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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 16 september, kl. 18.30 –
21.00, Ajournering mellan 19.45 och 20.05

Beslutande

Se särskild förteckning, sid 3.

Övriga närvarande
Ersättare

Abner Englund (S)
Börje Olsson (S)
Thomas Persson (M)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas

Övriga

Samtliga av kommunens revisorer, Nils-Erik Falk redovisade § 69

Justering
Justerare

Anette Mårtensson
Claes Häggblom

Plats och tid

Kommunkontoret den 2013-09-18, klockan 14.00

Justerade paragrafer

66-84
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Kommunfullmäktige
Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Tony Smith

Justerare

____________________________________________

Anette Mårtensson

______________________________
Claes Häggblom

ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA
Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 16
september 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 18 september 2013 och tas ned
den 11 oktober 2013. Under tiden som anslaget sitter uppe på
anslagstavlan 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 16
september
Tony Smith (S), ordförande
Marlene Johansson (S), 1:e vice ordförande
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) tjänstgörande ersättare för Anna-Greta Söderlund (S)
Rigmor Frost (S) tjänstgörande ersättare för Emma Madueme (S)
Per Helgesson (S)
Lars Jingåker (S)
Åke Jonsson (S)
Eva Holm (S) tjänstgörande ersättare för Carina Nordqvist (S)
Mattias Lennartsson (S)
Lena Woxberg (S)
Siver Karlsson (S)
Anette Mårtensson (S)
Mikael Jonsson (M)
Åke Ahl, (M)
Ulla Mortimer (M)
Pär Johansson (M)
Ingemar Ehn tjänstgörande ersättare för Kent Olsson (FP) §§ 66-83
Birgitta Bomark (MP) tjänstgörande ersättare för Veronica Kjellgren (MP)
Allan Elfstrand (C) tjänstgörande ersättare för Björn Mårtensson (C)
Hans Jonsson (C)
Sture Hansson (C)
Ingrid Olsson (C)
Karl-Evert Hellsén (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Carl Ringbo (C) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Eriksson (C)
Lennart Alfredsson (C)
Lena Westling (C)
Ulf Odenmyr (C)
Bertil Eriksson (KD)
Jennie Forsblom (KD)
Thomas Simonsson (KD) tjänstgörande ersättare för Tord Berbres (KD)
Claes Häggblom (KD) tjänstgörande ersättare för Isa Wallmyr (KD)
Jan Wahlman (V)
Lennart Englund (SD)
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Kommunfullmäktige
Kf § 66

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 föredragningslistan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i föredragningslistan:
 Fråga angående matdistributionen
 Avsägelse och fyllnadsval
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Kommunfullmäktige
Kf § 67

Dnr 2013.80

101

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa
”Allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden.
Fråga:
Olov Drebeck ställde en fråga angående socialstyrelsens kommande
riktlinjer angående nattbemanning på de särskilda boenden som inhyser
dementa personer.
Svar:
Jan-Åke Lindgren (S) svarade att kommunen inte har några renodlade
demensboenden och måste invänta socialstyrelsens beslut för att fullständiga
riktlinjer. Socialförvaltningen arbetar för närvarande med frågan.
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 § 68

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 motioner och medborgarförslag har inkommit
Dnr 2013.282 434
Verka för en vargfri kommun, Mats-Åke Persson m.fl.
Skickat till kommunstyrelsen för beredning
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.

L hem

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

7 (30)

Kommunfullmäktige
Kf § 69

Information från Nils-Erik Falk och Sven-Åke Holm om
revisorernas arbete
Ärendet
Nils-Erik Falk, kommunrevisionens ordförande presenterade revisionens
arbete.
Nedan följer ett utdrag av informationen.
Kommunrevisionen finns till för att kontrollera och säkerställa att
verksamheter fungerar ändamålsenligt.
Syftar till att skänka legitimitet, underlag för ansvarsutkrävande och
tillvarata invånarnas intressen.
Revisionen har utvecklats från att vara siffergranskande till att även
inbegripa måluppfyllelse och beslut.
Revisionen återkopplar nämndernas arbete till kommunfullmäktige, detta
bland annat genom att kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet som
revisorerna har förberett.
Revisionen är ett kommunaldemokratiskt instrument som kräver politisk
erfarenhet och kännedom. Modellen som tillämpas är unik för Sverige.
Kännetecknande för revisionen är att de ska agera som kunskapsförmedlare i
det politiska systemet. De är förtroendevalda men har ingen partipolitisk
granskning. Varje revisor ska ses som en egen myndighet och har därför
möjlighet att agera självständigt. Granskningar görs mot styrelse, nämnder
och kommunala företag. Det ska anlitas sakkunniga proffs som hjälper till.
Revisorerna i Ovanåkers kommun fokus under året
- Risk och väsentlighetsanalys
- 3-4 fördjupningsuppdrag
I år blir det bland annat
- Strategier för investeringar
- Informationssäkerhet
- Finansiella placeringar (har varit med tidigare, granskningen sker
som en uppföljning)
- Årsrevision, inväntar inte årsbokslut utan arbetar kontinuerligt med det
- Lekmannarevision som uppdrag i bolagen
- Granskar delårsbokslut

