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Kommunstyrelsen 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid "Hyllan" kl 9.00-12.00, 13.00-17.30 

Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande 
Carina Löfgren (S) 
Sölve Malm (S) 
Sarah Andersson (S) 
Tord Horn (S) 
Ann-Christin Persson Georgsdotter, ersättare för Elsie-Britt Eriksson (S) 
Thorsten Åstrand (C) 
Birger Larsson (C) 
Owe Hellberg (V) 
Björn Östberg (M) 
Margaretha Östberg (M) 

Övriga deltagare Lars Sjödin, kommunchef 
Annica Månsson, kommunsekreterare 
Joachim Krüger, ekonomichef 
Ann-Sofie Stensson, ekonom 
Ewa Persson, ekonom 
Monica Järnkvist, utvecklingschef 
Anette Josefsson, personalstrateg 
David Hedman, teknisk chef 
Roger Belin, VD Bionär Närvärme AB, § 36 (del av) 
Ragnar Darle, arkitekt, Anna Hansson ekolog, Mats Öqvist, konsult, § 21 
Malin Eriksson, VD Wij Trädgårdar, § 36 (del av) 
Roger Gelmanovski, Svensk medarbetarkraft, § 36 (del av) 
Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef, § 25-36 
Agneta Wenell, näringslivsutvecklare, Rolf Landström, konsult, § 36 (del av) 
 
 Utses att justera Owe Hellberg 

Justeringens 
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare 
................................................................................................................................................... 

Paragrafer 15-36 
  Annica Månsson  ........................... 

 Ordförande 
...................................................................................................................................................   

  Magnus Jonsson   

 Justerande 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

  Owe Hellberg 
   

ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2012-02-27    

Datum för 
anslagets uppsättande 

 Datum för 
anslagets nedtagande 

  

Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunkontoret   

Underskrift 
...................................................................................................................................................   
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Kommunstyrelsen 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-02-27, § 15-36 

§ 15 
REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 
§ 16 
REDOVISNING AV MEDDELANDEN 
§ 17 
EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING JANUARI – KOMMUNSTYRELSEN 
§ 18 
EKONOMISK REDOVISNING JANUARI – NÄMNDERNA 
§ 19 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 – KOMMUNSTYRELSEN 
§ 20 
PERSONALBERÄTTELSE 2011 
§ 21 
KOMMUNTÄCKANDE ÖVERSIKTSPLAN FÖR OCKELBO TÄTORT 
§ 22 
KOMMUNSTYRELSENS INTERNKONTROLLPLAN 2011 – UPPFÖLJNING 
§ 23 
INTERNKONTROLLPLAN 2012 – KOMMUNSTYRELSEN 
§ 24 
FORTSATT SAMVERKAN MED WIJ TRÄDGÅRDAR I VISIONENS ANDA ÅR 2013 
§ 25 
NYA RIKTLINJER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 
§ 26 
SVAR PÅ MOTION – INFÖR EN LÄSA-SKRIVA-RÄKNA-GARANTI I LÅGSTADET 
§ 27 
TURISMSTRATEGI 
§ 28 
ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL VISION 2020 
§ 29 
FÖRSLAG TILLL HÖJNING AV VA-TAXAN FR O M 1 APRIL 2012. 
§ 30 
MÅL- OCH BUDGETPROCESS 2012 - TIDPLAN OCH ARBETSSÄTT INFÖR ÅRS- OCH 
FLERÅRSBUDGET 2013-2015 
§ 31 
INFÖR BOKSLUTS- OCH RAMBEREDNING 
§ 32 
ALKOHOL- OCH DROGPOLICY 
§ 33 
BILDANDET AV REGIONKOMMUN 
§ 34 
NY FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND MED 
TILLHÖRANDE REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSDIREKTIONEN - FÖRTYDLIGANDE 
§ 35 
KS-KF ÄRENDEN 
§ 36 
RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
 
2012-02-27 

Sida 3 (24) 

 

Kommunstyrelsen 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 15 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

Ärende 
Följande delegeringsbeslut har fattats under perioden2012-01-16 – 2012-02-08: 

 

Kommunsekreterare Annica Månssons beslut 

Kameraövervakning 
Ockelbo kommun har inget att erinra mot Skandinaviska vargforskningsrpojektet, SLU:s ansökan 
om tillstånd för allmän kameraövervakning inom olika vargrevir inom länet dvs i skogsmark långt 
från mänsklig aktivitet. Kameran monteras vid älgkadaver som återfinns med hjälp av GPS-sändare 
som ett antal vilda vargar är försedda med. 

