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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 25 november, kl. 18.30 –
20.20, Ajournering mellan 19.20 – 19.40

Beslutande

Se särskild förteckning, sid 3.

Övriga närvarande
Ersättare

Abner Englund (S)
Börje Olsson (S) §§ 104-106
Ingemar Ehn (FP)
Claes Häggblom (KD)

Tjänstemän

Kommunchef Christer Engström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas

Övriga
Justering
Justerare

Eva Holm och Ingrid Olsson

Plats och tid

Kommunkontoret den 2013-11-29, klockan 13.00

Justerade paragrafer

85-106

Underskrifter
Sekreterare

____________________________________________

Kristoffer Baas

Ordförande

____________________________________________

Marlene Johansson

Justerare

____________________________________________

Eva Holm

______________________________
Ingrid Olsson
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ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA
Kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 25
november 2013.
Protokollet har justerats, d v s godkänts av ordförande och justerande.
Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 29 november 2013 och tas ned den
20 december 2013. Mellan den 29 november och 18 december 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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Beslutande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16
september
Jonas Frost tjänstgörande ersättare för Tony Smith (S)
Marlene Johansson (S), Ordförande
Anna Rudman (C), 2:e vice ordförande
Yoomi Renström (S)
Håkan Englund (S)
Ylva Ivarsson (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Hans Gradin (S)
Anna-Greta Söderlund (S)
Emma Madueme (S)
Per Helgesson (S)
Eva Holm (S) tjänstgörande ersättare för Lars Jingåker (S)
Åke Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S)
Mattias Lennartsson (S)
Lena Woxberg (S)
Siver Karlsson (S)
Rigmor Frost (S) tjänstgörande ersättare för Anette Mårtensson (S)
Mikael Jonsson (M)
Åke Ahl, (M)
Ulla Mortimer (M)
Pär Johansson (M)
Kent Olsson (FP)
Anita Wallin (MP) tjänstgörande ersättare för Veronica Kjellgren (MP)
Björn Mårtensson (C)
Hans Jonsson (C)
Sture Hansson (C)
Ingrid Olsson (C)
Deisy Hellsén (C) tjänstgörande ersättare för Karl-Evert Hellsén (C)
Allan Elfstrand (C) tjänstgörande ersättare för Gun-Marie Swessar (C)
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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Kf § 85

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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Kf § 86

Dnr 2013.80

101

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har den 22 mars 1999 beslutat att införa
”Allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktiges sammanträden.
Frågor från Elisabeth Gutu
1. Hur kan man vara säker på att byarna inte behandlas ofördelaktigt?
2. På vilket sätt visar ni att ni tar ansvar för hela Ovanåkers kommun och
inte bara de centrala delarna?
3. Vad görs för att människor ska flytta hit? Det pendlar in många personer
från närliggande kommuner, finns det någon möjlighet att marknadsföra
för att bland annat dessa personer ska flytta hit?
Svar på Elisabeth Gutus frågor
Håkan Englund (S)
Huvudansvaret som ordförande på barn- och skolnämnden är att kvaliteten
på förskola och grundskola är så hög som möjligt. Ansvaret är även att alla
elever får samma förutsättningar för en bra skolgång.
Att vara politiker är att handskas med prioriteringar. Principiellt är jag inte
emot att behålla alla mindre enheter, om det skulle finnas mer pengar så
skulle jag vilja behålla alla skolor, minskade lokalkostnader leder till att vi
kan ha högre lärartäthet på de skolor som finns kvar.
Även om Alfta och Edsbyn är de centrala delarna så är det inte stora. En
möjlighet till att locka människor att bosätta sig utanför Edsbyn och Alfta är
att finna bra bostäder.
Jag är övertygad om att äldreomsorgen och skolan är de två områdena som
sätter en kvalitetsstämpel på kommunen. Om man diskuterar
Viksjöforsskola så är inte lokalerna avgörande, det är innehållet som avgörs
av kompetens.
Yoomi Renström (S)
Svar på frågan om vad kan vi göra för att öka inflyttningsattraktiviteten.
Ett problem är att det inte finns tillräckligt många attraktiva boenden.
Problem som återstår att lösa är att fastighetsvärdena är låga. Många äldre
bor kvar i sina hus länge och det återstår att finna vägar till ett
generationsskifte. Möjligheten till strandnära tomter, dock är kommunen
styrd av regelverk kring detta. Det behövs en bredare arbetsmarknad och
framförallt för kvinnor, därav är det bra att det görs satsningar på turism.

forts
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Kommunfullmäktige
Kf § 86 forts
När det gäller skolorna finns en problematik om vad som är kvalitet och
service då lagarna har skärpts, idag är det svårt att få tillstånd att driva små
skolor.
Björn Mårtensson (C)
Det går att besvara Elisabeths frågor lite olika beroende på vilka
utgångspunkter man har.
Ur mitt perspektiv är Viksjöfors det lilla lokalsamhället som har ett relativt
komplett innehåll, skola, förskola och lanthandel. Extra roligt och positivt är
den stora andelen behöriga lärare i både Viksjöfors och Runemo.
Jan Wahlman (V)
Det pratas mycket om kvalitet i skolan, jag gick i en stor skola och där blev
man anonym. I mindre skolor samlas föräldrarna när det uppstått problem så
löste man problemen vilket är svårt i större skolor.
Avslutande ord från Jonas Broberg
Då tiden för allmänhetens frågestund löpt ut fick Jonas Broberg chansen att
avsluta frågestunden.
På kommunens hemsida står det ”Välkommen till länets tryggaste
kommun.”. Jag vet inte om jag kan stå för det, känns som att jag inte vet
vart vi är på väg. Det har blivit en situation där det är vi mot er, man får inte
glömma att vi också är en del av Ovanåkers kommun. Egentligen jobbar alla
för samma sak, en attraktiv kommun att erbjuda.
Jag träffar mycket folk som bor och bygger i kommunen och jag har inte
hört att många som är missnöjd över hur vi har det idag.
Har läst lite insändare och läst att valet är underordnad i denna fråga, vi
måste agera. Väljarna har gett er ett förtroende som ni har fått att förvalta,
som det är idag är folk nöjda.
Om nedläggningen av Viksjöfors skola inte i slutändan blir en besparing för
kommunen så är det en gåta varför frågan överhuvudtaget har väckts.
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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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Dnr 2013.358

