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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid  Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 14 april, 2015,  

  kl. 09.00 – 14.15, Ajournering 09.55 – 10.20, 11.35 – 12.30 
 

Beslutande 

Ledamöter  Yoomi Renström (S), ordförande 

  Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande 

Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande 

Jan-Åke Lindgren (S) 

Kent Olsson (FP) 

Hans Jonsson (C) 

Gun-Marie Swessar (C) 

Björn Mårtensson (C) 

Jennie Forsblom (KD) 

Inge Eriksson (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Olle Berglund (MP) tjänstförande ersättare för Joel Henning (MP) 

   

Övriga närvarande 

 

Ersättare    Ylva Ivarsson (S) 

  Åsa Söder (S) 

  Einar Wängmark (S) 

  Carl Ringbo (C) 

  Lennart Englund (SD) 

  

Tjänstemän   Kommunchef Christer Engström 

  Kommunsekreterare Kristoffer Baas 

  Planeringschef Johan Olanders § 74 

  Personalchef Mona Persson § 76 

  Fritidschef Eva Holm § 77 

  Miljö- och byggchef Åsa Törngren §§ 77-78  

   Miljöinspektör Pär Lundagårds §§ 77-78 
         

Övriga  Förbundsdirektör Inköp Gävleborg Johan Almesjö § 79 

  Allmänhet §§ 70-78 
 

Utses att justera  Björn Mårtensson 

 

 

Justering   
 

Justerare  Björn Mårtensson 

Plats och tid  Kommunkontoret 24 april, klockan 13.00 

 

Justerade paragrafer  70-88 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ____________________________________________ 

 Kristoffer Baas 

 
 
 

Ordförande   ____________________________________________  

   Yoomi Renström  
 

 

 

Justerare   ____________________________________________ 

 Björn Mårtensson 
 

 

 
 

    

________________________________________________________________________________ 

 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 

Kommunstyrelsens i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 14 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 24 april och tas ned 17 maj 2015. 

Mellan 24 april och 15 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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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 70  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner dagordningen 

 Dagordning inför sammanträdet  Dagordning under sammanträdet  

1. Upprop 1. Upprop  

2. Justerare 2. Justerare  

3. Godkännande av dagordningen 3. Godkännande av dagordningen §70 

4. Allmänhetens frågestund 4. Allmänhetens frågestund §71 

5. Rapporter 5. Rapporter §72 

6. Förslag till avfallssamverkan Bollnäs/Ovanåker 

och Gästrike Återvinnare 

6. Aktualisering av lagen om kommunal 

energiplanering – Remiss 

§73 

7. Utredningsuppdrag Utvecklingsavdelningen 7. Förslag till avfallssamverkan Bollnäs/Ovanåker 

och Gästrike Återvinnare 

§74 

8. Aktualisering av lagen om kommunal 

energiplanering – Remiss 

8. IVO - Rapportering av ej verkställda beslut och 

avbrott enligt 9 § och rapportering enligt 28 F- g 

§§Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och 

6g§ SoL – sekretess 

 

§75 

9. Årsredovisning för Ovanåkers kommun 2014 9. Utredningsuppdrag Utvecklingsavdelningen §76 

10. Revidering av investeringsplan 2015-2019 10. Projekt - reviderad fiskevårdsplan 

 

§77 

11. Budget- och verksamhetsplan 2016 – 2018 – 

Planeringsförutsättningar 

11. Yttrande - Samråd inom vattenförvaltningen 

2015-2021 

§78 

12. Investeringsplan 2016 – 2020 12. Information från Inköp Gävleborg §79 

13. IVO - Rapportering av ej verkställda beslut och 

avbrott enligt 9 § och rapportering enligt 28 F- g 

§§Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och 

6g§ SoL – sekretess 

13. Årsredovisning för Ovanåkers kommun 2014 §80 

14. Projekt - reviderad fiskevårdsplan 14. Revidering av investeringsplan 2015-2019 §81 

15. Yttrande - Samråd inom vattenförvaltningen 

2015-2021 

15. Budget- och verksamhetsplan 2016 – 2018 – 

Planeringsförutsättningar 

§82 

16. Information från Inköp Gävleborg 16. Investeringsplan 2016 – 2020 §83 

17. Riktlinjer vid direktupphandling 17. Riktlinjer vid direktupphandling §84 

18. Redovisning av beslut kring utredningsuppdrag 18. Redovisning av beslut kring utredningsuppdrag §85 

19. Redovisning av delegeringsbeslut 19. Redovisning av delegeringsbeslut §86 

20. Meddelanden 20. Meddelanden §87 
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21. Visionsformulering styrkort 21. Visionsformulering styrkort §88 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 71 Dnr 2015/43 

Allmänhetens frågestund 

Kommunstyrelsens sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för 

allmänheten, (helt eller delvis). 

 

Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens 

frågestund”. 

 

Det fanns inte några frågor. 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 72 Dnr 2015/44 

Rapporter 

Ordförande – Yoomi Renström 

Möte med Hälsingland turism 

Hälsingland turism arbetar med en förstudie som är finansierad av 

Regionen. Förstudien syftar till att sammanfatta synpunkter om turismen 

från företagare och alla Hälsingekommunerna samt föreslå olika 

organisatoriska lösningar för framtiden. 

Länsrådet 

Regeringen har utsett Veronica Lauritzen till nytt länsråd i Gävleborg. Det 

nya länsrådet samt Landshövding Barbro Holmberg har besökt Ovanåker på 

sin kommunturné i länet.  

 

Översiktsplan 

Kommunstyrelsen ska ta ställning till framtagen Översiktsplan vid 

sammanträdet i juni. Denna plan ska sedan lämnas ut på samråd.  

  

Nätverksträff medborgardialog – SKL 

Jennie Forsblom och Yoomi Renström har varit på den 

första nätverksträffen angående medborgardialog anordnad av SKL. 

 

Kommunchef – Christer Engström 

Ekonomichef 

Ekonomichefen slutar formellt den 30 april men med uttagen semester blir 

det reellt den 24 april. 

 

Tertialuppföljning 

Kommunstyrelsens tertialuppföljning behöver behandlas av 

kommunstyrelsen redan den 12 maj. 

 

Kommunala bolag 

Kent Olsson – Helsinge Net 

Enligt ägardirektivet kommer Helsinge Net att presentera en utbyggnadsplan 

med ekonomiska kalkyler. 