Aktuella kommuner är Ljusdal, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn Ockelbo och Sandviken. 

Användande av kommunens vapen 
Ockelbo kommun har inget att erinra mot Axiell Calm för arkiv och museers förfrågan om att få 
använda kommunvapnet på deras hemsida. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 
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Kommunstyrelsen 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

Div protokoll mm 
Bygg- och miljönämnden 2012-01-23 
Utbildnings- och kulturnämnden 2012-01-24 
FolkhälsaBRÅ 2012-02-02 
Tillväxtutskottet 2012-02-07 
Personalutskottet 2012-02-07 
Cesam 2012-02-21 
 
Länsstyrelsen Gävleborg 
Brev – Länsstyrelserna skärper och utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn 

 

SKL cirkulär 
12:3 AD dom 11/83, fråga om tre polisers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i samma  
  kommun som de är yrkesverksamma är förtroendeskadliga bisysslor enligt lagen om  
  offentlig anställning 
12:4 Lärarlyftet II 
12:5 Redogörelse för överenskommelse om ändringar av KAP-KL mm 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 
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Kommunstyrelsen 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING JANUARI – KOMMUNSTYRELSEN 

Ärende 
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per 31 januari 2012. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 
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Kommunstyrelsen 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 

EKONOMISK REDOVISNING JANUARI – NÄMNDERNA 

Ärende 
Nämndernas månadsredovisning per 31 januari 2012. 

 

Inlägg i debatten 
Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 
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Kommunstyrelsen 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 19 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 – KOMMUNSTYRELSEN 

Ärende 
Kommunstyrelsen ska till årsredovisning 2011 upprätta en verksamhetsberättelse utifrån styrelsens 
verksamhetsområden.  

Verksamhetsberättelsen struktureras utifrån fastställda rubriker. I kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse finns delar som kommer att ingå i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

Kommunstyrelsens mätbara mål med kommentar om måluppfyllelse finns med som bilaga. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2012-02-09. 

 

Inlägg i debatten 
Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V), Björn Östberg (M), Thorsten Åstrand (c), Birger Larsson (C), 
Margaretha Östberg (M) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Sidorna 5, 6 och 24 i verksamhetsberättelsen ska kompletteras med kommentarer. 

2. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2011 godkänns 
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Kommunstyrelsen 
  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 20 

PERSONALBERÄTTELSE 2011 

Ärende 
Syftet med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska mål, nyckeltal samt 
att ge en samlad beskrivning över kommunens medarbetare. 

Även gällande lagstiftning anger att det i samband med årsredovisningen ska anges väsentliga 
personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges. 

Personalberättelse för 2011 har upprättas och underlaget kommer att ingå i den officiella 
årsredovisningen för 2011 som behandlas av kommunstyrelsen i mars 2012. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-02-06. 
Personalutskottet § 2/12 

 

Inlägg i debatten 
Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V), Björn Östberg (M), Birger Larsson (C), Margaretha Östberg 
(M) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Konsekvenser av det övergripande mätbara målet om att all personal ska ha relevant 
utbildning år 2012 beaktas i kommande budgetprocess. 

2. Personalberättelse 2011 godkänns. 
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§ 21 

KOMMUNTÄCKANDE ÖVERSIKTSPLAN FÖR OCKELBO TÄTORT 

Ärende 
Kommunstyrelsen har 2007-03-26 beslutat uppdra åt Bygg- och miljöförvaltningen att upprätta en 
kommuntäckande översiktsplan. 