101

Interpellation ställd till kommunstyrelsen ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Ärendet
Interpellation
”Interpellation till Kommunstyrelsens Ordförande
I juni år 2012 ställde jag en interpellation angående Ovanåkers kommuns
samverkan med Polisen i Gävleborgs Län. Interpellationen handlade om den
överenskommelse som Ovanåkers kommun slöt med Polisen Gävleborg
2009 samt även 2011.
Svar lämnades på kommunfullmäktigemötet den 27 september 2012. Av
svaret framgår det att syftet med avtalet inte primärt är att få människor mer
trygga i kommunen utan att förstärka och förtydliga samarbetet och
samverkansformerna mellan kommunerna i Gävleborgs län och den lokala
polisen.
I svaret framgår att avtalet gäller kalenderårsvis och skall redovisas och
revideras per år. Av svaret framgår också att en sammanställning planerades
att göras hösten 2012 och eventuellt revideras därefter. En redovisning görs
därefter om detta till kommunstyrelsen. Det framgår även att arbetet
kommer att vara bättre i fas med avtalstiden framöver.
Min fråga är nu drygt ett år senare,
 Har det gjorts någon sammanställning över arbetet och när kommer den
redovisningen att presenteras?
 Vilka revideringar av handlingsplanen har blivit följden av
uppföljningen?

Edsbyn 2013-11-11

Hans Jonsson (C)”

forts
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Svar på interpellationen:
”Svar på interpellation angående Ovanåkers kommuns samverkan med
polisen i Gävleborgs län
En revidering av "Handlingsplan för samverkan mellan Polismyndigheten i
Gävleborgs län och Ovanåkers kommun" gjordes 20 maj 2013. Inga
förändringar av målen i handlingsplanen gjordes utan de prioriterade
områdena är fortfarande ANDT samt Trafik.
Ytterligare en uppföljning gjordes redan 18 nov 2013 för att komma i rätt
tidsplanering dvs. att uppföljning och revidering görs innan årets slut. Inga
förändringar av målen föreslogs.
Det beslutades då att redovisning till kommunstyrelsen skulle ske senast
2014-02-28.

Yoomi Renström (S)
Kommunstyrelsens ordförande ”
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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 och motioner har inkommit
Dnr 2013.339 739
Medborgarförslag – Skapa ett allergianpassat äldreboende i Ovanåkers
kommun och låt de övriga boenden och dagverksamheten bli djurvänliga
Skickat till socialnämnden för beslut.
Dnr 2013.311 294
Motion – Förslag om att Ovanåkers kommun uppdrar till fastighetsbolaget
AEFAB att utreda nybyggnation av bostäder
Skickat till kommunstyrelsen som med hjälp av AEFAB bereder ärendet.
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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Dnr 2013.115

042

Uppdrag kring åtgärder för att uppnå ekonomisk balans
2013
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ger tilläggsanslag om 350 tkr för år 2013, vilket
motsvarar det befarade underskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Yoomi Renström (S) tillstyrker kommunstyrelsens begäran.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller
avslår kommunstyrelsens begäran och finner att kommunfullmäktige antar
det.
Ärendet
Vid tertialuppföljningen som behandlades vid Kommunstyrelsen den 11 juni
2013 bedömdes det ekonomiska utfallet för 2013 uppgå till ca – 600 tkr.
Uppdrag gavs där till kommunchefen att till den 27 augusti återkomma med
förslag tillåtgärder för att uppnå ekonomisk balans för 2013.
Bakgrunden underskottet återfinns i följande delar:
A Besparingskravet på kommunstyrelsen för 2013 uppgick till 1 203 tkr
medan det förslag på besparingar som kommunstyrelsen lämnade uppgick
till 417 tkr. Här återstod således 786 tkr. Förslagen fördelades enligt
följande:
Minskning av kökspersonal
Ej fortsatt stöd till närradion
Återställning av 80 % tjänst till 100 %
arbetsledartjänst vid Historiekällarn.
Olika åtgärder inom
personalavdelningen enligt
budgetdokument.

forts
Skickas till
För kännedom: Christer Engström

197 tkr
52 tkr
- 98 tkr
266 tkr
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B I den av fullmäktige beslutade budget och verksamhetsplanen hade
kommunstyrelsen äskat 2 145 tkr för ny verksamhet men erhöll 1 020 tkr för
att finansiera denna. Någon anvisning kring vilket område som skulle
belastas med besparingar, 1 125 tkr, gavs inte.
De 2 145 tkr fördelades enligt följande:
Kostnader för näringslivsorganisation
vilka tidigare finanseriades av ett
räntepåslag på AICAB

906 tkr

Utvecklingsavdelningens kostnader
vilka under första året finansierades av
växtkraftmedel

835 tkr

Ekologiska livsmedel

189 tkr

Utbildning i löne- och medarbetarsamtal
för samtliga anställda (endast 1 år)

