheter i varje byggnad, alltså totalt sex
lägenheter.
Byggnaderna är i stort behov av underhåll, främst utvändigt.
Ärendet
Viksjöfors 13:7, 13:8 och 13:9 på Myrvägen 15, 17 och 19 i Viksjöfors
består av tre byggnader med två lägenheter i varje byggnad, alltså totalt sex
lägenheter.
Byggnaderna är i stort behov av underhåll, främst utvändigt.
Ovanåkers kommun har ramavtal med mäklare, vilken kommer att kontaktas
för att påbörja försäljningsprocessen.
Värdet på fastigheterna bedöms vara lågt.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 4 juni 2014
Tekniska nämnden § 58/14, 2014-06-18
Kommunstyrelsen § 116/14, 2014-09-02

Skickas till
För handläggning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
Kf § 63

Dnr 2014.257

070

Avvecklingsprocess – Regionförbundet Gävleborg
Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01
Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator
Förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg
godkänns

Ärendet
Landstingsstyrelsen har tagit initiativ till att fastställa avvecklingsprocessen
för nuvarande regionförbundet Gävleborg vilket kommunfullmäktige tagit
ställning till att avveckla, Kf protokoll § 77 , 2013-09-16.
Ärendebeskrivningen baserar sig uteslutande på landstingsstyrelsens
underlag.
Enligt förbundsordningen för regionförbundet Gävleborg finns inte direkt
uttalat hur förbundet skall avvecklas. Dock finns uttalat i
förbundsordningens 16 § att förbundet skall träda i likvidation om
medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde och att
fullmäktige/styrelsen skall verkställa likvidationen i egenskap av likvidator
och lämna slutredovisning till medlemmarna när alla skulder har betalats
och alla tillgångar skiftats.
Ovanstående förutsätter att det finns ett förbundsfullmäktige som kan utse
en regionstyrelse from 2015-01-01. Nedan beskrivna process bygger på att
medlemmarna är överens om en annan hantering utan att ett nytt fullmäktige
behöver utses. En sådan överenskommelse bekräftad genom beslut i
samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar gäller över
förbundsordningen.

forts
Skickas till
För kännedom: Landstinget Gävleborg, Länets kommuner och Region Gävleborg
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Kommunfullmäktige
Kf § 63 forts
Avvecklingsprocess
Regionförbundets verksamhet till och med 2014-12-31
-

Regionförbundet bedriver verksamhet till och med 2014-12-31.
En årsredovisning för 2014 upprättas av Regionstyrelsen.
Årsredovisningen granskas av regionförbundets revision som också
yttrar sig i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse.
Årsredovisningen tillställs samtliga medlemmar för godkännande.
Beslut i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse för 2014 fattas i
samtliga medlemmars fullmäktige 2015.

Avveckling av regionförbundet från och med 2015-01-01
-

Avveckling av regionförbundet inleds 2015-01-01 genom att
Regionförbundet Gävleborg träder i likvidation.
Regionstyrelsen utgör likvidator och ansvarar för att hantera
avvecklingen.
Likvidatorn upprättar slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse
och redovisningshandlingar.
Tillgångarna fördelas enligt förbundsordningen.
Slutredovisningen delges förbundsmedlemmarna.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 77/13, 2013-09-16
Landstinget Gävleborg, Landstingsstyrelsen § 205, Avvecklingsprocess Region Gävleborg
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-08-07
Kommunstyrelsen § 117/14, 2014-09-02
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Kommunfullmäktige
Kf § 64