Syftet med översiktsplanen är att redovisa hur kommunen anser att mark och vattenområden ska 
användas. 

Denna kommunomfattande översiktsplan för Ockelbo kommun har utarbetats av en arbetsgrupp i 
samråd med berörda förvaltningar, myndigheter och allmänhet. Planen har utarbetats med 
kommunstyrelsen som styrgrupp, tillväxtutskottet som referensgrupp och med Vision 2020 som 
underlag. 

Förslaget är färdigt för samråd under en tid av två månader. 

 

Beslutsunderlag 
Arkitekt Ragnar Darles tjänsteskrivelse 2012-02-08. 

 

Inlägg i debatten 
Björn Östberg (M), Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V), Tord Horn (S), Birger Larsson (C) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Punkt 5.1.1.10 Kretslopp, sid 63 kompletteras med en hänvisning till de lokala miljömålen. 

2. Bygg- och miljöförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd för kommuntäckande 
översiktsplan för Ockelbo kommun under en tid av två månader. 
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§ 22 

KOMMUNSTYRELSENS INTERNKONTROLLPLAN 2011 – UPPFÖLJNING 

Ärende 
Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för innevarande år under 
februari månad. I samband med att kontrollplanen antas för innevarande år ska uppföljning av 
föregående plan presenteras. 

Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid delårsbokslutet och vid 
årsbokslut. Uppföljning av interkontrollplan 2011 redovisas enligt bilaga. 

Internkontrollarbetet ska utgå ifrån väsentlighet och risk. Rutinbeskrivningar och riskbedömningar 
ska tas fram för varje rutin. Rutiner där det finns en riskbedömning ska lyftas till 
internkontrollplanen. 

Avstämningen av rutinerna för 2011 har genomförts och de rutiner som pågår överförs till 
kontrollplan 2012. Övriga rutiner har säkerställts. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-02-09. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljning av interkontrollplan 2011 godkänns 
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§ 23 

INTERNKONTROLLPLAN 2012 – KOMMUNSTYRELSEN 

Ärende 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I 
detta ligger ett ansvar för att en organisation kring internkontroll med regler och anvisningar 
upprättas inom kommunen.  

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Den 
enskilda nämnden ska se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler 
och anvisningar antas för den interna kontrollen 

Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för innevarande år under 
februari månad.  

 

Beslutsunderlag 
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-02-09. 

 

Inlägg i debatten 
Owe Hellberg (V) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2012 fastställs. 
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§ 24 

FORTSATT SAMVERKAN MED WIJ TRÄDGÅRDAR I VISIONENS ANDA ÅR 2013 

Ärende 
Kommunstyrelsen beslutade om ett treårigt projekt (november 2009) för fokus på 
utvecklingsinsatser och offensiv marknadsföring för den uppmärksamhet som då väntades inför 
kronprinsessbröllop.  Projektet Ockelbo med grannar startade 2010 och övergick därefter till 
Ockelbo växer under 2011-2012.  

Under projektet har Wij Trädgårdar varit en nödvändig samarbetspartner för utveckling och 
genomförande av projektet samt för de marknadsinsatser som bidragit till marknadsföringen av 
Ockelbo. Wij Trädgårdar har samtidigt drivit eget projekt för utveckling av Wij Trädgårdar som en 
arena öppen för olika aktiviteter i Ockelbo. 

När Wij Trädgårdar söker egna projektmedel behövs offentlig medfinansiär. Under 2010 – 2012 har 
kommunen varit medfinansiärer utifrån projekten Ockelbo med grannar och Ockelbo växer.  

För 2013 behöver Kommunstyrelsen ta beslut om att vara medfinansiär för Wij Trädgårdars 
fortsatta projekt för utveckling av Wij Trädgårdar. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 30 januari men beslutade om återremiss för 
framtagning av en ekonomisk specifikation över de föreslagna 900 000 kronorna. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunchef Lars Sjödins och utvecklingschef Monica Järnkvists tjänsteskrivelse 2012-01-13. 
Kommunstyrelsen § 10/12. 
Kommunchef Lars Sjödins och utvecklingschef Monica Järnkvists tjänsteskrivelse 2012-02-07. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ockelbo kommun ska fortsätta med samverkan och samarbete med Wij Trädgårdar under 
2013. 

