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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 

Plats och tid  Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015,  

  kl. 13.00 – 15.15. 
 

Beslutande 

Ledamöter  Yoomi Renström (S) Ordförande 

  Mikael Jonsson (M) 

 Hans Jonsson (C) 

Jennie Forsblom (KD) 

 

Tjänstgörande ersättare  Kent Olsson (FP) tjänstgörande ersättare för Håkan Englund (S) 

 

Övriga närvarande 

 
Ersättare   

  

Tjänstemän   Kommunchef Christer Engström 

   Fastighetsstrateg David Persson § 28 
     

Övriga   
 

Utses att justera  Hans Jonsson 

 

 

Justering   
 

Justerare   
Plats och tid  Kommunkontoret 6 maj, klockan 13.00 

 

Justerade paragrafer  27-35 
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Underskrifter 
 

Sekreterare  ____________________________________________ 

 Christer Engström 

 
 
 

Ordförande   ____________________________________________  

   Yoomi Renström  
 

 

 

Justerare   ____________________________________________ 

 Hans Jonsson 
 

 

 
 

    

________________________________________________________________________________ 

 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Ovanåkers kommun har haft 

sammanträde 27 april 2015 

Protokollet har justerats, d v s godkänts. 

 

Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats 

www.ovanaker.se. 

 

Överklagande 

Anslaget sätts upp på anslagstavlan 6 maj och tas ned 29 maj 2015. Mellan 

6 maj och 27 maj 2015 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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Ks § 17  

Godkännande av dagordningen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen 

 Dagordning inför sammanträdet  Dagordning under sammanträdet  

1. Upprop 1. Upprop  

2. Justerare 2. Justerare  

3. Godkännande av dagordningen 3. Godkännande av dagordningen §27 

4. Information från David Persson om Investering i 

vagnsförråd 

4. Information från David Persson om Investering i 

vagnsförråd 

§28 

5. Taxor och avgifter för kulturavdelningen 5. Taxor och avgifter för kulturavdelningen §29 

6. Ansökan om bidrag från Södra Hälsinglands 

Orkesterförening 

6. Ansökan om bidrag från Södra Hälsinglands 

Orkesterförening 

§30 

7. VA-investeringsplan 2016-2020 7. VA-investeringsplan 2016-2020 §31 

8. Revidering av investeringsplan 2015-2019 - 

Inköp av teknisk utrustning för att minska 

kommunens pappershantering 

8. Revidering av investeringsplan 2015-2019 - 

Inköp av teknisk utrustning för att minska 

kommunens pappershantering 

§32 

9. Reglemente för förtroendevaldas användande av 

surfplattor 

9. Reglemente för förtroendevaldas användande av 

surfplattor 

§33 

10. Aktualisering av lagen om kommunal 

energiplanering – Remiss 

10. Aktualisering av lagen om kommunal 

energiplanering – Remiss 

§34 

11. Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 

2015-04-24 

11. Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 

2015-04-24 

§35 
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KsAu § 28 Dnr 2015/158 

Information om investering i vagnsförråd 

Ärendet 

Fastighetsstrateg David Persson informerade om investering i vagnsförråd. 

 

Av informationen framgår att investeringen snarare utgör en utbyggnad av 

entré snarare än ett vagnsförråd.  
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KsAu § 29 Dnr 2015/132 

Taxor och avgifter Kulturavdelningen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige antar reviderad version av Taxor och avgifter 

Kulturavdelningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

De avgifter som rör Musikskolans verksamhet ändras så att Musikskolans 

avgifter är samstämmiga med kulturskolorna i Bollnäs och Söderhamns 

med vilka vi ingår i ett samverkansavtal, SÖHMK. 

 

Ärendet 

Dokumentet behöver revideras så att Musikskolans avgifter är samstämmiga 

med Bollnäs och Söderhamns kulturskolors avgifter med vilka vi ingår i ett 

samverkansavtal, SÖHMK. 

 

Nuvarande avgifter på musikskolan: 

Elevavgift 375 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Elevavgift suzukiundervisning 375 kr/termin (fr. o m 4:e boken) 

Elevavgift suzukiundervisning 500 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Hyra av musikinstrument 150 kr/termin 

 

Föreslagna förändringar: 

Elevavgift 350 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Elevavgift suzukiundervisning 500 kr/termin (fr. o m 3:e syskonet gratis) 

Hyra av musikinstrument 300 kr/termin 

 

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter Kulturavdelningen 

Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2015-03-31 
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KsAu § 30 Dnr 2014/401 

Tillfälligt arrangemangsbidrag; Vårkonsert Södra 

Hälsinglands Orkesterförening, SHOF 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Tillfälligt arrangemangsbidrag beviljas med 5 000 kr. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Södra Hälsinglands Orkesterförening ansöker om 10 000 kr i förlustbidrag 

till genomförandet av en vårkonsert i kommunerna Bollnäs, Ovanåker (Alfta 

kyrka) och Söderhamn. Våra unga musikanter får möjlighet att medverka i 

ett större konsertsammanhang med professionell solist och dirigent.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen 2015-01-23 

Tjänsteskrivelse Carina Isaksson, 2015-02-24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Södra Hälsinglands Orkesterförening 
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KsAu § 31 Dnr 2015/150 

Investeringsbudget VA-verksamheten 2016 - 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige godkänner Helsinge Vatten AB:s redovisade 

investeringsplan för perioden 2016 – 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Driftbolaget Helsinge Vatten AB som sköter driften av Ovanåkers 

kommuns allmänna VA-anläggningar har redovisat ett förslag till 

investeringsbudget 2016 – 2020. 