forts
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Kommunfullmäktige
Kf § 69 forts
Hur det fungerar i Ovanåker
Tanken är att det ska vara en tydlig skiljelinje mellan styrelse, nämnder och
kommunfullmäktige, det är svårt och det finns stor risk att ledamöter som
sitter i kommunfullmäktige och nämnder har svårt att särskilja sina uppdrag
åt och därför inte är fullständigt objektiva.
Kommunfullmäktiges presidiums är uppdragsgivare för samtliga nämnder
och styrelse och svarar för ansvarsfrihet.
Budgetberedning för revisionen och ansvarig för uppföljning.
Det tar lång tid för ärenden att komma till kommunfullmäktige vilket gör att
till exempel rapporter om det ekonomiska läget inte är särskilt aktuella
längre då de når kommunfullmäktige. Ett sätt att komma till rätta med detta
är att införa fler sammanträden som därav kortar beslutstiden.
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

L hem

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

9 (30)

Kommunfullmäktige
Kf § 70

Dnr 2013.222

700

Socialstyrelsen – 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
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport.
Bakgrund
Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda,
bifallsbeslut inom SoL/LSS till socialstyrelsen, kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.
Socialstyrelsen har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift hos
Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.
2013-04-03 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (januari-mars
2013):
Tidigare inrapportering:
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO från 2012 kvartal 2, datum för avbrott 201202-10
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO från 2012 kvartal 3, beslut daterat 2012-05-30
Rapporterats som avslutat på egen begäran utan verkställighet 2013-03-05
Ny inrapportering:
Kontaktfamilj enligt SoL/IFO, beslut daterat 2012-11-07
Kontaktperson enligt SoL/IFO, beslut daterat 2012-12-07
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 57/13, 130424
Kommunstyrelsen § 110/13, 2013-06-11
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Kommunfullmäktige
Kf § 71

Dnr 2013.229

042

Tertialrapport januari-april 2013 Ovanåkers kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Tertialrapporten januari-april 2013
Ovanåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun redovisar ett underskott för perioden på 3,6 (1,9) mnkr
2013. Föregående års belopp redovisas inom parantes. Hemsjukvård har
övertagits från Landstinget Gävleborg vilket gör att kostnadsökningarna blir
högre än normalt för 2013.
Ovanåkers kommuns totala kostnader ökade med 8,8 (-0,5) mnkr 2013,
4,0 % (-0,2 %) mot föregående år.
Personalkostnaderna ökade med 5,4 (0,4) mnkr 2013, 4,0 % (0,3 %) jämfört
med fjolåret.
Finansiellt mål
Ovanåkers kommunkoncern har för år 2013 följande finansiella mål
(prognos):
Resultatmål, kommunen > 0 mnkr (1,7)
Resultatmål, koncernen >3,6 mnkr (5,3)
Skattesatsen skall vara 21,86 (21,86)
Ovanåkers kommun förväntas uppfylla ovanstående mål 2013.
Nettokostnadsandel av skatter, utjämning
och generella bidrag skall vara < 99,0 (100,5)
Årets investeringar skall understiga XX mnkr två år före/efter budgetåret.
- Skattefinansierad verksamhet Kommun < 15 mnkr (23)
- Avgiftsfinansierad verksamhet (VA) < 5 mnkr (6)
Ovanåkers kommun förväntas inte uppfylla ovanstående mål 2013.

forts
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Kommunfullmäktige
Kf § 71 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 (Kkr)
2013