 

Övriga 

Jan-Åke Lindgren (S) – Finansiella samordningsförbundet 

Arbetet i Samordningsförbundet har påbörjats. Kommunerna ska redogöra 

för hur arbetet ser ut på lokal nivå. 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 73 Dnr 2015/27 

Remiss - Aktualisering av lagen om kommunal 

energiplanering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen delegerar till KsAu att besvara remissen vid 

sammanträdet 27 april. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Gemensamt ändringsyrkande från Björn Mårtensson (C) och Yoomi 

Renström (S): 

Kommunstyrelsen delegerar till KsAu att besvara remissen vid sitt 

sammanträde 27 april. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller 

avslår Björn Mårtensson (C) och Yoomi Renströms (S) ändringsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen antar det. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Statens energimyndighet har på regeringens uppdrag analyserat hur svenska 

kommuner arbetar enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering 

samt lämnat förslag på hur lagen bör ändras för att bli mer aktuell utifrån 

rådande förhållanden på energimarknaderna. I remissen ligger att 

regeringen vill ha synpunkter på förslagen och bedömningarna i 

Energimyndighetens rapport, samt huruvida de syften som avses uppnås 

genom föreslagna lagändringar skulle kunna uppfyllas på annat sätt. 

Regeringen önskar även synpunkter kring behovet av strategiskt arbete på 

lokal respektive regional nivå för en energi- och klimatomställning av 

samhället. 

 

Kommunen har anställt en ny energiplanerar som inte hinner påbörja sitt 

uppdrag innan remissen ska vara besvarad. Varpå remissen föreslås bli 

obesvarad. 

 

Beslutsunderlag 

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

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-03-26 

KsAu § 21, 2015-03-30 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 74 Dnr 2014/352 

Avsiktsförklaring, avfallssamverkan  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige antar avsiktsförklaringen enligt bilaga 1 angående 

avfallssamverkan mellan Bollnäs- och Ovanåkers kommuner samt Gästrike 

Återvinnare.  

 Kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsrådet ska ingå i styrgruppen. 

 Utse Johan Olanders på Samhällsbyggnadsförvaltningen att ingå i 

arbetsgruppen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ansvariga tjänstemän på Bollnäs Energi, BORAB och Gästrike Återvinnare 

har på uppdrag börjat undersöka möjligheterna till samutnyttjande av 

Bollnäs Energis förbränningsanläggning, BORAB’s lagrings och 

bränsleberedning samt Gästrike Återvinnare’s planerade biogasanläggning 

som kommer att byggas i Gävle och beräknas vara i drift senast 2017. 

 

Målet är att bättre utnyttja befintliga och planerade produktionsanläggningar 

samt att nyttja returtransporter mellan orterna med syftet att ge bästa möjliga 

förutsättningar att omhänderta hushållsavfall i regionen på ett miljöriktigt 

sätt i enlighet med nationella mål så att nyttan med avfallsresursen kan 

tillgodogöras berörda kommuninvånare. 

 

Målet är att en samverkan ska kunna träda i kraft 2016-01-01 

 

Förutsättningar 

Inledande samtal mellan berörda parter har inletts och i en förstudie 

redovisas följande förutsättningar: 

 Gästrike Återvinnare avser att transportera 32 000 brännbart 

hushållsavfall till BORAB’s lagrings och krossningsverksamhet i 

Bollnäs. 

 BORAB levererar färdigt avfallsbränsle till Säverstaverket i Bollnäs. 

 BORAB avser att transportera ca 2 250 ton matavfall från Bollnäs-

Ovanåker till Gästrike Återvinnares biogasanläggning i Gävle. 

 

Ytterligare potentiella substrat kan bli aktuella. 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Johan Olanders, BORAB, Bollnäs Energi AB, 

Gästrike Återvinnare 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 74 forts 

 

Gas som produceras i den planerade biogasanläggningen ska användas till 

fordonstransporter med avsikt att leverera gas till kollektivtrafik, sopbilar, 

kommunala fordon och publika tankställen. 

 

Tanken är att rötresten behandlas i befintlig komposteringsanläggning i 

Forsbacka och återföras till jordbruksmark. 

 

Samverkansformer 

Utifrån gällande lagstiftning finns i dag tre huvudalternativ vad det gäller 

samverkansformer. 

1. Samverkansavtal 

2. Delägarskap i bolag 

3. Bildande av gemensamt substratbolag 

 

Konsekvenser 

Bollnäs Energi AB erhåller 32 000 ton avfall som tillsammans med det 

egna avfallet medför en säkrad förbränningsvolym på ca 41 000 ton avfall 

årligen. Detta innebär stabilare ekonomiska förhållande samt ett mindre 

beroende av omvärldsfaktorer. 

 

BORAB erhåller en säkrad avsättning av matavfall i närområdet samt 

förutsättningar att använda gas som drivmedel till fordon. Dessutom skulle 

denna samverkan innebära en utvidgad och stabil verksamhet med 

beredning av bränsle åt Bollnäs Energi genom krossning och lagring av 

avfall. 

 

Gästrike Återvinnare erhåller ökad stabilitet med substrat till 

biogasanläggningen samt säkerställande av omhändertagande av brännbart 

avfall i närområdet med minskade transporter som följd. 

 

Ovanåkers- och Bollnäs kommuner erhåller en miljömässigt bra lösning 

för omhändertagande av det matavfall från hushållen som i och med 

införandet av den nya avfallsplanen kommer att börja utsorteras. 

 

Ekonomi 

Det kommer att vara av stor vikt med transparenta kalkyler i denna 

samverkan så att ingen part vinner på någon annans bekostnad. Tanken är 

att alla inblandade når både ekonomiska och miljömässiga vinster. 

 

Beslutsunderlag 

Avsiktförklaring, Avfalssamverkan 

Tjänsteskrivelse Johan Olanders, 2015-01-23 

Tekniska nämnden § 10, 2015-02-10 

KsAu § 19, 2015-03-30 
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Ks § 75 Dnr 2015/110 

IVO – Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott 

enligt 9 § och rapportering enligt 28 F – g §§ Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f 

och 6g§ SoL - sekretess 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige tar del av socialnämndens rapport. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, 

bifallsbeslut inom SoL/ LSS till IVO, kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

IVO- Inspektionen för Vård och Omsorg har möjlighet att initiera beslut om 

sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer 

besluten inom skälig tid. 

Avgiftsskyldigheten bygger på ett strikt ansvar. Utgångspunkten är att 

kommunen i princip ska vidta alla åtgärder som är möjliga för att verkställa 

gynnande beslut. 

2014-12-19 Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 4 (oktober-

december 2014): 

 

Tidigare inrapportering: 

Bostad med särskild service för barn/ungdom i form av elevhemsboende 

under studier enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Rapporterat som verkställt 2015-01-15 

 

Ärende 

Särskild avgift enligt 16 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SOL 

Mål nr 4258-14 Förvaltningsrätten i Falun  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrkar i ansökan att 

förvaltningsrätten ska ålägga Ovanåkers kommun att betala en särskild 

avgift om 1 880 kr per månad från den 14 april till datum för verkställighet 

den 26 februari 2014 för underlåtenhet att inom skälig tid tillhandahålla 

bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av kontaktfamilj. 