100 tkr

Webb-sändningar av fullmäktigemöten

100 tkr

Underhåll av befintlig konst

15 tkr

Summan av de 786 tkr och 1 125 tkr, 1 911 korrigerades senare till 1 871
tkr.
De åtgärder som vidtagits är följande:
1. Ny verksamhets eller höjd ambitionsnivå startas/inleds ej.
- Ej medel till ekologiska livsmedel
- 189 tkr
- Underhåll av befintlig konst inleds ej
- 15 tkr
2. Tjänst som 0,5 Folkhälsosamordnare, vakant, samordnas
0 tkr
med barn och ungdomspolitiskt ansvarig och bidrar därmed
till finansiering av denna tjänst. Beräknad besparing 225 tkr
Denna åtgärd visade sig ändå nödvändig utan att ge ekonomisk
effekt då Länsstyrelsens bidrag till BRÅ bortfallit för
2013.
3. Prioritering görs så att webbsändningarna skjuts till 2014
- 100 tkr
och utbildning i löne- och medarbetarsamtal genomförs
2013. Det senare är en engångsåtgärd och närradion har fått
ett anslag via växkraft.
4. Personalavdelningens budget visade sig vara felaktig
260 tkr
avseende personalkostnaderna.

forts
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5. Utvecklingsavdelningens budget visade sig vara felaktig
84 tkr
avseende personalkostnaderna med 134 tkr. Neddragning
av fria medel från 100 tkr till 50 tkr leder till att endast
84 tkr återförs.
6. 0,5 administrativ tjänst inom service- och informations- - 218 tkr
avdelningen dras in då den dels är budgeterad och dels
fås intäkter för. Ingen konsekvens.
7. (1,0)/0,5 administrativ tjänst inom service och
- 218 tkr
informationsavdelningen dras in. Vid överläggningar
med fackliga organisationer så görs överenskommelsen
att erbjuda den sist anställde vikariatet inom löneenheten för
att förskjuta behovet av uppsägning. Konsekvensen av
åtgärden hamnar i stället bland ekonomiavdelningens
assistenter och konkret så senareläggs införande av inköpssystem.
8. Föräldraledig ekonom återbesätts inte under 2013
- 120 tkr
9. Lägre avgift till Inköp Gävleborg än budgeterat
- 50 tkr
10. Långtidssjukskrivningar inom Utvecklingsavdelningen - 400 tkr
återbesätts ej.
11. Övriga diverse budgetkorrigeringar. Osäkert hur
- 202 tkr
möjligt dessa är att realisera.
12. Allmän återhållsamhet redovisat i tertialuppföljningen
- 103 tkr
Delresultat
13. Lönerevision < 3 % (ca 2,8 %)
14. Flytt av tjänst, 1 nov, till projekt Aktivitetshuset
(kräver beslut och facklig samverkan)
15. Avgiftshöjning musikskolan ikraftträdande hötterminen
(kräver beslut)
16. Arbete med ev. kunna tidigarelägga indragning av 0,5
tjänst inom förvaltningen med hjälp av en motsvarande
pensionsavgång inom annan förvaltning
Målbild (allt annat lika)

forts

- 600 tkr
- 70 tkr
- 84 tkr
- 25 tkr
- 70 tkr
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Rapport har givits till Kommunstyrelsen den 9 april och den 7 maj kring
vidtagna åtgärder. Vid sammanträdet den 7 maj gavs uppdraget att till den
11 juni återkomma med beskrivning av verksamhetens innehåll och
kostnadsstruktur i syfte att ge förutsättningar för kommunstyrelsens
prioritering för att uppnå ekonomisk balans. Beskrivningen gavs och
återfinns på intranätet under ”KS-förvaltning/Presentationer avdelningar
ks”. Vid sammanträdet gavs inga anvisningar kring prioriteringar. Flera av
åtgärderna presenterade ovan är av tillfällig art och effekten bortfaller därav
inför 2014.
Förvaltningens chefer har vid olika tillfällen mött Kommunstyrelsens
presidium för att beskriva verksamheten och diskutar möjliga förändringar.
Följande områden har diskuterats:
 Musikskolans; omfattning
 Studieförbundsbidrag; omfattning
 Alftaskolans bibliotek; inriktning, omfattning och lokalisering
 Medel till skolkulturen; omfattning
 Teknisk samarbete kring växel inom Hälsingland
 Gemensam lönehantering för kommunen och kommunala bolag
Ledtiderna för ovanstående områden är sådana att de inte ger ekonomisk
effekt under 2013.
Under senare delen av våren har ärendet sammanfallit med uppdraget att ta
fram en budget och konsekvensbeskrivningar för 2014 – 2016 där ytterligare
besparingskrav 1 354 tkr ålagts Kommunstyrelsen/förvaltningen. De
närmast ovan angivna områdena återfinns i viss utsträckning med i detta
arbete. För detta hänvisas till detta ärende vilket även det behandlas av
kommunstyrelsen den 27 augusti.
Slutsats/sammanfattning
Ytterligare åtgärder bedöms som synnerligen svåra att genomföra med
effekt under 2013 och utan konsekvens för andra nämnder/förvaltningar.
Dessa skulle i så fall handla om att lägga ned hela eller delar av den
verksamhet som bedrivs inom styrelsen/förvaltningen. Denna typ av
åtgärder kan genomföras under förutsättning av att anvisningar ges om
detta. I övrigt hänvisas för 2014 och framåt till ärende kring
konsekvensbeskrivning i samband med budget och verksamhetsplan.
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Beslutsunderlag
Arbetsmaterial ”Besparings- effektiviseringsåtgärder för att uppnå
ekonomisk balans 2013.” Uppdaterat 2013-02-13
Arbetsmaterial ”Besparings- effektiviseringsuppdraget” Upprättat 2013-0209
Kommunstyrelsen § 60, 2013-04-09
Kommunsstyrelsen § 96, 2013-05-07
Kommunstyrelsen § 118, 2013-06-11
Kommunstyrelsen § 119, 2013-06-11
Tjänsteskrivelse från Christer Engström, daterad 2013-07-25, 08-14
Kommunstyrelsen § 133/13, 2013-08-27
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Dnr 2013.302

049

Besökscentrum för världsarvet – tilläggsbudgetering för
verksamheten 2013
Kommunfullmäktiges beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens driftbudget
för 2013 med 410 tkr i syfte att täcka kostnaderna för verksamheten
”Besökscenter världsarvet” under 2013.