Dnr 2014.281

207

Delegation av prissättning och försäljning av småhustomter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, att med undantag från sitt beslut
kommunfullmäktige § 72 från den 26 september 2005, delegera till
tekniska nämnden att besluta om försäljning och prissättning av
bostadstomter.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de av tekniska nämnden beslutade
priserna får inte till mer än 50 % avvika från de fastställda principerna
enl. ovan nämnda § 72.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastigheterna Alfta kyrkby 19:51, Alfta
Kyrkby 19:56, Södra Edsbyn 1:21, Södra Edsbyn 1:22 och Viksjöfors
13:11 skall erbjudas till ett pris av en krona under förutsättning att
köparen har fått bygglov och att anslutningsavgifter för vatten och
avlopp betalas i samband med försäljningen.
Sammanfattning av ärendet
I två omgångar tidigare har delegation på att inom vissa ramar prissätta och
försälja småhustomter på försök getts till kommunstyrelsen. Den har i sin tur
delegerat saken till exploateringsingenjören. Delegationen innefattade även
rätt att på vissa villkor sälja ett antal specificerade fastigheter för en krona.
Den senaste delegationsperioden, under vilken en tomt har sålts, löpte ut vid
årsskiftet 2012. Upplevelsen är att det fungerat bra genom att
kommunikation och försäljningsprocess i vissa fall kan snabbas upp.
Tidigare delegationer har varit på försök. Nu förslås att en liknande
delegation införs tills vidare.
En handlingsplan skapades kring CEMR-deklarationens femte princip kring
jämställdhetsintegrering, där miljö- och byggnämndens förvaltning och
kommunstyrelsens service och informationsavdelning utsågs att delta i
pilotprojektet. Pilotprojektet genomfördes och utvärderades under 20122013.

forts
Skickas till
För kännedom: Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
Kf § 64 forts
Ärendet
Kommunfullmäktige har § 72/05 bestämt hur kommunala småhustomter
skall prissättas. Tyvärr var efterfrågan låg och inga tomter såldes, kanske
delvis beroende på att priserna uppfattades som alltför höga. Inom ramen för
det projektet ”Flexibel bostadsmarknad” gavs på försök delegation till
kommunstyrelsen att prissätta och sälja tomter. Prisreduktion skulle kunna
ske med max 50 %. Kommunstyrelsen har i sin tur delegerat dessa
befogenheter vidare till exploateringsingenjören. Samma typ av delegation
har getts två gånger. Senaste perioden löpte ut vid årsskiftet 2012-2013.
Delegationen innefattade även möjlighet att sälja fastigheterna Alfta kyrkby
19:51, Alfta Kyrkby 19:56, Södra Edsbyn 1:21, Södra Edsbyn 1:22,
Viksjöfors 13:11 och Viksjöfors 13:5 till ett pris av en krona under
förutsättning att köparen har fått bygglov och att anslutningsavgifter för
vatten och avlopp betalas i samband med försäljningen. Viksjöfors 13:5 har
senare blivit såld. På den delegation som gavs har en tomt sålts i Alfta för
150 tkr.
Att prissätta och genomföra försäljning på delegation har gett en ökad
flexibilitet i försäljningsärenden och ger större möjligheter att anpassa priset
till efterfrågan. Samtidigt kan eventuella spekulanter få ett snabbt prisbesked
och komma till avslut snabbare än om ärendet skall gå till
kommunfullmäktige. Förvaltningen anser att det fungerat bra föreslår att
delegationen får fortsätta tillsvidare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivesle Leif Elvsén
Kommunfullmäktige § 39/10, 2010
Tekniska nämnden § 30/13, 2013-03-11
Kommunstyrelsen § 119/14, 2014-09-02
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Dnr 2014.145