2. För 2013 finansieras detta med 900 000 kronor. 

3. Medelshänvisning: Utvecklingsmedel i Vision 2020:s anda. 
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§ 25 

NYA RIKTLINJER FÖR FÖRENINGSBIDRAG 

Ärende 
Nuvarande system för föreningsbidrag beslutades i utbildnings- och kulturnämnden 2003-11-20 § 
92. Under de åtta år som systemet varit i bruk har förvaltning och nämnd upplevt viss otydlighet i 
systemet och därmed svårigheter i tillämpningen. 

Arbetsmaterial till nya riktlinjer behandlades i utbildnings- och kulturnämnden 2011-12-13 som 
diskussionspunkt. 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2012-01-24 § 8 att skicka nytt förslag till riktlinjer till 
föreningslivet på remiss. 

Inkomna remissvar behandlades vid föreningsbidragsutskott 2012-02-06 och justeringar i förslaget 
skedde på nedanstående områden 

• alla typer av föreningar skall ha möjlighet att ansöka om aktivitetsstöd (kommunal blankett för 
aktivitetskort tas fram för föreningar som ej är anslutna till RF) 

• ansökningstid för anläggningsbidrag, verksamhetsbidrag och investeringsbidrag ändrades till 
senast 15 mars.  

• bidrag större än 30 tkr betalas ut i maj och september. 

 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2012-02-08. 
Utbildnings- och kulturnämnden § 18/12. 

 

Inlägg i debatten 
Carina Löfgren (S), Björn Östberg (M), Owe Hellberg (V) 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Riktlinjer för bidrag till föreningar antas med giltighet fr o m 1 mars 2012. 

2. Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att komplettera riktlinjerna med en skrivning om 
nolltolerans. Redovisas till fullmäktige den 7 maj. 
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§ 26 

SVAR PÅ MOTION – INFÖR EN LÄSA-SKRIVA-RÄKNA-GARANTI I LÅGSTADET 

Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2012, KF § 62/12, att remittera rubricerade motion till 
kommunstyrelsen för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats. 

 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturnämnden § 100/11. 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Motionen anses härmed besvarad. 
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§ 27 

TURISMSTRATEGI 

Ärende 
Att ha en strategi för turismnäringen kan vara ett verktyg för att sammanföra motstridiga intressen 
samtidigt som den kan tydliggöra arbetsprocessen med att utveckla turismnäringen. 

 

Beslutsunderlag 
Tillväxtutskottet § 2/12. 
Utvecklingschef Monica Järnkvists tjänsteskrivelse 2012-02-08. 

 

Inlägg i debatten 
Owe Hellberg (V), Carina Löfgren (S) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunkontoret får i uppdrag att utarbeta en turismstrategi. 

2. Tillväxtutskottet utses till referensgrupp tillsammans med representanter från näringslivet och 
föreningslivet. 
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§ 28 

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL VISION 2020 

Ärende 
Arrangörsgruppen för Naturbrukskonferensen ansöker om utvecklingsmedel som ett projektstöd för 
arrangerande av en internationell konferens kring hållbart naturbruk från Kommunstyrelsen.   

 

I Kommunstyrelsens budget för 2012 finns 800 000 kr avsatta för att stimulera till utvecklingsprojekt 
som bidrar till att förverkliga Vision 2020.  

Följande kriterier gäller för att erhållas projektbidrag enligt kommunstyrelsens beslut; 

• Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2020:s fyra huvudteman. 

• Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör 

• Effekterna av projektet ska vara långsiktiga utifrån Vision 2020 

Projektet Naturbrukskonferensen 13-15 april 2012 i Ockelbo, har en bred förankring och samverkan 
med andra organisationer och nätverk både i och utanför kommunen. Konferensen har möjlighet att 
bidra till att utveckla och stärka lokala föreningar och aktörer i Ockelbo samt att skapa nya nätverk 
inom de gröna näringarna i regionen, nationell och i Norden. 