Ärendet
Efter att Hälsingland fått sju gårdar världsarvsförklarade och två av dessa
finns i Ovanåkers kommun har vi byggt upp ett besökscenter för att ta hand
om och vidareförmedla besökare till dessa gårdar. Verksamheten har byggts
upp under 2013. Medel har tidigare avsatts för aktiviteter kring invigningen
och för verksamheten 2014 och framåt har avsatts 500 tkr per år. För 2013
är det inte avsatt medel och detta har varit med allas goda minne. Vi har nu
en god bild av vilka kostnader som uppkommer och kan därför med detta
som underlag begära tilläggsanslag till Kommunstyrelsen för att täcka dessa
verksamhetskostnader. Beräkningen återfinns i bilaga och äskandet är
avrundat till jämna 10-tusental kronor.
Att notera är att medel för åtgärder på fastigheten (besökscentrat) inte finns
avsatta.
Beslutsunderlag
Budget för besökscenter världsarvet 2013
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-09-11
Kommunstyrelsen § 160/13, 2013-10-03
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Dnr 2013.99

003

Reglemente för kommunala pensionärsrådet - revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för det kommunala
pensionärsrådet daterat 2013-09-11 att gälla från och med den 1 januari
2014.
Ärendet
Kommunala pensionärrådet har behandlat förslag till ändringar i sitt
reglemente. I bilaga finns det antagna reglementet, bilaga 1, och det av
pensionärrådet föreslagna, bilaga 2.
De två huvudsakliga förändringarna är att samrådsförfarandet föreslås
ändras från ett ”bör”-krav till ett ”skall”-krav och att rådet ska ges möjlighet
att tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden inför rådets
sammanträden. En viss tyngdpunktsförskjutning föreslås även då nuvarande
reglementet anger att organet ska behandla frågor som rör pensionärers
intressen i Ovanåkers kommun medan det föreslagna inte anger någon
begränsning avseende intresseområde.
Beredningsgrupp
Rådet utgör en informations och remissorgan i frågor som rör pensionärers
intressen i Ovanåkers kommun. Dagordningen avgörs av ordförande och
aktuella frågor kommer huvudsakligen från den kommunala organisationen.
Dessa är då beredda innan de informeras och inhämtas synpunkter på. Om
frågor anmäls eller lyfts vid sammanträdet bereds de inför kommande
sammanträde om inte svar kan ges omgående. Därav så avvisas förslaget till
beredningsgrupp.
Organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information
Begreppen överläggningar och samråd saknar enhetliga definitioner men
kan betraktas som synonyma begrepp. Olika myndigheter lägger egna
definitioner. T ex energimyndigheten definierar det följande: ”samarbete
som kräver att aktörerna är överens innan beslut kan fattas”. Slutsatsen av
det är att om vi lägger till begreppet ”överläggning” så tillför det inte något
ytterligare och kan därför utgå. Det kan också vara ändamålsenligt att
förtydliga att syftet med rådet inte är att ledamöterna ska bli överens,
beslutsfattande, utan att just ge råd.
forts
Skickas till
För kännedom: Kommunala pensionärsrådets ledamöter
För handläggning: Sekreteraren för kommunal pensionärsrådet
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Beträffande information så finns inget hinder att lägga till ”ömsesidig”
information om så önskas.
Skall-krav beträffande information i sådan tid att det kan påverka ärendets
handläggning.
Den föreslagna paragrafen är utformad så att samtliga ärenden som direkt
eller indirekt berör gruppen ”skall” passera rådet. Detta är inte praktiskt
möjligt eller ens lämpligt då det ger en enskild grupp betydande inflytande
på planering/beslutsfattande.
Det kan det ändamålsenligt att tydliggöra att syfte med rådet är att
synpunkter sak inhämtas i så tidigt skede att det kan påverka ärendets
handläggning.
Avslutning
Ett sammanfattande förslag, bilaga 3, lämnas vilket beaktar det förhållanden
som översiktligt belysts ovan.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Reglemente för pensionärsrådet, fastställt av kommunfullmäktige
den 25 mars 1996, § 12
Bilaga 2 - Förslag till reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet
från Kommunala pensionärsrådet 2013-02-26, § 5
Bilaga 3 – Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet från
kommunstyrelseförvaltningen 2013-09-11
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-09-10
Kommunstyrelsen § 161/13, 2013-10-03
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Ny/reviderad Tillgänglighetspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Tillgänglighetspolicy för Ovanåkers
kommun, daterad september, 2013
2. I och med policyns antagande upphävs också Handlingsplan för allergi
2004 och ersätts med Tillgänglighetspolicyn, 2013.
Ärendet
På uppdrag av Kommunchefens ledningsgrupp utsågs en arbetsgrupp med
representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Under processen kom ett tilläggsuppdrag med att även integrera
allergiplanen i handikapplanen.
En remissrunda av förslaget på första utkastet av Handikapp -och
tillgänglighetspolicyn genomfördes i december 2012 till januari 2013.
Remissinstanser var:
- Handikapprådet
- Pensionärsrådet
- Astma och allergiföreningen i Ovanåker
Under processens gång har dialog och information skett med beredningen
och KL gruppen.
Beslutsunderlag
Tillgänglighetspolicy, 2013-09-06
Tjänsteskrivelse, Maria Hedström och Sofia Wetterholm, 2013-09-06
Kommunstyrelsen § 162/13, 2013-10-03