2012

IB

0

0

Årets balanskravsresultat

0

0

Avsatt framtida pensionskostnader

0

0

UB

0

0

Placeringar
Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2013, marknadsvärdet var 50,7
mnkr per 30 april en ökning med 1,3 mnkr (2,6 %) från årets början.
Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet 25,9 mnkr per 30 april
en ökning med 0,9 mnkr (3,6 %) från årets början. Den ökade
investeringsnivån har gjort att övriga placeringar minskats med 20 mnkr
under det första tertialet.
Lån
Inga lån finns.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 2013 Ovanåkers kommun.
Tjänsteskrivelse ekonomichef Nils-Erik Nilsson 2013-05-27
Kommunstyrelsen § 120/13, 2013-06-11
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Kommunfullmäktige
Kf § 72

Dnr 2013.92

434

Besvarande av medborgarförslag angående rovdjursfrågan i
kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsen förstår människors oro inför den mycket
problematiska frågan.
 Medborgarförslaget innefattas dock inte av den kommunala beslutsrätten
(kommunallagsreglerat eller speciallagsreglerat) och därför överlämnas
medborgarförslaget i sin helhet till Sveriges regering för
ställningstagande och beaktande.
 Det är självklart viktigt att kommunens valda politiker håller sig
informerade om rovdjurssituationen i kommunen.
I kommande biosfärarbete kommer kommunen aktivt och rent konkret
arbeta med rovdjursproblematiken genom att på olika sätt inhämta
kunskaper i frågan och följa olika forskningar.
 Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut inför sammanträdet
Medborgarförslaget innefattas inte av den kommunala kompetensen
(kommunallagsreglerat eller speciallagsreglerat) därav avslås
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen förstår människors oro inför den problematiska frågan
och vidarebefordrar därför medborgarförslaget till regeringen för hantering.
I kommande biosfärarbete kommer kommunen aktivt och rent konkret
arbeta med rovdjursproblematiken genom att på olika sätt inhämta
kunskaper i frågan och följa olika forskningar.
Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut under sammanträdet
Yoomi Renström (S) gör följande ändringsyrkande med bifall från Hans
Jonsson (C).
 Kommunstyrelsen förstår människors oro inför den mycket
problematiska frågan.
forts
Skickas till
För kännedom: Förslagsställarna
För handläggning: Regering
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Kommunfullmäktige
Kf § 72 forts
 Medborgarförslaget innefattas dock inte av den kommunala beslutsrätten
(kommunallagsreglerat eller speciallagsreglerat) och därför överlämnas
medborgarförslaget i sin helhet till Sveriges regering för
ställningstagande och beaktande.
 Det är självklart viktigt att kommunens valda politiker håller sig
informerade om rovdjurssituationen i kommunen.
I kommande biosfärarbete kommer kommunen aktivt och rent konkret
arbeta med rovdjursproblematiken genom att på olika sätt inhämta
kunskaper i frågan och följa olika forskningar.
 Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar
Yoomi Renströms (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar det.
Ärendet
Förslagsställarna har inkommit med ett medborgarförslag som innefattar
flera förslag till beslut angående rovdjursfrågan. Genomgående finns det en
vilja att kommunens valda politiker ska sprida ett budskap om de problem
som förslagsställarna upplever att rovdjuren förorsakar.
Rovdjursfrågan innefattas inte av den kommunala kompetensen,
förslagsställarna bör istället vända sig till Länsstyrelsen Gävleborg som har
ett övergripande ansvar för Gävleborgs län eller Naturvårdsverket som
besitter huvudansvaret över rovdjurspolitiken.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2013-03-10
Bilaga 1, 2013-03-10
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-05-20
Kommunstyrelsen § 121/13, 2013-06-11
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Kommunfullmäktige
Kf § 73

Dnr 2013.81

146

Motion – ”Ge arbetsplatser för funktionsnedsatta möjlighet
att tillgodogöra sig medel vid överskott”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med socialnämndens förslag att
avslå motionen med motiveringen att daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig enligt 9
kap § 10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en
biståndsbedömd verksamhet och utveckling av denna sker enligt
verksamhetsplanen Ovanåker 2020.
Sammanfattning av ärendet
Janne Wahlman västerpartiet har lämnat in en motion där han föreslår att
Ovanåkers kommun gör det möjligt vid de två arbetsplatserna för
funktionsnedsatta som finns vid EIA och vid Alfta Hälsocentral, att få
tillgodogöra sig medel vid överskott.
Beslutsunderlag
Motion från Janne Wahlman, daterad 2013-02-10
Socialnämndens § 67/13
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-19
Kommunstyrelsen § 130/13, 2013-08-27

Skickas till
För kännedom: Jan Wahlman
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Kommunfullmäktige
Kf § 74