026

Anslutning till gemensam företagshälsovårdsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ansluter till gemensam företagshälsovårdsnämnd
från 2015-01-01.
2. Kommunfullmäktige utser två ordinarie ledamöter och två ersättare till
den gemensamma nämnden.
3. Kommunfullmäktige antar det förslag till avtal om samverkan som är
daterat 2014-04-08.
Ärendet
Enlig arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård
som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.
Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena
arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för
att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens
att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktivitet och hälsa.
Kommunerna är stora arbetsgivare med många olika verksamheter i olika
arbetsmiljöer något som kräver en stor bredd och kompetens av de
företagshälsor som ska kunna leverera de tjänster som kommunen behöver
för att klara arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvaret för de anställda.
Exempel på tjänster som efterfrågas är hjälp med arbetsmiljöarbetet,
synpunkter vid ombyggnationer samt arbetsförmågebedömningar av
enskilda medarbetare. De senare bör för att godtas av försäkringskassan ske
av s.k. multifunktionella team som består av läkare, ergonomer
beteendevetare och psykologer.
Under de senaste fjorton åren har företagshälsovården upphandlats vid tre
tillfällen. Upphandlingarna har skett tillsammans med Söderhamn, Bollnäs
och Ockelbo. Vid de tre olika tillfällena har det varit varierande antal anbud.
Vid upphandling nummer två var det enbart ett företag som lämnade anbud
på Ovanåkers kommun.

forts
Skickas till
För kännedom: Landstinget Gävleborg, Bo Wallbäcks
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Vår nuvarande leverantör Gävle-Dala företagshälsa har varit en gemensam
nämnd mellan landstingen i Gävleborg och Dalarna men har kunnat leverara
tjänster till flera.
Den gemensamma nämnden upphör 2014-04-30 och istället bildas en ny
gemensam nämnd mellan Gävle kommun och landstinget Gävleborg. Den
gemensamma nämnden kommer från årsskiftet att tillhöra regionförbundet
Gävleborg.
Vårt avtal med nuvarande leverantör Gävle- Dala företagshälsa upphör
2014-12-31 och vi kan därmed ansluta från 2015-01-01. Av de kommuner
som har samma avtalstid som Ovanåkers kommun har Bollnäs och
Söderhamn valt att upphandla medan Ockelbo har valt att ansluta till den
gemensamma nämnden. Övriga kommuner i länet har avtal som löper längre
än 2015-01-01 och har därför valt att inte ta ställning.
En gemensam länsövergripande företagshälsovård har den storlek att de
klarar att leverera den bredd av kompetenser som behövs för att vara
behjälplig med att säkerställa arbetsmiljöansvaret. Den ger också möjlighet
att säkerställa och utveckla kvaliteten i företagshälsovårdstjänster till våra
kommun- och landstingsanställda. Den gemensamma företagshälsovården
skapar också kontinuitet för leverans av företagshälsovårdstjänster då varje
byte av företagshälsovård ger ett ”produktionstapp” innan de har skapat
förtroende i organisationen.
Beslutsunderlag
Erbjudande om anslutning till gemensam företagshälsovårdsnämnd
204-04-09.
Avtal om samverkan förslag 2014-04-08
Tjänsteskrivelse Mona Persson, 2014-04-25
Personalutskottet § 8/14, 2014-05-27
Kommunstyrelsen § 121/14, 2014-09-02
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Dnr 2014.211

024

Antagande av Omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) antas med tillhörande bilaga.
2. Undantag i regelverket är att i Ovanåkers kommun är 50 % betydande
del av heltid i enlighet med beslut av kommunfullmäktige 2003-02-24 §
7.
3. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen, med möjlighet att
delegera, att även fortsättningsvis vara pensionsmyndighet d.v.s. den
nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och
omställningsbestämmelserna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller
avslår kommunstyrelsens förslag och finner att kommunstyrelsen antar det.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare bestämmelser om pensions- och avgångersättning (PBF) från 2003
har blivit otidsenliga och liksom för anställda i kommunen bygger de nya
reglerna i OPF-KL på arbetslinjen.
Syftet med de nya bestämmelserna är att de ska underlätta och möjliggöra
för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag. Bestämmelserna har
därför i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal
som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för
anställda på arbetsmarknaden i övrigt.
OPF-KL är utformat för att tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett
eller flera uppdrag efter valet 2014. Bestämmelserna gäller från och med
2015-01-01 och inga övergångsbestämmelser finns.
Förtroendevalda som redan har uppdrag eller har haft tidigare uppdrag i
kommunen men nytillträder efter 2014 år val omfattas av de tidigare
bestämmelserna i PBF. Ett undantag finns och det är att pensionsavsättning
sker för alla, även fritidspolitiker.