Skickas till
För kännedom: Samtliga förvaltningar och bolag
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Höjning av priser på lunch och lunchlådor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande förändringar av kostpriserna
att börja gälla från och med 2014-01-01
Höjning av lunchpris gymnasieelever från 27 kr till 29 kr
Höjning av pris på lunch för Särskilda boenden från 41 kr till 42 kr,
Höjning av pris kvällsmat särskilda boenden från 35 kr till 36 kr.
Höjning av pris för lunch matsal, pensionär från 56 kr till 57 kr
Höjning av pris för matlåda i matsal, pensionär från 52 kr till 53 kr
Höjning av pris för lunch matsal, gäster och kommunanställd
från 62 kr till 63 kr
Höjning av pris för matlåda i matsal, gäster och kommunanställd
från 58 kr till 59 kr
Höjning av pris för lunchlåda behovsprövad från 44 till 45 kr
Höjning av pris för kvällsmatslåda behovsprövad från 38 till 39 kr
Lunchhäfte 10 kuponger, pensionär 550 kr
Lunchhäfte 10 kuponger, gäst och kommunanställd 610 kr
Bakgrund
Livsmedelspriserna för storhushåll har stigit under året, den främsta orsaken
är ökad efterfrågan av livsmedel i världen.
De särskilda boendenas beställningar av lunch och kvällsmat har stadigt gått
nedåt de senaste åren. Mellan åren 2011 och 2012 minskade antalet
beställda portioner med 13 300 st. Minskade beställningar leder till att
kostnaden per tillagad portion ökar.
Skatteverket har 2013 värderat en varm lunch till ett schablonvärde
på 80 kr. Har man ett självkostnadspris som understiger schablonvärdet
uppkommer inte någon skattepliktig förmån. Det krävs inget beslut av
skatteverket för att få använda ett självkostnads pris.

forts
Skickas till
För handläggning: Kostavdelningen
För kännedom: Ekonomiavdelningen
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Förvaltningens ståndpunkt
Restaurangen på Sunnangården samt skolrestaurangerna bör följa
prisutveckling i närliggande kommuner samt den lokala marknadens
prissättning för luncher.
Den interna prissättningen ska täcka Kostavdelningens självkostnad för
livsmedel, personal, lokaler och distribution.
Grupper som omfattas av prishöjningen är:
Lunch till gymnasieelever.
Lunch och kvällsmat till särskilda boenden.
Pensionärer som bor hemma i eget boende men som äter lunch eller köper
matlåda i kommunens restauranger.
Pensionärer som har behovsprövade matlådor.
Kommunanställda och gäster som äter lunch eller köper matlåda i
kommunens restauranger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Susanne Björklund, 2013-08-26
Beslutsunderlag, 2013-09-24
Kommunstyrelsen § 163/13, 2013-10-03
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Antagande av varuförsörjningsplan
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige antar varuförsörjningsplanen att gälla från och med
den 1 januari 2014.
 Ersättningen för hemsändningsbidrag ökar från nuvarande 85 kr/order
(ks § 62/06) till 100 kr/order.
 Kilomterersättningen förblir densamma, 3,5 kr/km.
 Butikerna ska ta en serviceavgift på 20 kr/order för hemsändningarna,
för att förhindra att systemet utnyttjas.
Sammanfattning av ärendet
Varuförsörjningsplanen ska finnas för att försäkra att lands- och glesbygd
har tillgång till dagligvaruförsörjning.
Landstinget betalar halva kostnaden för hemsändningsbidrag upp till 200 kr,
för att kunna få stöd krävs det att kommunen har en varuförsörjningsplan.
Ovanåkers kommun har inte någon plan och behöver därför anta en.
Ärendet
Ovanåkers kommun har inte antagit någon varuförsörjningsplan vilket krävs
för att Landstinget ska betala halva kostnaden för hemsändningsbidrag upp
till 200 kr/order, tidigare var denna summa 120 kr/order.
Ovanåkers kommun har tre butiker som är föremål för att kunna utnyttja
hemsändningsbidrag, dessa tre är, Nya Rotebergs handel, Viksjöfors handel
och Voxna Livs, då butikerna har relativt låg omsättning är detta en extra
inkomst som stödjer butikerna och förser lands- och glesbygdsområden med
dagligvaror.
Anledningen till att en serviceavgift bör införas är för att personer som inte
är i behov av hemsändning inte ska utnyttja systemet i syfte att öka
omsättningen för butiken.
Beslutsunderlag
Förslag till varuförsörjningsplan, 2013-06-10
Kommunstyrelsen § 62/06, 2006-04-06
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-09-23
Kommunstyrelsen § 164/13, 2013-10-03

Skickas till
För kännedom: Berörda butiker, Landstinget och Kristoffer Baas
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Besvarande av medborgarförslag ”Verka för en vargfri
kommun”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunens ställningstagande i liknande frågeställningar gjordes i
kommunfullmäktige den 16 september, därav lämnas följande svar på
medborgarförslaget:
 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.
Ärendet
Förslagsställarna har inkommit med ett medborgarförslag som berör
rovdjurspolitik med inriktning mot vargfrågan.
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, 2013-08-20
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-10-03
Kommunstyrelsen § 165/13, 2013-10-03