Dnr 2013.79

340

Motion – ”Om Faunapassager”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med tekniska
nämndens förslag:
Kommunen kommer i ett LONA-projekt tillsammans med Ljusnan-Voxnan
Vattenvårdsförbund under försommaren göra en förstudie för att följa upp
tidigare fiskevårdsåtgärder. Skapa underlag till fortsatta åtgärder för att
främja ekologin i och omkring kommunens sjöar och vattendrag.
Förstudien förväntas peka ut vilka sjöar och vattendrag som bör prioriteras
samt föreslå konkreta åtgärder i dessa vatten för ett fortsatt projektarbete.
Motionen anses därmed besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet i Bollnäs har lämnat in en motion omkring Faunapassager.
Vänsterpartiet i Ovanåker vill att vår kommun helt eller i lämpliga delar
organiserar och samarbetar med våra grannkommuner omkring
Faunapassager i våra vattendrag, främst Voxnans gemensamma flöde med
Ljusnan på sin väg till Östersjön.
Ärendet
Vänsterpartiet genom Janne Wahlman poängterar att våra biologiska
invånare inte känner några land- eller kommungränser. Motionären föreslår
ett utökat samarbete med främst Bollnäs kommun omkring Faunapassager.
Kommunen kommer i ett LONA-projekt tillsammans med Ljusnan-Voxnans
Vattenvårdsförbund, under försommaren göra en förstudie för att följa upp
tidigare fiskevårdsåtgärder. Skapa underlag till fortsatta åtgärder för att
främja ekologin i och omkring kommunens sjöar och vattendrag.
Förstudien förväntas peka ut vilka sjöar och vattendrag som bör prioriteras
samt föreslå konkreta åtgärder i dessa vatten för ett fortsatt projektarbete.
Beslutsunderlag
Faunapassager – motion från Vänsterpartiet i Ovanåker/Janne Wahlman,
daterad 2013-02-20.
Tekniska nämndens § 53/13.
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-19.
Kommunstyrelsen § 131/13, 2013-08-27

Skickas till
För kännedom: Jan Wahlman

L hem

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

16 (30)

Kommunfullmäktige
Kf § 75

Dnr 2012.345

317

Medborgarförslag ”Gatubelysning i närområde och
glesbygd”
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med
tekniska nämndens förslag:
I Ovanåkers kommun finns drygt 3 200 gatubelysningsarmaturer.
Kommunen har sedan år 2004 varit mycket aktiv i arbetet med att sänka
energiåtgången gällande gatubelysningen. Under perioden 2004-2008 byttes
alla armaturer ut mot högtrycksnatrium och metallhalogen.
Högtrycksnatrium till allra största delen (gult sken) och metallhalogen på
mer centrala platser där man vill ha bra färgåtervinning då den lampan
skapar vitt ljus.
Ovanåkers kommun var en av de första kommunerna i Sverige som bytte ut
alla gamla kvicksilverarmaturer. Innan bytet var energibehovet drygt
2 000 000 kWh. Kommunen mer än halverade sitt energibehov för
gatubelysningen.
Utvecklingen går vidare och på sikt kommer Led-tekniken att fungera bra
även i vårt tuffa klimat. Kommunen testar Led-armaturer på en gång- och
cykelväg i kommunen för att kunna utvärdera driftsäkerheten. När våra
nuvarande armaturer har tjänat ut är det förmodligen Led-tekniken som
kommer att vara gällande.
Ärendet
I Ovanåkers kommun finns drygt 3 200 gatubelysningsarmaturer.
Kommunen har sedan år 2004 varit mycket aktiv i arbetet med att sänka
energiåtgången gällande gatubelysningen. Under perioden 2004-2008 byttes
alla armaturer ut mot högtrycksnatrium och metallhalogen.
Högtrycksnatrium till allra största delen (gult sken) och metallhalogen på
mer centrala platser där man vill ha bra färgåtervinning då den lampan
skapar vitt ljus.
Ovanåkers kommun var en av de första kommunerna i Sverige som bytte ut
alla gamla kvicksilverarmaturer. Innan bytet var energibehovet drygt
2 000 000 kWh. Kommunen mer än halverade sitt energibehov för
gatubelysningen.