Projektet fyller väl kriterierna för att erhålla utvecklingsmedel. 

 

Beslutsunderlag 
Utvecklingschef Monica Järnkvists tjänsteskrivelse 2012-02-07. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Projektstöd om 19 000 kronor godkänns till Arrangörsgruppen för Naturbrukskonferensen 13-15 
april 2012. 
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§ 29 

FÖRSLAG TILLL HÖJNING AV VA-TAXAN FR O M 1 APRIL 2012. 

Ärende 
Enligt VA-lagen ska varje VA-verksamhet bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Endast för VA-
verksamheten nödvändiga kostnader får tas ut av VA-kollektivet, dvs. de fastighetsägare som är 
anslutna till den allmänna anläggningen. 

Bokslut 2011 visar på ett underskott om 1,0 mkr. Förslag till budget 2012-2015 visar att 
kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna varvid Ockelbo Vatten AB föreslår en höjning av VA-
taxan fr o m 2012-04-01 med 11,3 %. 

Ärendet har behandlats vid Ockelbo Vatten AB styrelsemöten 2011-09-21, 2011-11-23 och 2012-
02-13. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-02-13. 

 

Inlägg i debatten 
Sölve Malm (S), Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), Margaretha Östberg (M), Thorsten Åstrand 
(C) 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Höjning av Va-taxan för Ockelbo kommun fastställs fr o m 2012-04-01 enligt följande  

Avgift 
Ny taxa 

exkl moms Inkl moms 

Fast avgift/år 1 650,00 2 062,50 

Brukningsavgift/m3 24,50 30,63 

Lägenhetsavgift/år 1 350,00 1 687,50 

Dagvatten/år 165,00 206,25 
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§ 30 

MÅL- OCH BUDGETPROCESS 2012 - TIDPLAN OCH ARBETSSÄTT INFÖR ÅRS- OCH 
FLERÅRSBUDGET 2013-2015 

Ärende 
Vid ekonomiutskottets sammanträde i februari 2012 ska utskottets tidplan och arbetssätt 
diskuteras. De förutsättningar som gäller är följande: 

− Ekonomiutskottets sammanträdestillfällen utgör till största delen överläggningar med 
nämndföreträdare.  

− Budgetprocessen planeras utifrån de datum som gällande lagstiftning anger och utifrån att 
inordna de ekonomiska processerna årsredovisning, delårsbokslut och års- och flerårsbudget.  

− Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd. Som utgångspunkt 
gäller fastställd ram enligt flerårsbudget och med preliminär ram för tredje året i planen.  

− Bokslutsdag ska planeras 

− Internkontrollarbetet ska inordnas i processen. 

− Långsiktig investeringsplan ska aktualiseras/behandlas två gånger per år och i samband med 
budgetprocessen. 

− Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska bolagen vara delaktig i kommunens budgetarbete. 
Bolagens delårsbokslut per april och augusti ska delges kommunstyrelsen. 

Instruktioner  

Kallelse till överläggning med nämndföreträdare kommer att delges i god tid.  

Frågeställningar inför varje överläggning kommer att delges och ska behandlas av respektive 
nämnd inför överläggningen.  

De uppdrag nämnderna erhåller ska lämnas in skriftligt. 

Boksluts- och ramberedning 

En gemensam bokslutsdag kommer att genomföras den 14 mars 2012 analys av bokslut 2011 
kommer att presenteras. 

Samtliga ordföranden, förvaltningschefer och enhetschefer kommer att kallas till bokslutsdagen. För 
att gemensamt delta vid nämndernas presentationer. Även representanter från Ockelbogårdar AB, 
Ockelbo Vatten AB och Bionär Närvärme AB kommer att kallas. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-02-01 
Ekonomiutskottet § 1/12. 