Skickas till
För kännedom: förslagsställare, Regeringen
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Överenskommelse om samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till överenskommelse,
om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning att
gälla fr.o.m. den 1 oktober 2013 och tillsvidare.
2. Kommunfullmäktige godkänner bifogad handlingsplan för
utvecklingsarbete under 2013, samt att uppdra till berörda facknämnder
att årligen besluta om de revideringar av överenskommelsen som
utarbetats på länsnivå, samt att fastställa den länsgemensamma
handlingsplanen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Gradin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar eller
avslår kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige antar
det.
Ärendet
Enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och
Socialtjänstlagen (SoL) från januari 2010 ska landstinget och kommunen
ingå en överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning (8a § HSL, 5 kap 8 a § SoL). Förutom lagkraven är
överenskommelsen också en förutsättning för att kommuner och landsting
skall erhålla stimulansmedel från staten för utveckling av insatser för
målgruppen. För Gävleborgs län utgör stimulansmedlen ca 18 miljoner kr
för 2013. Kommunerna i länet och landstinget har sedan 1 november 2012
till haft en tidsbegränsad överenskommelse som fastställts på
tjänstemannanivå. Den upphör att gälla den 30 juni 2013 och har nu följts
upp och reviderats av den arbetsgrupp som tillsatts av Länsledning Närvård.
Arbetsgruppen består av Anna Danielsson, socialchef Sandvikens kommun,
Tommy Stokka, socialchef Bollnäs kommun, Roger O Nilsson,
divisionschef medicin/psykiatri Landstinget Gävleborg, Ingrid Nilsson,
samordnare Region Gävleborg. Förslaget till överenskommelse, och
handlingsplan, som bifogas berör individ- och familjeomsorg,
handikappomsorg, äldreomsorg och skola/förskola i kommunerna och
primärvård, psykiatrisk öppen- och slutenvård, samt habilitering i
landstinget och är av principiell natur.
forts
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Den bör därför slutgiltigt fastställas i kommunfullmäktige och
landstingsstyrelse.
Överenskommelsen skall årligen följas upp och revideras och en
handlingsplan skall upprättas över områden som behöver vidareutvecklas
under året.
Beslutsunderlag
Skrivelse Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning version 2, 2013-04
Tjänsteskrivelse av Anette Forsblom, daterad 2013-05-31
Socialnämnden § 80, 2013-08-21
Kommunstyrelsen § 168/13, 2013-10-03
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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 rapporten.
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.
2013-06-27 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 (april-juni 2013):
Tidigare inrapportering:
 Kontaktfamilj enligt SoL/IFO från 2012 kvartal 2, datum för avbrott
2012-02-10
 Kontaktfamilj enligt SoL/IFO, beslut daterat 2012-11-07
 Kontaktperson enligt SoL/IFO, beslut daterat 2012-12-07, rapporterat
som verkställt 2013-05-23
Ny inrapportering:
 Kontaktperson enligt SoL/IFO beslut daterat 2013-01-21
 Kontaktfamilj enligt SoL/IFO beslut daterat 2013-01-11, rapporterat som
verkställt 2013-05-23
 Kontaktfamilj enligt SoL/IFO beslut daterat 2013-01-11, rapporterat som
verkställt 2013-05-23
 Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-0221
 Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-0221
 Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-0221
 Öppenvård personligt stöd/föräldrastöd SoL/IFO beslut daterat 2013-0221
forts
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Beslutsunderlag
Socialnämnden § 84/13, 2013-08-21
Förtydligande Monica Liljemark, 2013-10-03
Kommunstyrelsen § 169/13, 2013-10-03
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Skattesats 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer 2014 års skattesats till 21,86 kr/skattekrona.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hans Jonsson (C) med bifall från Yoomi Renström yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige antar det.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen, 8 kap., § 6, ska styrelsen före oktober månads
utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den
preliminära inkomstskatten under det följande året.
Beslutsmaterial
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-10-16
Kommunstyrelsen § 178/13, 2013-11-05
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Sammanträdesdagar 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar 2014:
24 februari, 28 april, 16 juni, 22 september, 24 november och 15 december
Ärendet
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska
fastställas. Hänsyn har tagits till röda dagar och valen som ska förättas under
2014. (Valen är den 25 maj och den 14 september.)
Kommunstyrelsens sammanträdesplan
Yttranden
in
må

Kallelse
Politisk
beredning
to

13 jan
17 feb
17 mars

16 jan
20 feb
20 mars

14 april

16 april
(ons)
28 maj
(ons)
14 aug
11 sep
16 okt
6 nov

26 maj
11 aug
8 sep
13 okt
3 nov

Politisk
beredning
ti
kl. 08.30
21 jan
25 feb
25 mars

Utskick
kallelse ks
ti

Ks
Sammanträde
ti
kl. 09.00
4 feb
11 mars
8 april

22 april

28 jan
4 mars
31 mars
(mån)
29 april

3 juni

10 juni

17 juni

19 aug
16 sep
21 okt
11 nov

26 aug
23 sep
28 okt
18 nov

2 sep
30 sep
4 nov
25 nov

6 maj

Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplanering 2013-10-16,
kommunstyrelseförvaltningen Kristoffer Baas
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-10-16
Kommunstyrelsen § 179/13, 2013-11-05