 

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För handläggning: kommunfullmäktige 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 75 forts 

 

Förvaltningsrättens avgörande 

Det oskäliga dröjsmålet har i detta fall pågått drygt 10 månader. Såvitt 

framkommit i målet har kommunen under denna tid endast gjort mycket 

begränsade ansträngningar för att följa upp ärendet och skaffa en 

kontaktfamilj. Det är också allvarligt att en ung person har fått vänta så 

länge på en insats som han har haft behov av. Synnerliga skäl för eftergift 

föreligger inte. Förvaltningsrätten ålägger Ovanåkers kommun att betala en 

särskild avgift om 19 000 kronor. Avgiften tillfaller staten. 

 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 21, 2015-02-17 

KsAu § 24, 2015-03-30 
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Ks § 76 Dnr 2015/108 

Utredningsuppdrag - Utvecklingsavdelningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten avseende kommunfullmäktiges 

uppdrag från 2014-12-15 § 135. 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna uppdrag till kommunchefen att inom 

ramen för befintliga resurser och med den framtagna rapporten som 

utgångspunkt, organisera en sammanhållen struktur för strategiskt 

utvecklingsarbete i kommunen. 

 

I detta arbete avser kommunstyrelsen att prioritera strategiska 

utvecklingsfrågor, demokratiutveckling, ungdomspolitik samt folkhälsa. 

 

Förslag till beslut inför sammanträdet 

 Utvecklingsavdelningen permanentas och utökas med den strategiska 

planeraren utöver folkhälsosamordnare och utvecklingssamordnare/chef 

och byter namn till demokrati- och samhällsutvecklingsavdelningen. 

 Avdelningens syfte är att möjliggöra kommunstyrelsens ansvar för 

omvärldsbevakning av kommunala utvecklingsfrågor som inte berör de 

delar som ägs av respektive nämnd och samordning av frågor som berör 

flera nämnder 

 Avdelningens grunduppdrag är att initiera, utveckla och utvärdera 

kommunala anpassningar/utvecklingsåtgärder med tonvikt på 

demokratiutveckling, barn och ungdomspolitik, folkhälsa, 

jämställdhetsarbete och kommunala utvecklingsfrågor samt att samordna 

kommunala utvecklingsfrågor som berör en eller flera nämnder.  

 Uppdrag till utvecklingsavdelningen ges av kommunstyrelsens 

arbetsutskott, folkhälsoråd och kommunchef. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Gemensamt yrkande från Björn Mårtensson (C) och Håkan Englund (S): 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten avseende kommunfullmäktiges 

uppdrag från 2014-12-15 § 135. 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna uppdrag till kommunchefen att inom 

ramen för befintliga resurser och med den framtagna rapporten som 

utgångspunkt, organisera en sammanhållen struktur för strategiskt 

utvecklingsarbete i kommunen. 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Utvecklingsavdelningen, Socialförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen 
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Ks § 76 forts 

 

I detta arbete avser kommunstyrelsen att prioritera strategiska 

utvecklingsfrågor, demokratiutveckling, ungdomspolitik samt folkhälsa. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav 2014-12-15 § 135 pkt 5, kommunstyrelsen i 

uppdrag att utarbeta mål syfte, uppdrag och organisation för områdena 

demokratiutveckling, barn och ungdomspolitik, folkhälsa, kommunal 

utvecklingsfrågor. d.v.s. nuvarande utvecklingsavdelningens 

ansvarsområden 

 

Ärendet 

Alla organisationer står inför anpassningar. Att ha förmågan att kunna 

anpassa utifrån förändrande förutsättningar är en stor del av den kommunala 

utvecklingen En viktig del för att veta vilka anpassningar som behöver göras 

är omvärldsbevakning och lyhördhet inför vilka förändringar som sker i 

omvärlden. I Ovanåkers kommun är vi inte en isolerad del av världen utan 

det som händer runt omkring oss påverkar medborgarnas vardag.  

Kommunstyrelsen har ett uttalat eget ansvar för samordning av kommunala 

utvecklingsfrågor. Om de ansvariga tjänstemännen finns i andra nämnder än 

kommunstyrelsen kommer dessa att bli införlivade med nämndernas arbete 

och lite utrymme för samordning, omvärldsbevakning av kommunala 

utvecklingsfrågor kommer att finnas. Kopplingar finns mellan nämnderna  

och kommunstyrelsen och utvecklingsfrågorna genom folkhälsorådet och 

styrgruppen för översiktsplanearbetet. 

 

Översiktsplanens grundläggande arbete med delaktighet, barn- och 

ungdomsperspektiv tangerar folkhälsomålen och folkhälsorådets arbete. 

Demokrati och utvecklingsfrågor varierar över tid.  Områdena 

demokratiutveckling, barn och ungdomspolitik, folkhälsa, jämställdhet samt 

övriga kommunala utvecklingsfrågor är vida och ett ytterligare uppdrag i 

form av att avdelningen ska äga ett eget utvecklingsområde kan göra att 

övriga utvecklingsfrågor får stå tillbaka för det egna utvecklingsområdet. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga till tjänsteskrivelse: Utvecklingsavdelningen 

Tjänsteskrivelse Mona Persson, 2015-03-18 

KsAu § 20, 2015-03-30 
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Ks § 77 Dnr 2015/109 

Projekt – reviderad fiskevårdsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelen beviljar begärda projektmedel, 200 000 kr 2015 och 

200 000 kr 2016 för att ta fram en ny fiskevårdsplan för Ovanåkers 

kommun. 

 

Projektet läggs under tekniska nämndens ansvar. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S) gör följande ändringsyrkande: 

Kommunstyrelen beviljar begärda projektmedel, 200 000 kr 2015 och 

200 000 kr 2016 för att ta fram en ny fiskevårdsplan för Ovanåkers 

kommun. 

 

Projektet läggs under tekniska nämndens ansvar. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller 

avslår Håkan Englunds (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

antar det. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers, Bollnäs och Ljusdal kommuner kommer gemensamt att ansöka 

om medel för en regional fiskevårdplan hos Region Gävleborg. Ansökan till 

regionen kommer att motsvara de kommunala insatserna för projektet. 

 

Kommunens nuvarande fiskevårdsplan färdigställdes år 1994 och 

genomfördes under närmare sju år. Utförda åtgärder finns i digitaliserad 

form i kommunens kartdatabas. 

En revidering av kommunens fiskevårdsplan ligger helt i tiden. Inte minst på 

grund av Vattendirektivets åtgärdsmål inför perioden fram till år 2021. 

Inom kommunen finns betydande problem med vandringshinder, 

flottningsrensade vattendrag, vattenflödesreglering och bristfälliga 

kantzoner. Kostnaden för en revidering beräknas till 800 000 kronor. Den 

kommunala finansieringen förväntas vara 400 000 kr (200 000 i år och 

sedan 200 000 kr under 2016). Den kommunala insatsen har goda 

möjligheter att ”växlas upp” i en ansökan till Region Gävleborg tillsammans 

med Bollnäs och Ljusdals kommuner.  