forts
Skickas till
För kännedom: Åsa Larsson
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Kommunfullmäktige
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Utvecklingen går vidare och på sikt kommer Led-tekniken att fungera bra
även i vårt tuffa klimat. Kommunen testar Led-armaturer på en gång- och
cykelväg i kommunen för att kunna utvärdera driftsäkerheten. När våra
nuvarande armaturer har tjänat ut är det förmodligen Led-tekniken som
kommer att vara gällande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Åsa Larsson, Inkom 2012-11-07
Tekniska nämndens § 54/13
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-19
Kommunstyrelsen § 132/13, 2013-08-27
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Kommunfullmäktige
Kf § 76

Dnr 2012.355

041

Investeringsplan 2013 – 2017 samt 2014-2018 – Förslag till
revidering
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsplanen för 2013 –
2017 så att 750 tkr används till att under 2013 utveckla en
småbarnsbacke vid anläggningen Gårdtjärnsberget
2. Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsplanen för 2014 –
2018 så att 750 tkr används till att under 2014 utveckla
serviceanläggningen Lillbogården för campinggäster/besökare.
Ärendet
Vid kommunfullmäktiges behandling av investeringsplan för 2014 – 2018,
2013-06-17, § 63, flyttades objektet ”Fritidsanläggningar – Gårdtjärnsberget
– Utveckling” med beloppet 1,5 mnkr från att utgöra investeringsobjekt till
att utgöra ett utredningsobjekt. Motivet utgjorde att någon plan för lämpliga
åtgärder inte förelåg.
Tekniska nämnden behandlade en skrivelse från Edsbyn IF Alpina 2013-0619, § 52. (Som bilagor till detta yttrande bifogas nämndens beslut och den
inkomna skrivelsen.) Tekniska nämnden ställde sig bakom föreningens
önskemål vilket innebar följande ställningstagande:
1. Revidering av investeringsplanen för 2013 – 2017 så att 750 tkr används
till att under 2013 utveckla en småbarnsback vid anläggningen
2. Revidering av investeringsplanen för 2013 – 2017 så att 750 tkr används
till att under 2014 utveckla serviceanläggningen Lillbogården för
campinggäster/besökare.
Ett antal förhållanden bör beaktas vid ett ställningstagande. De som upplevs
anges här utan prioriteringsordning:
A. Tidigare gemensamt investeringsobjekt – Pistmaskinsgaragebygge – har
begärts och erhållits förlängd avbetalningsplan för till 2018. Återstår ca
277 tkr.
B. Prioritering gentemot andra investeringsbehov, hur och var sker den.
C. Om Edsbyns IF Alpina skrivelse betraktas som en utredning så borde
nästa steg vara att besluta om att projektera enligt de principer som nyss
införts. Detta för att klarlägga kostnadsbilden.
D. Lönsamhetskalkyl för energiinvesteringen som även beaktar
investeringsutgiften.
forts
Skickas till
För handläggning: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Tekniska nämnden
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E. Otydlighet för övrigt vilka åtgärder som ska vidtas vid
serviceanläggingen. Talar för projektering.
I det fall Kommunstyrelsen ändå önskar att följa tekniska nämndens förslag
så ska den del som avser 2014 leda till en revidering av investeringsplan för
2014 – 2018 i st. f 2013 – 2017. Annars bortfaller den per automatik nästa
år.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2013-06-19, § 52, Utredningsuppdrag angående
Gårdtjärnsberget
Skrivelse från Edsbyn IF Alpina inkommen 2013-05-05 (dock daterad 201305-21)
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 14 augusti 2013.
Kommunstyrelsen § 138/13, 2013-08-27

L hem

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-16

20 (30)

Kommunfullmäktige
Kf § 77

Dnr 2013.178

107

Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbundet
Regionförbudet Gävleborg
Kommunfullmäktiges beslut
Under förutsättning av riksdagens godkännande beslutar
kommunfullmäktige:
1. Gemensamt med de övriga kommunerna i Gävleborgs län och
Landstinget Gävleborg ställa sig bakom en begäran från Region
Gävleborg till regeringen om att samvekansorganet befrias från sina
uppgifter i samband med att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län (2010:630) träder i kraft för Gävleborgs del fr.o.m. den 1 jan 2015.
2. Uppdra till Region Gävleborg att upplösa kommunalförbundet Region
Gävleborg per 2014-12-31.
Ärendet
Regeringen har beslutet föreslå Riksdagen (Ds 2013:14) att Landstinget i
Gävleborgs län ska få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) från och med 201501-01.
För att möjliggöra detta krävs att samverkansorganet Region
Gävleborgbegär att det befrias från sina uppgifter i egenskap av
samverkansorgan per 2014-12-31 (Lag 2002:34 om samverkansorgan i
länen § 9). Beslut om detta ska fattas i respektive medlems
fullmäktigeförsamling.
Ett kommunalförbund anses bildat i samband med att medlemmarna i
fullmäktigeförsamlingarna godkänt förbundsordningen. En avveckling av
kommunalförbundet ska därför också godkännas av respektive
fullmäktigeförsamling. Avvecklingen bör ske per 2014-12-31.
Beslutsunderlag
PM 2013-04-12 Region Gävleborg
Protokollsutdrag Landstinget Gävleborg 2013-06-18—19, § 107.
Protokollsutdrag Region Gävleborg 2013-05-24, § 13.
Brev från Regionstyrelsens ordförande daterat 2013-04-29
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-12.
Kommunstyrelsen § 141/13, 2013-08-27