Skickas till
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen , samtliga nämnde,
repron
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Delårsbokslut Ovanåkers kommun januari-augusti 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport Ovanåkers kommun januariaugusti 2013.
Sammanfattning av ärendet
Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för perioden på 25,3 (32,4) mnkr
2013. Föregående års belopp redovisas inom parantes.
Resultat
Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari – augusti 2013, ett
resultat på 25,3 mnkr (32,4). Resultatförsämringen jämfört med samma
period 2012 beror på ökade nettokostnader för verksamheterna med 14,9
mnkr och då främst ökad pensionskostnad, genom förändringen av RIPSräntan som bestämmer pensionsskuldens storlek, bättre skatteintäkter 9,2
mnkr och minskat finansnetto 1,4 mnkr.
Prognos
På årsbasis för 2013 beräknas kommunens nettointäkter öka med 3,0 % till
554,6 mnkr (538,7) och kommunens nettokostnader öka med 0,9 % till
548,9 mnkr (544,1), 2012 års siffror inom parantes. Resultatet beräknas bli
positivt med 10,8 mnkr.
Budget
Nämndernas prognos mot budget beräknas ge ett överkott motsvarande ca
1,8 mnkr för 2013. Skatteintäkterna väntas bli knappt 2,2 mnkr bättre än
budget. De finansiella intäkterna visar ett överskott på 0,2 mnkr mot budget.
Placeringar
Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2013, marknadsvärdet var 50,9
mnkr per 31 augusti en ökning med 1,5 mnkr (3,0 %) från årets början.
Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet 71,3 mnkr per 31
augusti en ökning med 1,3 mnkr (2,8 %) från årets början. Båda portföljerna
har avkastat 3,2 % realt hittills 2013, målet är 3,0 % realt på helår.

forts
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Finansiella mål
Ovanåkers kommun klarar 4 finansiella mål 2013.
Verksamhetens nettokostnader skall vara högst 99,0 % för 2013. Prognosen
visar på 99,0 %.
Resultatet skall vara positivt (>0 kr). Prognosen visar på 10,8 mnkr.
Koncernens resultat skall vara större än 3,3 mnkr. Prognosen visar på 17,3
mnkr.
Skattesatsen är oförändrad för 2013 med hänsyn till gjord skatteväxling med
landstinget.
Målet att de skattefinansierade investeringarna skall vara högst 15 mnkr i
medeltal för 5 år, uppfylls inte. För 2013 är prognosen cirka 22,9 mnkr.
Målet att de avgiftsfinansierade investeringarna skall vara högst 5 mnkr i
medeltal för 5 år, uppfylls inte. För 2013 är prognosen cirka 6,0 mnkr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport Ovanåkers kommun januari-augusti 2013
Tjänsteskrivelse ekonomichef Nils-Erik Nilsson, 2013-10-22
Kommunstyrelsen § 181/13, 2013-11-05
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Arkivreglemente för Ovanåkers kommun – komplettering
Kommunfullmäktiges beslut
Komplettering § 1, 2: stycket:
Arkivreglementen blir gällande för kommunala företag endast efter
associationsrättsligt bindande beslut – d.v.s. bestämmelser i t.ex.
bolagsordning eller ägardirektiv. Bolagets styrelse kan fatta beslut om vilka
regler och föreskrifter som ska gälla.
Komplettering till § 3:
Arkivmyndigheten ansvarar för centralarkivets vård i enlighet med
bestämmelserna i §§ 4-6 Arkivlagen
1. Handlingar som tillhör myndighetens arkiv ska förvaras i arkivlokal
som ger skydd mot
- vatten och skadlig fukt
- brand, brandgas och skadlig upphettning
- skadlig klimat- och miljöpåverkan
- skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst
2. Arkivlokalen får inte
- användas för andra ändamål än förvaring av arkiv
Beslutet börjar gälla från 1 december 2013.
Ärendet
Ovanåkers kommun är en av 18 riskkommuner vad gäller
klimatförändringar enligt en forskning som gjorts av Institutionen för
Historia och Samtidsstudier, Södertörns högskola, 2013.
Idag uppfyller inte kommunens arkivlokaler kraven enligt Arkivlagen.
Beslutsunderlag
Arkivreglemente den 1 december 2012.
Arkivlag
Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2013:4, 4 kap.
Forskning Södertörns högskola
Kommunstyrelsen § 182/13, 2013-11-05

Skickas till
För handläggning: Pia Nilsson, arkivansvarig, samtliga kommunala bolag
För kännedom: David Persson, fastighetsstrateg
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ABVA 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar nytt förslag till Allmänna bestämmelser för
brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar
(ABVA).
Sammanfattning av ärendet
Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggningar har uppdaterats så att förslaget stämmer bättre överrens
med gängse praxis.
Ärendet
Tekniska avdelningen har uppmärksammat att nuvarande ABVA saknar en
formulering om vad som gäller i det fall en enstaka fastighet behöver till
exempel en tryckstegring, tryckreducering eller pumpstation. Hur sådana
fall hanteras framgår i Lagen om allmänna vattentjänster, dess förarbete
samt rättspraxis, men ABVA brukar för enkelhetens skull innehålla
information om detta. ABVA har därför kompletterats så att detta har lagts
till i ABVA som §16. I övrigt föreslås inga ändringar.
Beslutsunderlag
ABVA 2014
Tekniska nämnden § 80/13, 2013-09-25
Kommunstyrelsen § 184/13, 2013-11-05