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Fritidsavdelningen 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 77 forts 

 

Ovanåkers kommun har dessutom skickat in en ansökan till länsstyrelsen för 

att få ett bidrag från Havs- och vattenmiljöanslaget 1:12 för det planerade 

projektet. 

Projektet leder fram till en rapport som omfattar biotopkartering, 

utvärdering och projektering av åtgärder för att möjliggöra konkreta insatser 

i vattendragen. Dessa konkreta åtgärder kommer att påbörjas så snart som en 

finansiering är möjlig.  

En gemensam fiskevårdsplan för Ljusnan och Voxnan lägger grunden till 

kommande ansökningar om bidrag i åtgärdsfasen. Projektet har goda 

möjligheter att få god uppväxling av medel för åtgärder i det senare 

genomförandeskedet.  

 

Ärendet 

Kommunens nuvarande fiskevårdsplan färdigställdes år 1994 och 

genomfördes under närmare sju år. Sen dess har synen på vattenfrågorna 

förändrats i stor utsträckning. 

Miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” beskiver i sin enkelhet målet för 

en reviderad fiskeplan.  

I gällande ÖP2000 lyfts vikten av Voxnans höga naturvårdsvärden fram 

som en betydelsefull resurs för friluftsliv och turism. Landskapsanalysen 

som antogs 2010 understryker vikten av att bevara och utveckla älvens 

naturvärden. 

I en gemensam vision fastslog Hälsinglands kommunalråd år 2002 att 

älvarna Ljusnan och Voxnan i framtiden åter ska hysa havsvandrande 

fiskarter upp till de naturliga vandringshindrena. 

Etablerade och kvalitetssäkrade inventeringsmetoder har tagits fram. Den så 

kallade ”Jönköpingsmodellen” har använts av flera kommuner i länet. 

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och är 

införlivat i svensk lagstiftning sen 2004. Vattendirektivet har lagt grunden 

till ett nytt sätt att arbeta med vatten. Förvaltningen av vatten sker nu utifrån 

naturens egna gränser och följer vattnets flöde i så kallade avrinnings-

områden. Målet med vattenförvaltningen är att uppnå ”god ekologisk status” 

för våra sjöar och vattendrag. Voxnan tillhör Ljusnans avrinningsområde 

och ett sammarbete över kommungränserna för att ta fram ett underlag för 

åtgärder inom avrinningsområdets sjöar och vattendrag är i dag det naturliga 

arbetssättet.  

En gemensam fiskevårdsplan för Ljusnan och Voxnan lägger grunden till 

kommande ansökningar om bidrag i åtgärdsfasen. Eu:s miljöprogram 

LIFE+, Europeiska Fiskerifonden, LEADER, Havs- och vattenmiljöanslaget 

och LONA är exempel finansieringsmöjligheter för vattenvårdande 

åtgärder. 

 

 

 

 

forts 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 77 forts 

 

Projektet leder fram till en rapport som omfattar biotopkartering, 

utvärdering och projektering av åtgärder för att möjliggöra konkreta insatser 

i vattendragen. Projektet kommer att gynna såväl älvarnas biologiska som 

turistiska värden.  Ett flertal hotade arter som exempelvis flodkräfta, 

flodpärlmussla flera trängda populationer av laxfisk och på sikt även ål, 

flodnejonöga och lax kommer att gynnas. 

En reviderad fiskeplan kommer även att var betydelsefull för kommunens 

biosfäransökan och som komplement till den nya översiktsplanen, ÖP2030. 

Projektet beräknas ta ca två år med en kommunal kostnad på 400 000kr. 

Den kommunala insatsen kommer att vara en del i ett gemensamt 

fiskeplanprojekt tillsammans med Ljusdal och Bollnäs kommuner där 

bidrag kommer att sökas från Region Gävleborg. 

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med berörda fiskevårdsföreningar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Eva Holm, 2015-03-03 

KsAu § 23, 2015-03-30 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 78 Dnr 2015/111 

Yttrande på samråd inom vattenförvaltningen, 2015-2021, 

inom bottenhavets vattendistrikt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande till 

Vattenmyndigheten: 

 

Ovanåkers kommuns sammanfattande svar på vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram för förvaltningscykel 2015-2021 
 

Åtgärdsförslag som omfattar kommunens ansvar. 

 

Åtgärd 1: Kommunerna behöver inom sin tillsyn och prövning av  

a) Miljöfarlig verksamhet … 

b) Förorenade områden… 

  

 Synpunkter: Kommunen jobbar redan aktivt med denna tillsyn. 

Åtgärdsförslaget är relevant och viktigt för den tillsyn som kommunen kan 

utföra. 

 

 Åtgärd 2: Kommunerna behöver bedriva tillsyn så att  

a) Utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning… 

b) Tillförseln av växtskyddsmedel minskar … 

 

Synpunkter: Ett bra och relevant förslag. 

 

Åtgärd 3: Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå… 

 

Synpunkter: Bra förslag som också kräver att underlag finns för dessa 

vattenförekomster. Det finns för det mesta inte verifierade och säkerställda 

mätdata från vattenförekomsterna. 

 

Åtgärd 4: Kommuner behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät… 

 

Synpunkter: Inga synpunker.   

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För kännedom: Länsstyrelsen Västernorrlands län, Att: Vattenmyndigheten, 871 86 

HÄRNÖSAND 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 78 forts 

 

Åtgärd 5: Kommunerna behöver minska närsaltbelastningen, i de fall 

åtgärder rörande enskilda avlopp, avloppsreningsverk … 

 

Synpunker: Inlandskommunerna berörs inte av dessa planeringar. 

Inlandskommunerna bör vara samrådspart för de kommuner som genomför 

denna planering och där avrinningsområdena sammanfaller. 

 

Åtgärd 6: Kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den 

nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen … 

 

Synpunkter: Relevant åtgärdsförslag som genomförs av huvudmannen för 

VA. 

 

Åtgärd 7: Kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering 

och prövning enligt plan- och bygglagen så att miljökvalitetsnormerna… 

 

Synpunkter: Inga synpunkter. 

 

Åtgärd 8: Kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner 

särskilt i områden med vattenförekomster… 

 

Synpunkter: Kommunen samråder alltid med länsstyrelsen vid 

framtagande av planer. Formuleringen i sista meningen av åtgärd 8 bör ses 

över. 

 

Åtgärd 9: Kommunerna behöver inventera, planera och genomföra 

åtgärder mot vandringshinder … 

 

Synpunker: Viktig åtgärd. Kommunen har dock ofta en liten rådighet över 

detta då det kommunala vägnätet inte är stort.  