 

Ärendet 

Tekniska avdelningen har tagit del av och granskat av Helsinge Vatten 

tillhandahållet förslag till investeringsplan för perioden 2016 – 2020. 

 

Investeringsvolymerna ligger i linje med tidigare beslutade nivåer och är 

förenliga med verksamhetens mål. 

 

Justeringar kan komma att behöva göras beroende på utfallet av förstudien 

angående överföringsledningar för dricksvatten vidare från Viksjöfors ner 

till Alfta. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning investeringsplan VA 2016 – 2020 

Beskrivning av investeringar VA-verk 2016 – 2020 

Beskrivning av investeringar VA-ledningsnät 2016 – 2020 

Tekniska nämnden 2015-03-18, § 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

För kännedom: Johan Olanders 
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KsAu § 32 Dnr 2014/373 

Revidering av investeringsplan 2015-2019 – Inköp av teknisk 

utrustning för att minska kommunens pappershantering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige beviljar 270 tkr 2015, för inköp av teknisk 

utrustning vilket ska minska kommunens pappershantering. 

2. Kommunfullmäktiges ram från och med 2016 utökas med 80 tkr. 

3. Tekniska nämndens ram minskas från och med 2016 med 90 tkr. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens projekt gällande införskaffande av ett dokument- och 

informationshanteringssystem är i en implementeringsfas där möjlighet 

finns för de förtroendevalda att få information digitalt istället för att, som i 

dagsläget få handlingar i pappersformat. 

 

För att hantera denna möjlighet behöver kommunen köpa in teknisk 

utrustning som möjliggör för de förtroendevalda att ta emot information 

digitalt. 

 

Ärendet 

Kommunens projekt gällande införskaffande av ett dokument- och 

informationshanteringssystem är i en implementeringsfas vilket ger 

möjlighet för de förtroendevalda att ta emot handlingar digitalt. För att 

hantera denna möjlighet behöver teknisk utrustning införskaffas. 

 

I den ekonomiska uträkningen ingår förutom införskaffande av teknisk 

utrustning ingår även kostnaden för att upprätthålla abonnemang med 2 GB 

surf per månad. 

 

Den ekonomiska uträkningen tar inte vara på effekten detta har på 

tryckeripersonalens arbete då det är en organisationsfråga hur den minskade 

arbetesbelastningen ska hanteras. Däremot tar den fasta på att tryckeriets 

stora kopiator inte längre behövs för att hantera den tryckeriverksamhet som 

inte gäller nämndadministrativa arbetet och därmed bör utgå. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uträkning, Johan Brodin 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-04-20 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 
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KsAu § 33 Dnr 2015/156 

Antagande av reglemente för förtroendevaldas användning 

av surfplattor 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsens 

Kommunfullmäktige antar ”Reglemente för förtroendevaldas användning 

av surfplattor” att börja gälla efter protokollets justering. 

 

Ärendet 

Som ett led i att digitalisera och effektivisera Ovanåkers kommuns 

hantering av handlingar till förtroendevalda har kommunen beslutat att köpa 

in surfplattor till de förtroendevalda. 

 

För att tydliggöra ansvarsfördelning mellan kommun och förtroendevald har 

därför ett reglemente skapats. 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för förtroendevaldas användning av surfplattor, 2015-04-21 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-04-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

För kännedom: Samtliga förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelse (med reglementet), 

Kristoffer Baas, Jenny Stenälw 
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KsAu § 34 Dnr 2015/27 

Besvarande av remiss: Aktualisering av lagen om kommunal 

energiplanering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka in remissvaret. 

Kommunstyrelsens ordförande Yoomi Renström undertecknar remissvaret. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsen 2015-04-14 § 73, beslutade att delegera 

beslutanderätten för denna remiss till kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta 

för att ärendet skulle hinna hanteras innan remissvaret ska vara inlämnat. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss - Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering, 2015-01-30 

Kommunstyrelsen § 73, 2015-04-14 

Remissvar Olle Berglund och Fia Johanessen, 2015-04-24 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-04-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För kännedom: Miljö- och energidepartementet, m.registrator@regeringskansliet.se och 

m.remisser-energi@regeringskansliet.se  

mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
mailto:m.remisser-energi@regeringskansliet.se
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KsAu § 35 Dnr 2015/157 

Tillkommande ärenden till kommunstyrelsen 2015-05-12 

Ärendet 

Kommunchef Christer Engström redovisade vilka ärenden som inte var med 

vid sammanträdet men beräknas vara med vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2015-05-12. Nedan följer ett utdrag av vilka ärenden som är 

aktuella för kommunstyrelsen: 

- Revidering av varuförsörjningsplan – 

Tillägg avsnitt om servicepunkter  

- Remiss – Krav på privata aktörer i 

välfärden  

- Finansiell rapport  

- Information om krisledningsnämnden av 

KFsH, Tove Westerberg  

- Information om Länsstyrelsens arbete med 

överenskommelser om lokala miljömål, 

Johan Olanders 

- Information kring Barn och 

utbildningsnämndens och Socialnämndens 

anpassningsarbete och förutsättningarna för 

detta, Solveig Landar och Anette Forsblom. 

 