Skickas till
För kännedom: Region Gävleborg, Landstinget Gävleborg, Länets kommuner
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Dnr 2013.323

750

Förstärkt barnskydd/utbildningsinsatser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna socialnämndens rapport om hur
nämnden stärker stöd och skydd för barn och unga i Ovanåkers kommun.
Sammanfattning av ärendet
Enligt budget och verksamhetsplan 2013-2015, kommunstyrelsen § 178, har
socialnämnden fått i uppdrag att vid kommunfullmäktige den 10 juni 2013
återrapportera hur socialnämnden stärker stöd och skydd för barn och unga i
Ovanåkers kommun.
Ärendet
Med anledning av de bidrag på 80 000 kronor socialnämnden fått för att
stärka stöder och skyddet för barn och unga så har följande
utbildningsinsatser gjorts:
- All öppenvårdspersonal har gått en tre dagars utbildning i
familjebehandling SHFB som står för Strukturerad Hembaserad
Familjebehandling. Utbildningen kommer även att innehålla
uppföljningsdagar löpande under året. Samtliga socialsekreterare
informerades om utbildningsinnehållet under en halvdag.
- Samtliga socialsekreterare inom arbetsgruppen för barn och unga har
utbildats i lagändringarna gällande stärkt stöd och skydd för barn och
unga i socialtjänstlagen.
- Samtliga socialsekreterare har deltagit i föreläsning om
anknytningsmönster.
- Samtliga socialsekreterare har deltagit i en tvådagarskurs i barnsamtal.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 71/13
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-19
Kommunstyrelsen § 144/13, 2013-08-27

Skickas till
För kännedom: Socialnämnden
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Kf § 79

Dnr 2013.238

045

Ovanåkers kommun tecknar kommunal Borgen för
rörelsekapital till Hälsingeutbildning ek.för.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning att Hudiksvalls kommun
lämnar borgen för en kredit på 3 miljoner kronor åt Hälsingeutbildning
ekonomisk förening och att övriga kommuner i Hälsingland beslutar om
underborgen enligt förslaget:
att Ovanåkers kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar borgen för
att 9 % av rörelsekrediten till Hälsingeutbildning ekonomisk förening, dvs
270 000 kronor, utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.
att kommunernas borgensåtagande mot föreningen avser perioden 1 januari
2013 t o m 31 december 2014, samt
att föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, skall belasta
respektive kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall.
Sammanfattning av ärendet
Hälsingeutbildning ekonomisk förening (org nr 769602-5290) bedriver
gemensamma projekt med vuxenutbildningsenheterna i varje kommun i
Hälsingland, där kommunerna får intäkter från Hutb som sedan söker medel
från EU:s utvecklingsfonder och Region Gävleborg. Detta förfarande leder
till likviditetsbrist i föreningen, då kostnaderna måste vara betalda innan
medel kan betalas till Hutb för sökta projekt.
Vid en närmare genomgång av föreningens kreditbehov utifrån pågående
projekt bedöms nivån för krediten uppgå till 3 miljoner kronor.
Frågan har diskuterats mellan ekonomicheferna i Hälsingland och förslaget
är att Hutb beviljas ett nytt borgensåtagande för efterfrågad kontokredit.
Beslutet om borgen bör tidsbegränsas och omfatta perioden 1 januari 2013 t
o m 31 december 2014. Kostnaderna för krediten bör belasta respektive
kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall,
eftersom räntekostnader inte får ingå i bidragsansökan till EU.