 

 Åtgärdsförslag som omfattar Trafikverkets ansvar (s 50 i 

åtgärdsprogram) 

 

Åtgärd 3: Trafikverket behöver genomföra åtgärder för skydd av yt- och 

grundvatten för att motverka… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 78 forts 

 

 Synpunkter: I många fall belastar dagvattnet från trafikverkets hårt 

belastade vägar det kommunala dagvattennätet. Kommunen anser att 

trafikverkets ansvar för att hantera föroreningar från dagvatten från till 

exempel hårt trafikerade vägar och centrummiljöer måste tydliggöras. 

Trafikverket har ett ansvar att rena dagvattnet, inte bara i anslutning till 

vattenskyddsområden, utan i alla fall där förorenat dagvatten uppstår. 

 

Bakgrund  

Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, 

som styrs av Ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svenskt 

lagstiftning via miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen och innebär 

att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra 

situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En viktig del är att alla 

berörda, såväl myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner, är 

delaktiga i arbetet. Samrådet ska samla in behov och synpunkter från olika 

aktörer så beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt.  

 Samrådet pågår till den 30 april 2015 och berör vattenförvaltningscykel 

2015-2021. 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 79 Dnr 2015/120 

Information från Inköp Gävleborg 

Ärendet 

Inköp Gävleborgs förbundsdirektör Johan Almesjö, informerade om Inköp 

Gävleborg med särskild fokusering mot hur förbundet bör styras och om 

ärendet ”Riktlinjer för användning av direktupphandling”. 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 80 Dnr 2015/106 

Årsredovisning för Ovanåkers kommun 2014 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer Årsredovisningen 2014 Ovanåkers kommun 

och att 8 503 tkr öronmärks inom balanskravsresultatet för framtida 

pensionskostnader. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåkers kommun redovisar ett överskott för 2014 på 12 330 tkr (9 520 

tkr). Föregående års belopp redovisas inom parantes. 

Ovanåkers kommuns totala kostnader ökade med 26,2 (5,7) mkr 2014, 3,8 

% (0,8 %) mot föregående år. 

Personalkostnaderna ökade med 20,5 (11,0) mkr 2014,  

4,9 % (2,7 %) jämfört med fjolåret.  

 

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. En nedskrivning som avser orealiserade förluster i 

värdepapper gjordes med 4 240 tkr 2011, av dessa har 3 908 tkr återförts 

tidigare år, vid årets bokslut har det gjorts en ökning av nedskrivningen till 

789 tkr. Ovanåkers kommun tar med reavinster i balanskravsresultatet. 

En öronmärkning av 2014 års resultat för pensioner inom det egna kapitalet 

föreslås med 8 503 tkr. Totalt öronmärkt belopp för pensioner inom eget 

kapital blir då 18 935 tkr + förslag 8 503 tkr, 27 438 tkr för 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomiavdelningen 

Balanskravresultat (tkr) 

 2014 2013 

IB 0 0 

Årets balanskravsresultat 12 781 10 715 

Avsatt framtida pensionskostnader -8 503 -10715 

UB 0          0 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 80 forts 

 

Finansiellt mål 

Ovanåkers kommunkoncern har för år 2015 följande finansiella mål (utfall): 

Resultatmål, kommunen >= 0 mnkr (12,3) 

Resultatmål, koncernen >= 3,3 mnkr (26,1) 

Skattesatsen skall vara 21,86 (21,86) 

Ovanåkers kommun har uppfyllt ovanstående mål. 

Nettokostnadsandel av skatter, utjämning och generella bidrag skall vara =< 

98,5% (98,7%) 

Investeringarna ska understiga målet sett över en period av 2 år före och två 

år efter räkenskapsåret: 

Skattefinansierad 15 mnkr prognos (37,8) 

Avgiftfinansierad (VA) 5 mnkr prognos (6,1) 

Ovanåkers kommun har inte uppfyllt ovanstående mål. 

 

Sammanställd redovisning 

Ovanåkers kommunkoncern redovisar ett överskott för 2013 på 15 595 tkr 

(8 185 tkr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pensionsförvaltning 

Pensionsförvaltningen gav en avkastning på 1 921 (1 658) tkr. De avsatta 

pensionsbeloppen var vid utgången av 2014 50 839 tkr (49 646 tkr), vilket 

motsvarar en förräntning på 3,9 %. Värdeförändringen(marknadsvärde) från 

2014 uppgår till ca 11,33 % medan ett jämförelseindex normal allokering 

under samma period har varit ca 13,1 %. 

 

Kapitalförvaltning 

Kapitalförvaltningen har gett ett överskott på 4 345 (1 267) tkr på ett 

placerat belopp av 46 187 (68 900) tkr, vilket motsvarar en viktad 

förräntning på 9,4 %, en nedskrivning har gjorts med 451 tkr av orealiserade 

obligationer (-338) 2013.  

 

 

forts 

Resultaträkning (Mkr) 

Utfall 2014 2013 +/- % 

Intäkter 234,7 220,3 14,4 6,5 

Kostnader -738,3 -708,4 -19,9 2,8 

Avskrivning -36,0 -37,0 1,0 -2,7 

Finansnetto 565,7 540,7 25,0 4,6 

Resultat 26,1 15,6 10,5  
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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 80 forts 

 

Lån 

Den långfristiga låneskulden uppgick till 0 kr. 

 

Framtid 

Befolkningen ökade med 63 (-14) invånare per den 1 november 2014 

jämfört med året innan, vilket innebär att kommunens skatteintäkter för 

2015 ökar med 2 920 tkr eller ca 46 349 kr per invånare. Skatteintäkterna 

bestäms av invånarantalet i kommunen den 1 november året före 

verksamhetsåret. På längre sikt behöver antalet kvinnor 20 – 35 år av 

befolkningen bli fler för att antalet invånare i kommunen ska öka. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisningen 2014 Ovanåkers kommun 

Tjänsteskrivelse Nils-Erik Nilsson 2015-03-30 

KsAu § 22, 2015-03-30 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 81 Dnr 2014.373    

Revidering av investeringsplan 2015-2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden 700 tkr för investering 

av en ny kylkompressor till Alfta Ishall 

2. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden 1 255 tkr för investering 

i traktor, två pickupar, fyrhjuling och hiss till Alfta skolan för 

investering under 2015. 