forts
Skickas till
För kännedom: Politiska organisationerna, personalavdelningen, ekonomiavdelningen
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I huvudsak innebär de nya bestämmelserna tre större förändringar:
1. De förtroendevalda som avses i 4 kap 1§ kommunallagen och som
fullgör uppdrag hos kommun eller landsting, på heltid eller betydande
del av heltid omfattas av tidsbegränsade omställningsinsatser både i
form av ekonomiskt stöd och också hjälp ut i arbetslivet när deras
förtroendeuppdrag upphör. Betydande del av heltid är enligt OPF minst
40 % av heltid. I Ovanåkers kommun har man tidigare antagit att
omfattningen ska vara minst 50 % för att vara betydande del av heltid
(kf § 7 2003-02-24 ).
2. Pensionsavgift betalas in för alla förtroendevalda även fritidspolitiker.
Avgiften grundas på utbetalda sammanträdesersättningar och arvoden.
Pensionsavgiften är 4,5 % på inkomst upp till taket på 7,5 IBB och 30 %
på inkomst över taket. Pensionsavgiften betalas in på
sammanträdesersättningar och övriga arvodesersättningar från första
kronan oavsett ålder. Pensionsavgiften avsätts kalenderårsvis, senast den
31 mars till en pensionsbehållning hos kommunen. Ersättning som
understiger 1,5 % av inkomstbasbeloppet betalas ut.
3. Den lokala pensionsmyndighetens roll blir större än tidigare då det är
den som ska göra bedömningen av vilka aktiva omställningsinsatser den
individuelle politikern ska få. Det är också den lokala
pensionsmyndigheten som avgör om förlängt omställningsstöd ska utgå
och ev. gränsdragningstolkningar.
Beslutsunderlag
Kommentarer till Förslag om bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) med bilaga 131020
Personalavdelningens tjänsteskrivelse den 6 maj 2014
Tjänsteskrivelse Mona Persson, 2014-05-06
Personalutskottet § 9/14, 2014-05-27
Kommunstyrelsen § 122/14, 2014-09-02
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Dnr 2014.297

045

Framställan om kommunal borgen för finansiering av
fortsatt fiberutbyggnad – Helsinge Net Ovanåker AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för Helsinge Net
Ovanåker AB från 15 mnkr till 21 mnkr.
2. Bolagets kommande borgensbehov behandlas i anslutning till den
kommande årliga behandlingen av bolagets utbyggnadsplan enligt
ägardirektiv.
3. Kommunfullmäktige godkänner de principer som utarbetats och
beslutats av kommunstyrelsen.
Bakgrund
Helsinge Net Ovanåker AB har kommit in med en framställan om
kommunal borgen för ett lånebehov för 2014 omfattande 6 mnkr.
Framställan omfattar även önskemål om en ram för borgensåtagande för
finansiering av investeringar för perioden 2014 – 2016 samt att
kommunfullmäktige ska bemyndiga kommunstyrelsen att teckna
erforderliga medfinansieringsintyg för ansökningar till Mål 2 Norra
Mellansverige.
Ärendet
Ändamålet med Helsinge Net Ovanåker ABs (100 % ägt av Ovanåkers
kommun) verksamhet är att bolaget ska svara för nedgrävning av
bredbandsfiber och rör och annan nödvändig anläggning för IT- och
bredbandsveksamhet med stor tillgänglighet för invånare i hela kommunen.
Bolaget har satt upp målsättningen att 90 % av kommunens hushåll och 95
% av kommunens företag ska ha tillgång till bredband.
Finansiering av Helsinge Net Ovanåkers investeringar i fiberutbyggnad och
angränsande åtgärder sker under genomförande via en koncernkontokredit
och efter slutförd investering via att ett externt lån tas upp. Genom säkerhet
via kommunal borgen underlättas förutsättningarna för att låna. En borgens
avgift tas ut av kommunen, 0,3 % av den årligen utnyttjade delen av
kommunens borgenslöfte, för att uppnå konkurrensneutralitet jämfört med
andra företags möjlighet att finansiera investeringar utan kommunal borgen.