 

Inlägg i debatten 
Birger Larsson (C), Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Tidplan och arbetssätt godkänns 
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§ 31 

INFÖR BOKSLUTS- OCH RAMBEREDNING 

Ärende 
Kallelse och instruktioner angående bokslutsdagen den 14 mars 2012 ska delges. 

 

Förutsättningar 

Respektive ordförande, vice ordförande, förvaltningschef och enhetschefer inbjuds till en 
gemensam bokslutsdag 

Representanter från Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB och Bionär Närvärme AB kommer att 
bjudas in 

Presentationen ska vara en timme per styrelse/nämnd, inkl tid för frågor 

Respektive förvaltningschef är föredragande 

Presentationen ska vara på en övergripande nivå. 

Redovisning av nyckeltal över tid är av vikt  

Fackliga representanter kommer att bjudas in 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottet § 2/12. 

 

Inlägg i debatten 
Carina Löfgren (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förutsättningarna för bokslutsdagen godkänns 
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§ 32 

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY 

Ärende 
En övergripande alkohol- och drogpolicy behöver antas för Ockelbo kommun som arbetsgivare. 
Denna skall slå fast en gemensam syn på attityder, regler, åtgärder och ansvarsfördelning som 
gäller.  

 

Beslutsunderlag 
Personalstrateg Anette Josefssons tjänsteskrivelse 2012-02-09. 
PU § 4/12 

 

Inlägg i debatten 
Owe Hellberg (V), Sarah Andersson (S), Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Tord Horn (S) 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Alkohol- och drogpolicyn godkänns. 

2. Nämnderna får i uppdrag att utarbeta rutinbeskrivningar. 
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§ 33 

BILDANDET AV REGIONKOMMUN 

Ärende 
Riksdagen har genom lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län möjliggjort att vissa landsting 
ombildats till regionkommuner (SFS 2010:630). Kommunstyrelsen har ett antal gånger informerats 
om diskussionerna som pågått hos regionstyrelsen för ett eventuellt införande av ny region vid valet 
2014. 

Region Gävleborgs fullmäktige beslutade den 18 november 2011 att föreslå landstingsfullmäktige 
att ansöka om att bilda regionkommun med egen beskattningsrätt och ansvar för regionala 
utvecklingsfrågor, att som konsekvens av detta ansöka om att rollen som samverkansorgan upphör 
och att den nya regionkommunen ska vara i drift fr.o.m. 1 januari 2015. 

Regionstyrelsens ordförande och Landstingsstyrelsens ordförande har skickat skrivelse till 
kommunerna i Gävleborg: Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Hofors, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, 
Ovanåker, Sandviken och Söderhamn för möjlighet för kommunerna att senast den 7 mars 2012 
inkomma med yttrande till regionfullmäktige om förslaget att bilda regionkommun i enlighet med 
SFS 2010: 630. 

Beslutsunderlag 
Regionfullmäktige § 41/11 
Regionstyrelsens ordförande Sven-Åke Thoresens och landstingsstyrelsens ordförande Eva 
Tjernströms skrivelse 2011-12-14. 
Ordförandeberedningens förslag 2012-02-09. 

 

Inlägg i debatten 
Thorsten Åstrand (C), Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V) 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Landstingsfullmäktige föreslås besluta att hos regeringen ansöka om att bilda en 
regionkommun, med egen beskattningsrätt och ansvar för regionala utvecklingsfrågor i enlighet 
med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

2. Som konsekvens av detta ansöka om att rollen som samverkansorgan upphör och att den nya 
regionkommunen ska vara i drift fr o m 1 januari 2015. 
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§ 34 

NY FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND MED 
TILLHÖRANDE REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSDIREKTIONEN - FÖRTYDLIGANDE 

Ärende 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari, § 30, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst med tillhörande reglemente för räddningsdirektionen. 

Under den senaste tiden har synpunkter framförts från övriga medlemskommuner att ett 
förtydligande önskas i förbundsordningens § 10 såvitt gäller fondering. Detta skulle kunna göras 
genom följande förtydligande: Innan en eventuell fondering kan ske ska samråd ske och godkännas 
av samtliga ägarkommuner. 