Reglering av budget för 2016 ska ske så att den avsatta budgeten för 

leasing regleras mot ökad kapitaltjänst. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har inkommit med två investeringsäskanden för 2015 

vilket regleras genom en gemensam tjänsteskrivelse. För mer information 

om ärenden se beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämnden § 20, 2015-03-18 

Tekniska nämnden § 23, 2015-03-18 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2015-04-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Ekonomiavdelningen och tekniska nämnden 
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Ks § 82 Dnr 2015/118    

Budget- och verksamhetsplan 2016 - 2018 - 

Planeringsförutsättningar  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande planeringsförutsättningar för 

perioden 2016 - 2018 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

följande finansiella mål för perioden 2016-2018:   

 

Finansiellt mål 2016 2017 2018 

Verksamhetens 

nettokostnad/Skatteintäkter 

och generella statsbidrag 

(Mål) 

<98,0 % <98,0 % <98,0 % 

Verksamhetens 

nettokostnad/Skatteintäkter 

och generella statsbidrag 

(Enligt resultatbudget) 

99,4% 98,7% 98,8% 

 

Kommunens resultat >0 >0 >0 

Koncernens resultat >3,9 mnkr >3,9 mnkr >3,9 mnkr 

Skattesats 21,86 21,86 21,86 

Investeringsvolym kommunen 

i år + - 2 år 

<30 mnkr <30 mnkr <30 mnkr 

Investeringsvolym VA i år + - 

2 år 

~ 5 mnkr  ~ 5 mnkr ~ 5 mnkr 

 

2. Nämndernas ramar  

Nämnd 2016 2017 2018

Kf, revision och valnämnd 1 061 1 061 1 061

KS 64 236 62 236 62 236

MBN 5 429 5 429 5 429

TN 50 105 50 105 50 105

VA 0 0 0

BUN 226 002 226 002 226 002

SOC 232 187 232 187 232 187  
Nedan beskrivs förändringarna från föregående budgetbeslut (Kf §135 

2014-12-15). 

 

forts 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Samtliga förvaltningar 
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Kommunstyrelsens ram utökas med 665 tkr från och med 2016 för 

kostnadsökningar i enlighet bilaga till nämndens beslut (Ks § 60 2015-03-

17). 

Kommunstyrelsens ram utökas med 161 från och med 2016 att användas till 

utställningsverksamhet, MU avtal, Jämställdhetssamordning, Social 

samordnare/Socialchefsnätverket och matsalsmöbler Runemo 

Kommunstyrelsens ram minskas med 60 tkr från och med 2017 då 

matsalsmöbler Runemo skola är en engångsåtgärd. 

Kommunstyrelsens ram minskas med -53 tkr från och med 2016 till följd av 

förändrad kapitaltjänst. 

 

Miljö och byggnämndens ram utökas med 6 tkr från och med 2016 för 

kostnadsökningar i enlighet nämndens beslut (Mbn §24 2015-03-24). 

Miljö och byggnämndens ram utökas med 375 tkr från och med 2016 att 

användas till utökad budget för bostadsanpassningsbidrag. 

Miljö och byggnämndens ram utökas med 32 tkr från och med 2016 till 

följd av förändrad kapitaltjänst. 

 

Tekniska nämndens ram utökas med 310 tkr från och med 2016 för 

kostnadsökningar i enlighet bilaga till nämndens beslut (Tn § 24 2015-03-

18). 

Tekniska nämndens ram minskas med -714 tkr från och med 2016 till följd 

av förändrad kapitaltjänst. 

 

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1816 tkr från och med 2016 

för kostnadsökningar i enlighet bilaga till nämndens beslut (Bun § 42 2015-

03-11). 

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 1000 tkr från och med 2016 

för volymökning i grundskolan. 

Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 2 tkr från och med 2016 till 

följd av förändrad kapitaltjänst. 

 

Socialnämndens ram utökas med 651 tkr från och med 2016 för 

kostnadsökningar i enlighet bilaga till nämndens beslut (Soc § 26 2015-03-

18). 

Socialnämndens ram utökas med 507 tkr från och med 2016 för 

volymökning inom hemtjänsten. 

Socialnämndens ram utökas med 51 tkr från och med 2016 till följd av 

förändrad kapitaltjänst. 

 

Pensionskostnader utökas med 100 tkr från och med 2017 

 

Kapitalkostnader utökas med 1244 tkr från och med 2016 till följd av 

förändrad kapitaltjänst. 

 

forts 
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Avskrivningar minskar med -440 tkr 2016 

Avskrivningar utökas med 100 tkr 2017 

 

Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 4 222 tkr 2016 till följd 

av ny skatteunderlagsprognos 2015-02-19, främst till följd av fler invånare 

än tidigare budgeterat. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag utökas med 4 680 tkr 2017 till följd 

av ny skatteunderlagsprognos 2015-02-19, främst till följd av fler invånare 

än tidigare budgeterat. 

 

Finansiella kostnader utökas med 1400 tkr 2016 baserat på att ett lån på 60 

mnkr antas nödvändigt för att hantera kommande utbetalningar. 

Finansiella kostnader utökas med 2400 tkr 2017 baserat på att ett lån på 100 

mnkr, (60 mnkr+40 mnkr) antas nödvändigt för att hantera kommande 

utbetalningar. 

 

Finansiella kostnader pensionsskuld minskas med -600 tkr från och med 

2016 

 

3. Dispositioner 

 För 2016 avsätts 12500 för löneökningar (ej utfördelat 2015, 7760 tkr). 

 För 2017 och 2018 har 15 000 tkr ytterligare avsatts årligen för att täcka 

kostnadsökningar i kommunens verksamheter. 

 Anslaget till växkraft uppgår till 1 525 kr.  

 

4. Antagandet 

Antalet kommuninvånare skall utgå från en befolkningsminskning med 

följande: 

 2015 Befolkningsminskning - 20 kommuninvånare 

 2016 Befolkningsminskning - 20 kommuninvånare 

 2017 Befolkningsminskning - 20 kommuninvånare 

 

 

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

följande uppdrag.  

- 

 

 

 

 

 

 

 

forts 
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Ärendet 

Den 20 mars 2015 hölls en budgetberedning då representanter från den 

styrande majoriteten och från oppositionen deltog. Vid budgetberedningen 

presenterades de äskanden och kostnadsökningar som nämnderna tagit fram 

samt övriga relevanta poster för kommunens budget. Därefter har 

partigrupperna arbetat vidare för att med denna information till grund 

presentera budgetförlag på kommunstyrelsen den 14 april 2015. 

 

Kostnadsökningar och äskanden 

Inför budgetberedningen har respektive nämnd fattat beslut och begärt 

medel för kostnadsökningar och äskanden. 

 

Kostnadsökningar 

Kostnadsökningar avser ökade kostnader och intäkter för befintlig 

verksamhet och handlar i huvudsak om löneökningar och ökade kostnader 

till följd av verksamhet som köps av annan part. Kostnadsökningar 

innefattar förutom ovan nämnda poster bl.a. indexreglerade kostnader och 

elkostnader. 

Totalt inkom begäran om kostnadsökningar på 15948 tkr. 

3448 tkr från nämnderna till budgetberedningen (belopp exkl. förändring av 

kapitaltjänst). 