forts
Skickas till
För kännedom: Helsing Net Ovanåker AB
För handläggning: Ekonomiavdelningen
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Borgensåtagande från kommunen oavsett ändamål fordrar en plan för vilka
investeringar som ska genomföras. Här har bolaget översiktligt redovisat
vilka områden som byggts ut under 2014 och kostnaden för dessa. Detta är
tillräckligt som underlag för ett beslut om utökad borgen, borgen för tidigare
genomförda investeringar uppgör till 7 mnkr, med 6 mnkr. För en
borgensram för en flerårsperiod ska kunna tas krävs att en plan för
kommande investeringar redovisas.
Enligt ett förslag till ägardirektiv som passerat kommunstyrelsen och ska
behandlas av kommunfullmäktige i september ska en ”utbyggnadsplan
innehållande bedömningar av lönsamhet och angivande av lånebehov,
redovisas för och godkännas av ägaren årligen”. För investeringar för 2015
och framåt kan detta utgöra underlag för ställningstagande kring borgen för
investeringar från 2015 och framåt.
Principer för offentlig medfinansiering antogs av kommunstyrelsen 201201-26, § 9, viket innebär att kommun medverkar till att lösa de problem som
uppkommer när bolaget inte godkänns som offentlig medfinansiär av de
instanser som har möjlighet att bevilja bidrag till fiberutbyggnad. I de fall
möjligheten till bidrag inte kan uppnås uppkommer en väsentlig merkostnad
för bredbandsutbyggnaden.
Principerna innebär följande:
1. Kommunen är projektägare och stödmottagare samt ägare till den
infrastruktur som investeringen omfattar.
2. Kommunen hyr ut infrastrukturen till Helsinge Net Ovanåker AB med
avskrivning och ränta som grund för hyressättningen.
3. Helsinge Net Ovanåker AB administrerar, upphandlar och genomför
investeringarna
4. Samverkansavtal mellan kommunen och Helsinge Net Ovanåker AB
med denna innebörd tecknas
Praktiskt så innebär det att kommunens firmatecknare undertecknar de
medfinansieringsintyg som krävs för att söka bidrag för fiberutbyggnaden.
Detta förfaringssätt föreslås gälla även fortsättningsvis.
Infrastrukturen övergår till bolaget så snart förutsättningar finns för detta
och kostnadsneutralt för såväl kommun som bolag.
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Beslutsunderlag
Framställan om kommunal borgen för finansiering av fortsatt
fiberutbyggnad från Helsinge Net Ovanåker AB. (Undertecknat original
delas ut vid sammanträdet)
Planerad måluppfyllese fiberutbyggnad – Helsing Net Ovanåker AB
Resultatrapport per 140731 – Helsinge Net Ovanåker AB
Principer för offentlig medfinansiering av bredbandsutbyggnad,
Kommunstyrelsen 2012-01-26, § 9.
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2014-08-25
Kommunstyrelsen § 126/14, 2014-09-02
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Dnr 2013.162