forts
Skickas till
För kännedom: Övriga kommuner i Hälsingland
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Hälsingeutbildning har sin administration i Hudiksvall, varför föreslås, rent
praktiskt, att Hudiksvalls kommun ikläder sig rollen som huvudborgenär
mot föreningen. Krediten kommer att läggas i den bank, där kommunen f n
har sin koncernkredit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-07-01, Ekonomichef Nils-Erik Nilsson
Protokoll från Hudiksvalls kommun 2013-04-29
Kommunstyrelsen § 146/13, 2013-08-27
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Dnr 2013.276

252

Inlösen av fastigheten Östanå 3:21 – Ovanåkers kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inlösen får ske till ett pris av 400 000
kronor samt att ge exploateringsingenjör Leif Elvsén uppdrag att genomföra
affären och att underteckna därtill nödvändiga handlingar.
Finansiering sker via investeringsanslaget för ”Marklösen inom planlagda
områden för näringslivet”.
Sammanfattning av ärendet
Bostadsfastigheten Östanå 3:21 är belägen vid järnvägen norr om Hedins
bygghandel. Den ligger inom fastställd detaljplan där marken är avsedd för
småindustri. Ett boende där kommer på sikt att innebär risk för
miljöstörningar av den verksamhet som detaljplanen tillåter. Avsikten med
att köpa fastigheten är att så småningom riva byggnaderna eller ändra
användningen så den överensstämmer med planens användningssätt.
Inlösen av fastigheten är i linje med den genomförandebeskrivning som
gjordes i samband med att gällande detaljplan skapades. Kostnader för
inlösen fanns med i de kalkyler som då ingick i nämnda beskrivning.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt av den 2013-08-16.
Tjänsteskrivelse från Leif Elvsén, daterad 2013-08-12.
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-08-19.
Kommunstyrelsen § 149/13, 2013-08-27
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Dnr 2013.205

701

Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialnämndens förslag
att tillstyrka förslaget om fortsatt arbete för att ta fram en rekommendation
på hur ett samordningsförbund kan formas i Gävleborgs län,
att det i rekommendationen finns en ekonomisk analys där det tydligt
framgår vilket finansiellt åtagande var och en av de fyra parterna förbinder
sig till,
att det i det fortsatta arbetet ska finnas kommunala representanter som utses
av de 10 kommunerna gemensamt.
Ärendet
Av socialförvaltningens beredning framgår följande:
Samordningsförbund är en kommunal samordningsorganisation som
finansierar samordnade rehabinsatser från samhällets sida. För att en
finansiell samordning (finsam) ska kunna ske måste alla fyra parter delta
och ett samordningsförbund bildas. De fyra parterna är: kommuner,
landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa.
Avsikten är att förbättra förmågan till förvärvsarbete för människor i behov
av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera parter.
Det förberedande projektet har genomförts av landstinget Gävleborg. I
styrgruppen för projektet har det ingått representanter för landstinget,
arbetsförmedling, försäkringskassa och region Gävleborg. Kommunerna har
inte varit representerade eller deltagit i det arbetet. Många av de personer
som står långt från arbetsmarknaden och som nämns i rapporten, till
exempel personer med psykisk ohälsa och social problematik, har oftast
kommunala insatser i någon form och också ofta omfattande insatser. Det är
därför viktigt att kommunerna är aktiva i formandet och beslutsprocessen av
ett samordningsförbund

forts
Skickas till
För kännedom: Landstinget Gävleborg
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Kommunstyrelseförvaltningen noterar att frågan inte är ny inom Gävleborgs
län utan varit aktuell tidigare. Även då var det en positiv inställning från
förvaltningen om att utreda vidare men minst en av parterna ansåg det inte
aktuellt då. Understryker ytterligare vikten av att kommunala företrädare ska
vara delaktiga i den fortsatta processen för att alla perspektiv ska beaktas
och full insyn i arbetet ska erhållas.
Beslutsunderlag
Socialnämndens § 81/13
Rapport – Utredning om förutsättningar för att etablera ett
Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-06-25
Kommunstyrelsen § 151/13, 2013-08-27
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Dnr 2013.290