12500 tkr från personalavdelningen för ökade lönekostnader 2016 

 

Kostnadsökningarna fördelas enligt nedan  

Nämnd Kostnadsökning 2016

Kommunstyrelsen 665

Miljö och byggnämnden 6

Tekniska nämnden 310

Barn- och utbildningsnämnden 1816

Socialnämnden 651

Kostnadsökningar 12500

15948  
 

Äskanden 

För äskanden har följande instruktion givits. 

”Ramarna 2015 är fastställd för respektive nämnd och avser den volym som 

respektive nämnd ska bedriva verksamhet för 2015. Äskanden ska därför 

endast framläggas om det finns betydande volymförändringar eller ny 

verksamhet mellan 2015 och 2016. Ny verksamhet får äskas om den nya 

verksamheten beslutats av annan part än nämnd. Glöm inte bort att 

volymminskningar ska lyftas på samma sätt som volymökningar.” 

 

 

forts 
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Begäran om äskanden har lämnats in enligt följande 

Nämnd Äskande

Kommunstyrelsen 465

Miljö och byggnämnden 500

Tekniska nämnden 0

Barn- och utbildningsnämnden 1670

Socialnämnden 676-2800

3311-6111  
  

Kommunstyrelsen har begärt medel för förbättrad utställningsverksamhet 

MU-avtal 50 tkr, folkhälsostrateg 250 tkr, jämställdhetssamordning 40 tkr, 

social samordnare/socialchefsnätverket 45 tkr och matsalsmöbler runemo 

skola (endast 2016). 

  

Miljö och byggnämnden har begärt medel för bostadsanpassning 500 tkr. 

 

Barn och utbildningsnämnden har begärt medel för ökat elevantal i 

grundskolan 1670 tkr 

 

Socialnämnden har begärt medel för volymökning hemtjänsten 676 tkr och 

boende elevhem 0-2800 tkr.  

 

God ekonomisk hushållning 

Det krav som finns är att kommunerna ska ha en budget i balans vilket i 

praktiken innebär ett nollresultat. Om verkligheten, utfallet, ändå blir 

negativt ska det återställas inom de nästkommande tre åren. Att budgetera 

ett nollresultat innebär stor exponering för det oförutsedda. Ingen marginal 

finns i de fall skatteutfallet blir lägre eller om avtalsrörelsen ger högre 

procent än vad som antagits. Det är också viktigt att varje år bära kostnader 

för de resurser som förbrukas, detta så att inte kommande generationer 

drabbas av oredovisad kostnadsförbrukning, i huvudsak i form av underhåll 

av anläggningar och inventarier. God ekonomisk hushållning handlar inte 

bara om att göra bra ekonomiska resultat utan också om att uppnå den 

kvalitet i verksamheten som det planeras för. 
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Ovanåkers kommun har det långsiktigt finansiella målsättningen att 

verksamhetens nettokostnader ska uppgår till högst 98 % av skatter, 

utjämning och generella bidrag. En målsättning som visat sig vara svår att 

uppnå. Skälen till detta är bl. a kontinuerlig befolkningsminskning, ostabila 

planeringsförutsättningar och att anpassning av strukturer tar lång tid att 

genomföra. I de planeringsförutsättningar som nu läggs inför 2016 – 2018 

uppnås inte de kortsiktiga finansiella målen, se under punkten 2 Finansiella 

mål, enligt resultatbudget. Motivet till detta är att det totala 

anpassningsbehovet för att uppnå målet 98,0% uppgår till drygt 9 mnkr och 

att det innebär stora ansträngningar för nämnderna Konkret vad det kommer 

att innebära kommer att framgå vid höstens budgetberedning där slutlig 

ställning tas till ekonomi och verksamhet. 

 

I det fall kommunens ekonomiska förutsättningar förbättras så är det 

finansiella målet ”Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter och 

generella bidrag” högst prioriterat.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga – Resultatbudget 2016-2018  

Ks § 60 2015-03-17, inkl. eventuella bilagor 

Mbn §24 2015-03-24, inkl. eventuella bilagor 

Tn § 24 2015-03-18, inkl. eventuella bilagor 

Bun § 42 2015-03-11, inkl. eventuella bilagor 

Soc § 26 2015-03-18, inkl. eventuella bilagor 

Tjänsteskrivelse 2015-04-09 
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Investeringsplan 2016-2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar investeringsplan 2016-2020 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ytterligare utreda 

förutsättningar för omklädningsrum för fotbollen vid idrottsplatsen Ön 

och då särskilt belysa perspektiven alternativa lösningar och 

samverkan/samordning med annan verksamhet med inriktningen lägre 

kommunala kostnader. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Investeringsplanen för 2016-2020 omfattar 95 mnkr varav: 

 

Per år 

34,0 mnkr 2016 

18,3 mnkr 2017 

19,1 mnkr 2018 

17,1 mnkr 2019 

6,6 mnkr 2020 

 

Per anläggning 

46,8 mnkr Fastighet 

29,8 mnkr Infrastruktur 

13,2 mnkr IT 

5,5 mnkr Övrigt 

 

Ärendet 

Tekniska nämnden, Barn och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen 

har via nämnd lämnat äskande om investeringar för perioden 2016-2020. 

Därefter har ärendet hanterats via politisk beredning. Prioritering har 

därefter genomförts politiskt.   

Äskanden i jämförelse med beslutad investeringsplan 141215 

 

Jämfört med den tidigare beslutad investeringsplan har nämnderna äskat 29 

512 tkr ytterligare varav: 

17225 Fastighet  

7150  Infrastruktur  

3570  IT  

1567  Övrigt  

 

forts 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Samtliga nämnder/förvaltningschefer, ekonomiavdelningen 



   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
   

  2011-11-10 2015-04-14 32 (39) 
     

Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 83 forts 

 

Äskanden Fastighet 17225 

730  Solcellsinstallation-Lillboskolan 

400 Ombyggnad Tuvans förskola-Lillboskolan 

50   Larm Bergska villan- Alftaskolan  

250  Vagnsförråd-Öjestugan 

45   Larm-Hälsocentralen Alfta 

250  Larm-Kommunhuset 

8000  Nytt arkiv -I anlutning till biblioteket i Edsbyn 

7500 Omklädningsrum fotbollen-Ön 

 

Äskanden infrastruktur 7150 

3500  Reinvestering gator enligt plan 

700  Gång och cykelväg Södra skolan-Celsius 

550  Förbättrad besöksparkering Edsbyns bibliotek 

350  Trafiksäkerhet Ullungsfors, kommunens del 

1500  Dagvatten V.Edsbyn 

300  Marklösen inom planlagda områden för näringslivet 

250  Industimark 

 

Äskanden IT 3570 

500  Datorinvesteringar 

600  Hänvisningssystem växeln 

173  Byte server Heroma 

2297  Elevdatorer 

 

Äskanden övrigt 1567 

1 567  Inredning, utemiljö mm, Stenabro förskola 

 