040

Investeringsplan 2014-2018 – förslag till revidering
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 550 tkr år 2014, från
rörelsekapitalet, för åtgärden Carport Gyllengården givet att
socialnämnden beslutar att hantera de ökade kostnaderna inom befintlig
driftbudgetram.
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ytterligare 450 tkr år 2014,
från rörelsekapitalet, för åtgärden Celsiusskolans aula och att de ökade
kostnaderna hanteras av kommunfullmäktige i kommande års budget.
Sammanfattning av ärendet
Carport till hemtjänsten
Tekniska nämnden har beräknat utgiften för carport, 10 bilar, vid
Gyllengården till 550 tkr. I nuläget finns parkeringsplatser med eluttag för
motorvärmare. Socialnämnden föreslås av tekniska nämnden hantera ökad
årlig kostnad inom befintlig driftbudgetram.
Aulan på Celsiusskolan
För åtgärden har kommunfullmäktige tidigare beviljat 1 150 tkr i budget.
Redovisade utgifter tom 2014-07-31 uppgår till 1 417 tkr. De 450 tkr som
nu begärs av tekniska nämnden innebär att utgifterna förväntas landa på
närmare 1 900 tkr för att få aulan i ändamålsenligt skick. I nuläget bedöms
att lokalen är lyhörd och den tekniska utrustningen bristfällig. Tre förslag till
beslut med förenklade resonemang anges nedan.
1 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet om ytterligare 450 tkr
för åtgärden Celsiusskolans aula till investeringsplan 2015-2019 för beslut.
Fördelen med att hänskjuta ärendet till investeringsplan 2015-2019 är att
kommunfullmäktige får möjlighet att väga investeringsåtgärden mot övriga
investeringsäskanden och kommande års driftbudgetutrymme.
2 Kommunfullmäktige beslutar att avslå ytterligare 450 tkr för åtgärden
Celsiusskolans aula.
Ökade kostnader innebär att investeringen ska ställas i relation till andra
verksamhetskostnader och investeringsåtgärder och därigenom anses som
mindre prioriterad.

forts
Skickas till
Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden, barn och skolnämnden
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3 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ytterligare 450 tkr år 2014,
från rörelsekapitalet, för åtgärden Celsiusskolans aula och att de ökade
kostnaderna hanteras av kommunfullmäktige i kommande års budget.
Ökade kostnader innebär att investeringen ska ställas i relation till andra
verksamhetskostnader och investeringsåtgärder och därigenom anses som
mer prioriterad.
Ärendet
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2014-08-20 begärt medel för
investeringsåtgärder. Kommunstyrelsen har via ekonomiavdelningen
sammanfattat ärendena och lämnat ett tjänstemannayttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 77/14, 2014-08-20, Upprustning av aulan –
färdigställande
Tekniska nämnden § 78/14, 2014-08-20, Nybyggnad av carport vid
Gyllengården
Tjänsteskrivelse Johan Brodin, 2014-08-28
Kommunstyrelsen § 127/14, 2014-09-02
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Dnr 2014.303

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Patrik Eriksson (MP)
som avser uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen
2. Ny ledamot i kommunstyrelsen är Tony Smith (S) enligt lagen
(1992:339) om proportionerligt valsätt.
3. Kommunfullmäktige utser Lindvi Forsberg (MP) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.

Skickat till
För kännedom: Patrik Eriksson, Tony Smith och Lindvi Forsberg
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Dnr 2014.303

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Patrik Eriksson (MP)
som avser uppdraget som ledamot och tillika ordförande i miljö- och
byggnämnden.
2. Ny ledamot i miljö- och byggnämnden blir Per Helgesson (S) enligt
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
3. Kommunfullmäktige utser Ylva Ivarsson (S) till ny ersättare i miljö- och
byggnämnden.
4. Kommunfullmäktige utser Jan-Åke Lindgren (S) till ny ordförande i
miljö- och byggnämnden.
5. Kommunfullmäktige utser Per Helgesson (S) till ny vice ordförande i
miljö- och byggnämnden.

Skickat till
För kännedom: Patrik Eriksson, Per Helgesson, Ylva Ivarsson och Jan-Åke Lindgren
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Dnr 2014.303

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Patrik Eriksson (MP)
som avser uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ledamot för
Miljöpartiet i kommunfullmäktige.

Skickat till
För handläggning: Länsstyrelsen
För kännedom: Patrik Eriksson