 

Beredning 
Kommunsekreterare Annica Månssons tjänsteskrivelse 2012-02-21. 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Ny förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst, med tillhörande reglemente för 
räddningsdirektionen, fastställs att gälla från och med den 1 mars 2012. 

2. Tillägg i § 10 med följande lydelse: Innan en eventuell fondering kan ske skall samråd ske och 
godkännas av samtliga ägarkommuner. 
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§ 35 

KS-KF ÄRENDEN 

Ärende 
Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige den 5 mars? 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Bildandet av regionkommun 

• Riktlinjer för bidrag till föreningar 

• Förslag till höjning av VA-taxan fr o m 1 april 2012 

• Alkohol- och drogpolicy 

• Svar på motion – inför en läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet 

• Ny förbundsordning för gästrike räddningstjänstförbund med tillhörande reglemente för 
räddningsdirektionen - förtydligande 
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§ 36 

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Bionär Närvärme AB 
VD Roger Belin informerar om ägarförhållandet, organisation, affärsidé, kundsegment, 
samhällsnytta, mål 2012, långsiktiga mål (2016) 
Inlägg: Björn Östberg (M), Carina Löfgren (S), Birger Larsson (C), Owe Hellberg (V), Thorsten 
Åstrand (C) 

Sotningsavtal – information om vidare hantering –Kommunchef Lars Sjödin 
Inlägg: Carina Löfgren (S), Björn Östberg (M) 

Wij Trädgårdar 
Malin Eriksson, VD, informerar om Wij Säteri AB:s resultat, aktuella projekt för stiftelsen, 
destinationsutveckling 
Inlägg: Margaretha Östberg (M), Carina Löfgren (S), Birger Larsson (C), Owe Hellberg (V) 

Medarbetarenkät 
Anette Josefsson, personalstrateg och Robert Gelmanovski, Svensk medarbetarkraft informerar om 
resultatet från den medarbetarenkät som gjordes under december 2011. 
Inlägg: Björn Östberg (M), Carina Löfgren (S), Margaretha Östberg (M), Sölve Malm (S) 

Projekt Vindkraft Ockelbo 
Näringslivsutvecklare Agneta Wenell och konsult Rolf Landström informerar om de arbetstillfällen 
som kan komma att bli aktuella i samband med vindkraftsutbyggnaden i Ockelbo kommun. 

Boken: Bröllopet, byfesten, besöket Ockelbo – utvecklingschef Monica Järnkvist informerar 

Samverkan Gästrike Vatten – bygg- och miljö i Ockelbo 
Kommunchef Lars Sjödin informerar om att en projektgrupp är tillsatt bestående av 3 
representanter från Gästrike Vatten, tf bygg- och miljöchef Yekta Destlund och miljöinspektör Anna 
Hansson. 
Inlägg: Margaretha Östberg (M), Sölve Malm (S), Owe Hellberg (V) 

Trafiksäker gångpassage Sundsbron 
Ärendet kommer att behandlas på marssammanträdet. 

Ägardirektiv Ockelbogårdar 
Information till kommunstyrelsen den 26 mars, för vidare behandling i kommunstyrelsen den 26 
april och beslut i fullmäktige den 7 maj. 

Papperslös nämndshantering 
Inlägg: Björn Östberg (M), Carina Löfgren (S) 

Nybyggnation bostäder 
Inlägg: Owe Hellberg (V) 

Hemsjukvård 
Inlägg: Thorsten Åstrand (C) 

Överförmyndarverksamheten 

Skolutredningen – Owe Hellberg (V) 
Information till kommunstyrelsen i mars 
Inlägg: Birger Larsson (C). Tord Horn (S), Carina Löfgren (S), Björn Östberg (M), Sölve Malm (S) 

Baren/hotellet – Birger Larsson (C) 

Sjöbacken – Margaretha Östberg (M) 
Inlägg: Björn Östberg (M), Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C) 
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