Skickas till
För handläggning: Helsinge Vatten AB
För kännedom: VA–Ingenjör Johan Olanders
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Tilläggsanslag 2013 för Kommunstyrelsen och Socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen tilläggsanslag för 2013 med
36 tkr för underhållsåtgärder vid gården Ol-Anders i Alfta och
socialnämnden 50 tkr för utrustning till integrationsenhetens odlingsprojekt.
Tilläggsanslag är inte rampåverkande för 2014 och framåt.
Finansiering sker via årets resultat.
Bakgrund
Arbetsgivare inom kommun och landstingssektorn kommer efter ett beslut i
AFA sjukförsäkringsaktiebolags styrelse erhålla ca 11 miljarder kronor i
återbetalning av premier för år 2006 och 2005 för AGS-KL och
Avgiftsbefrielseförsäkringen. För Ovanåkers kommun innebär det ca 11,3
miljoner kronor. En resultatförbättring för 2013.
Den prognos som upprättades vid delårsbokslutet indikerar på ett resultat
mot + 10,8 miljoner kronor för kommunen. Den prognosen ger utrymme för
att täcka tillkommande kostnader som inte var kända vid prognostillfället
samt ev. behovsförändringar under innevarande år.
Kommunfullmäktige har vid sitt senast sammanträde tagit ställning för ett
tilläggsanslag för underhållsåtgärder i form av inköp av ”mjuk” asfalt med
1 020 tkr och kommer i november att ta ställning till ytterligare
tilläggsanslag för drift av besökscentrat för världsarvet under 2013 med 410
tkr och Kommunstyrelsens befarade underskott med 350 tkr. Även med
dessa dispositioner överstiger resultatet kraftigt det budgeterade.
Ärendet
Återbetalningen från AFA ger möjlighet att ytterligare vidta åtgärder som
direkt leder till förbättringar för invånarna alternativ så avstår vi från detta
och stärker därmed kommunens egna kapital.

forts
Skickas till
För kännedom: Näringslivskontoret, socialnämnden
För handläggning: Ekonomiavdelningen
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I det fall ytterligare åtgärder väljs så är förutsättningarna för detta att de:
 Inte utgör investeringar
 Inte för med sig kostnader 2014 och framåt
 Kan avslutas under 2013
 Inte blir föremål för upphandling (tidsaspekten)
 Innebär att vi har ett befintligt behov att åtgärda
Någon sammanhållen planering för att vidta åtgärder har inte genomförts.
Några förslag har ändå omnämnts som angelägna och i omfattning är de inte
omfattande. De två vi valt att gå vidare återges nedan:
1. Vid gården Ol-Anders i Alfta, vårt besökscenter för världsarvet, förs
diskussioner om att kunna använda del av mangårdsbyggnaden för
utställningsändamål. Med hjälp av det underhålls och åtgärdsprogram
som tagits fram av Länsmuseet och egna observationer har en prioritering
skett underhålls- och andra åtgärder för åren 2014 och 2015. Den
prioriteringen tar hänsyn till utställningsändamålet. De åtgärder som är
att härleda till utställningsändamålet uppgår till ca 36 tkr (varav 20 tkr är
oberoende av utställningsändamålet).
2. Våra fritidsgårdar har länge varit föremål för diskussioner om lämplig
omlokalisering utan att vi uppnått något resultat. En omlokalisering är ett
utmärkt tillfälle för att uppdatera delar av utrustningen. Detta har därmed
inte kommit till stånd varför förslaget nu läggs om att avsätta 50 tkr till
utrustning vid fritidsgårdarna som även kan användas vid en
omlokaliering
Beslutsunderlag
Prioritering enligt underhålls och åtgärdsprogram för gården Ol-Anders i
Alfta/Rev. DP/131016
Tjänsteskrivelse Christer Engström, 2013-10-17
Kommunstyrelsen § 185/13, 2013-11-05

L hem
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-25

36 (38)

Kommunfullmäktige
Kf § 104

Dnr 2013.333

070

Namnbyte för handikapprådet till tillgänglighetsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det kommunala handikapprådet byter namn
till kommunala tillgänglighetsrådet.
Ärendet
Det kommunala handikapprådet vill byta namn till det kommunala
tillgänglighetsrådet.
Många av rådets frågor behandlar området tillgänglighet.
Beslutsunderlag
§ 12/13, handikapprådet, 2013-09-03
Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2013-10-24
Kommunstyrelsen § 187/13, 2013-11-05

Skickas till
Tillgänglighetsrådet
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Avsägelse
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Solveig Linde Bossén
(V) som avser uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär uppgift från länsstyrelsen om ny ledamot för
Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.
Ärendet
Solveig Linde Bossén (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse Solveig Linde Bossén, 2013-10-29

Skickas till
För handläggning: Länsstyrelsen och Löne,r Helena Jonsson
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Fråga till socialnämndens ordförande
Fråga
”Enligt protokoll från Socialnämnden har nämnden lagt ner det särskilda
boendet Lyckebo i Alfta, samt ändrat inriktning på boendet Björkbacken,
också i Alfta.
Omändringar som borde kommit upp här i kommunfullmäktige för beslut.
Min fråga är därför:
-

Varför har inte dessa frågor kommit för beslut i kommunfullmäktige
Finns det andra ärenden av principiell beskaffenhet, eller av större vikt
för kommunen, som nämnden inte heller har lämnat till
kommunfullmäktige för beslut?

Hans Jonsson (C)
Oppositionsråd”
Svar på fråga från Jan-Åke Lindgren (S)
”Jag hävdar att det inte har gjorts något fel.
Inför budgetberedningen i våras fick Socialnämnden i uppdrag att granska
vad som behöver göras för att anpassa budgeten för att sedan påvisa det för
budgetberedningen. Förändringarna var en rad åtgärder som ska
genomföras, fullmäktige kan inte ha varit ovetande om detta i och med
beslutet i fullmäktige § 62/13, 2013-06-17.
I planen låg Björkbacken med som tidigare varit ett psykiatriboende, vilket
förändrat inriktning då det inte har haft inflyttning på länge. Förändringen
innebär att boendet skulle användas på ett bättre sätt med denna nya
inriktning.”