Denna investeringsplan i jämförelse med beslutad investeringsplan 141215 

I jämförelse med den tidigare beslutad investeringsplan är skillnaden 20 

762 tkr ytterligare varav: 

8475 Fastighet  

7150  Infrastruktur  

3570  IT  

1567  Övrigt  
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Fastighet 8475 

730  Solcellsinstallation-Lillboskolan 

400 Ombyggnad Tuvans förskola-Lillboskolan 

50   Larm Bergska villan- Alftaskolan  

45   Larm-Hälsocentralen Alfta 

250  Larm-Kommunhuset 

-1000 Byte ventilationssystem-biblioteket i Edsbyn 

1700 Utbyggnad hiss-biblioteket i Edsbyn (2016) 

6300  Nytt arkiv -I anlutning till biblioteket i Edsbyn (2018) 

 

Äskanden infrastruktur 7150 

3500  Reinvestering gator enligt plan 

700  Gång och cykelväg Södra skolan-Celsius 

550  Förbättrad besöksparkering Edsbyns bibliotek 

350  Trafiksäkerhet Ullungsfors, kommunens del 

1500  Dagvatten V.Edsbyn 

300  Marklösen inom planlagda områden för näringslivet 

250  Industimark 

 

Äskanden IT 3570 

500  Datorinvesteringar 

600  Hänvisningssystem växeln 

173  Byte server Heroma 

2297  Elevdatorer 

 

Äskanden övrigt 1567 

1 567  Inredning, utemiljö m.m, Stenabro förskola 

 

Beslutsunderlag 

Investeringsplan 2016-2020 

Tekniska nämnden 

Barn och utbildningsnämnden  

Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 2015-04-09 
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Riktlinjer för användning av direktupphandling 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för direktupphandling, daterad 2015-03-17, med följande 

förändring i avsnitt 3.2 – ”Skriftlig förfrågan till, om möjligt 3 

leverantörer.”, att antas gälla fr.o.m. justeringsdatum. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Håkan Englund (S) gör följande ändringsyrkande: 

Avsnitt 3.2 – Skriftlig förfrågan till, om möjligt 3 leverantörer. 

 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller 

avslår Håkan Englund (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

antar det. 

 

Ärendet 

Direktupphandlingar är idag ett ansvar som ligger på kommunerna själva att 

genomföra. En direktupphandling är en upphandling utan krav på viss form. 

Det är ett upphandlingsförfarande som får användas då värdet av det som 

ska köpas understiger direktupphandlingsgränsen. Vid beräkningen av 

värdet ska myndigheten enligt 15 kap 3 a § lagen om offentlig upphandling 

(LOU) beakta alla direktupphandlingar av samma slag gjorda av 

myndigheten under räkenskapsåret. Det är alltså inte bara värdet av det 

aktuella köpet som räknas utan även andra köp av samma slag som 

genomförs under räkenskapsåret.  

 

Den 1 juli 2014 skedde vissa förändringar i LOU. Gränsen för när det är 

tillåtet att genomföra en direktupphandling av varor och tjänster höjdes till 

28 % av tröskelvärdet vilket innebär att direktupphandlingar idag får 

användas om kontraktets värde uppgår till högst 505 800 

kronor/räkenskapsår. Det infördes också en utökad dokumentationsplikt som 

innebär att upphandlande myndigheter ska anteckna skälen för sina beslut 

och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde 

överstiger 100 000 kronor.  

 

Förutom höjd direktupphandlingsgräns föreskriver LOU i 15 kap 3 § att den 

upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för användning av 

direktupphandling. 

 

forts 

 
Skickas till 

Samtliga förvaltningar, samtliga förvaltningschefer, Inköp Gävleborg,  

Klas-Åke Säll, webb-kommunikatör 
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Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att se till att upphandlande 

myndigheter tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig 

upphandling. Riktlinjerna ska också syfta till att tillvarata konkurrensen vid 

direktupphandlingar. 

 

Kommunstyrelsen har tidigare i beslut § 74/14 beslutat om att annonsplikt 

skall gälla för alla direktupphandlingar från 100 000 SEK. 

 

Med anledning av detta måste kommunen fatta beslut om riktlinjer för 

användning av direktupphandling. Ett övergripande dokument har utarbetats 

enligt bilaga, ”Riktlinjer för användning av direktupphandling”. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för användning av direktupphandling, daterad 2015-03-17 

Tjänsteskrivelse Klas-Åke Säll, 2015-03-17 

KsAu § 18, 2015-03-30 
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Utredningsuppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Modell för undervisningspedagogik baserad på informationsteknologi 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom 

Barn och utbildningsnämndens beslut. Frågan om dess möjliga finansiering 

hänskjuts till höstens budgetberedning inför 2016. 

Placering av fritidsgård 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förorda en 

placering av fritidsgården inom Celsiusområdet och beakta detta inom 

ramen för den pågående utredningen om Celsiusområdet. 

Mot bakgrund av att Celsiusområdet förordas uppdra till Tekniska nämnden 

att genomföra en försäljning av ”Västergården”, Södra Edsbyn 13:126.  

Utredningsuppdrag ÖN 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att emotta rapporten 

att fördjupat utredningsuppdrag givits till Tekniska nämnden i ärendet. 
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Redovisning av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande, 

vice ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen den 10 maj 

2012, § 73 antagen delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 

inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. 

Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 

 

Allmänna ärenden 

- 

 

Ekonomiärenden 

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel 

Dnr 2015.39, 2015-03-16 

Placeringar av kommunens likvida medel och pensionsmedel 

Dnr 2015.39, 2015-03-17 

 

Personalärenden 

Pensionsbesked period 2015-03-17 – 2015-04-13 
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Meddelanden, kurser och konferenser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av meddelanden, kurser och konferenser 

 

A Kommunfullmäktige Bollnäs, 2015-03-30, § 64, Yttrande 

över remiss – ansökan om tillstånd till Hallbråns 

vindkraftpark i Bollnäs kommun  

B Förvaltningsberättelse Inköp Gävleborg 

CD Protokoll 2015-01-26 Inköp Gävleborg 

E Sammanträdesprotokoll 2015-03-26 – BORAB 

FG Revisionsberättelse 2014 – Inköp Gävleborg 

H Bollnäs och Ovanåkers överförmyndarnämnd § 2, 

Namngivning av gemensam överförmyndarnämnd 

IJ Sammanträdesprotokoll 2015-03-25 – Bollnäs Stadshus 

AB 

K Kommunfullmäktige Söderhamn, 2015-03-30, § 65, HR-

Samverkan Hälsingland 

L Protokoll från BORAB:s årsstämma, 2015-03-26 

M Protokoll från Helsinge Vatten AB:s årsstämma, 2015-03-

26 
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Visionsformulering Styrkort 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det koncernövergripande styrkortet för perioden 

2016 – 2019. 