312

Tilläggsäskande för inköp av asfalt
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag till
driftbudgeten för inköp av vägbeläggningsmaterial, s k mjog med 1 020
tkr för 2013.
2. Finansiering sker via del av den återbetalning från AFA som erhålls
2013 varför någon justering av resultatbudgeten ej görs i samband med
detta.
Ärendet
Bakgrund
Ovanåkers kommun har precis fått ett mycket bra erbjudande. Trafikverket
har i dagarna beställt en stor mängd s k mjog. Den ska läggas bland annat på
Öjungsvägen och NCC sätter nu upp ett lokalt asfaltverk i kommunen i höst.
Mjog är en mjukare och följsam beläggning som lämpar sig bra på
gator/gång och cykelvägar, nedan gc-vägar, med inte alltför stor
trafikmängd och framförallt på gator som ”rör sig”, vilket de som bekant har
en benägenhet att göra i Ovanåkers kommun. Dess utmärkande egenskap är
att den ”självläker” på ett fint sätt. Vi har bland annat lagt det på Ön med ett
mycket bra resultat.
Då det nu kommer att finnas ett mjogverk i kommunen har NCC erbjudit en
rabatt med 15 % på det redan upphandlat priset till oss, 960 kr/ton. Motivet
är att transportkostnaderna är obefintliga och vid till verkning av större
mängd så blir effekten av de fasta kostnaderna lägre.
Åtgärd
Förslag är att 1 250 ton mjog köps in. Den maximala volymen vi kan köpa
är 2 500 ton. Kostnaden för 1 250 ton uppgår till 1 020 tkr (1250 * 960 *
0,85).
Användningsområde
Vi kan förbättra mellan 2 och 3,5 km väg/gc-väg beroende på vad vi väljer.
Inriktning mot de centrala delarna och åtgärdar i första hand bristfälliga gcvägar och i andra hand krackelerade asfaltbeläggningar på vägar.

forts
Skickas till
För handläggning: Ekonomiavdelningen
För kännedom: Tekniska nämnden
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Finansiering
Ovanåkers kommun kommer att erhålla en återbetalning från AFA i likhet
med föregående år som uppgår till preliminärt 8 mnkr. Förslag är att
finansiering av åtgärden finansieras via dessa AFA-medel.
Handläggning
För att kunna ta del av erbjudandet krävs beslut i kommunfullmäktige, för
åtgärden och dess finansiering, den 16 september då besked behöver ges
omgående.
För att pröva möjligheten till ställningstagande har vi gjort följande:
1 Brev till gruppledarna för att efterhöra deras inställning till åtgärden. De
som svarat har uttryckt sig positivt.
2 Därav så har vi kallat till detta extra Kommunstyrelsesammanträde i
anslutning till Kommunfullmäktigesammanträdet för att behandla åtgärd
och finansiering.
3 Tilläggskungörelse med ärendet/åtgärden inför
Kommunfullmäktigesammanträdet har skickats ut under torsdagen (12
sept).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 156/13, 2013-09-16
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Dnr

Fråga angående matdistributionen, Jan Wahlman
Frågan från Jan Wahlman (V):
Det talas om att matdistributionen till de gamla som har eget boende och
tjänsten av kommun kommer att ske annorlunda och med andra intervaller än
tidigare.
Min fråga är: Stämmer det att en planering och/eller start av förändrad
matdistribution till

Svar från Jan-Åke Lindgren (S):
Kommunen håller för närvarande på att se över rutinerna för
matdistributionen. Det har framkommit att det är svårt att hålla de
temperaturer som ska hållas för att matkvalitén ska kunna garanteras. En
möjlighet att kommer till rätta med det är att (servera) leverera kylda
matlådor.
Utredningen är inte klar men kommit en bit på väg. En testperiod har
genomförts där några brukare, några från pensionärsorganisationerna och
några politiker har fått prova maten i en vecka. Reaktionerna på det var i
huvudsak positiva.
Detta skulle i så fall betyda att kylda matlådor levereras en gång per vecka.
För den enskilde betyder det ökad valfrihet både vad gäller när och vad den
enskilde ska äta, då det finns flera maträtter att välja mellan, idag finns
endast ett allternativ.
Maten är biståndsbedömd och de som behöver hjälp kommer även
fortsättningsvis få den hjälp de behöver, det kan vara att värma maten eller
att få hjälp med att äta den.
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Dnr 2013.287

102

Avsägelse och fyllnadsval
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Henry Johansson (KD)
som avser uppdraget som ledamot i socialnämnden. Ny ledamot blir
Lars Jingåker (S) för återstoden av mandatperioden.
2. Kommunfullmäktige utser Isa Wallmyr (KD) till ny ersättare i
socialnämnden för Lars Jingåker (S) för återstoden av mandatperioden.
Ärendet
Henry Johansson (KD) avsäger sig uppdraget som ledamot i socialnämnden,
ny ledamot blir Lars Jingåker (S).
Valberedningen föreslår Isa Wallmyr (KD) till ny ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2013-08-26
Valberedningens förslag 2013-09-10

