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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora vänortsrummet kl 9.00-12.00, 13.-14.40

Beslutande

Magnus Jonsson (S), ordförande
Anna Engblom (S)
Sune Lang (S)
Anna Schönning (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Sölve Malm (S)
Birgitta Åstrand (C), ersättare för Marit Rempling (C)
Per-Olof Uhrus (C), ersättare för Birger Larsson (C)
Jonny Lindblom (SD)
Bo Stenbeck (FP)
Anders Nordlander (M)

Övriga deltagare

Joachim Krüger, ekonomichef
Annica Månsson, kommunsekreterare
Monica Wåhlström, personalchef
Elina Sorri, skribent
Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef
Mimmi Ekström, företagsrådgivare, § 134
David Hedman, teknisk chef
Mia Lindblom, folkhälso- och beredskapssamordnare, § 142, 144 (del av)
Thomas Nylund, AnnaCarin Söderhjelm, Gästrike Återvinnare, § 141
Inte tjänstgörande ersättare
Anders Öquist (S), Staffan Nordqvist (S), Lena Lindkvist (SD)

Utses att justera

Jonny Lindblom

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare
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128-144
...........................

Annica Månsson
Ordförande

Paragrafer

...................................................................................................................................................

Magnus Jonsson
Justerande
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Jonny Lindblom

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

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-09-24

Datum för
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Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning § 128-144
§

128

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
§

129

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
§

130

DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI 2015
§

131

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING AUGUSTI – KOMMUNSTYRELSEN
§

132

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING AUGUSTI – NÄMNDERNA
§

133

JUSTERAD TIDPLAN FÖR INFÖRANDET AV VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND SAMT ENTLEDIGANDE AV NUVARANDE
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
§

134

INRIKTNINGSBESLUT – FRAMTIDENS CENTRUM
§

135

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÄTBARA MÅL 2016-2018
§

136

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET OCH HANDLINGSPLAN OCH MÄTBARA MÅL FÖR
2016
§

137

INFÖR BUDGETPROCESSEN 2016-2018 – PERSONALOMRÅDET
§

138

DELEGERING I PERSONALÄRENDEN - KOMPLETTERING
§

139

ANSÖKAN OM EKONOMISKT STÖD – WIJ TRÄDGÅRDAR
§

140

TRYGGHETSBOENDE I KVARTERAT URET AVRAPPORTERING
§

141

RENHÅLLNINGSORDNING MED AVFALLSPLAN OCH LOKALA FÖRESKRIFTER,
AVFALLSTAXA SAMT FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE ÅTERVINNARE
§

142

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS 2015-2018
§

143

KS-KF ÄRENDEN
§

144

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

128

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Under tiden 2015-08-11 – 2015-09-10 har inga delegationsbeslut tagits.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

129

REDOVISNING AV MEDDELANDEN

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Protokoll mm
Bygg- och miljönämnden 2015-08-24
Socialnämnden 2015-08-20
Utbildnings- och kulturnämnden 2015-08-25
Ockelbogårdar 2015-05-27
Utbildnings- och kulturnämnden § 69/15 – Fyllnadsval FolkhälsaBRÅ: Inger Högberg Kalmering (C)
Tillväxtutskottet 2015-09-01
Personalutskottet 2015-09-01
Region Gävleborg
Rapport angående färdtjänst- och riksfärdtjänstens utveckling perioden januari-juni 2015
Högsta Domstolen
Ökad användning av e-post vid Högsta domstolen
Diplom
Ockelbo kommun tilldelas diplom för gåva till hjälpsändningen mot Lettland och Litauen till minne av
Ulf Gräsberg 2015

SKL cirkulär
15:23 Budgetförutsättningar 2015-2018

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

130

DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI 2015
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Delårsbokslutet per 30 juni 2015 godkänns.

Ärendebeskrivning
Lagen föreskriver att kommunerna ska göra minst ett delårsbokslut per år och om det upprättas
endast ett delårsbokslut ska perioden omfatta minst sex månader.
Ockelbo kommun och Ockelbogårdar AB sammanställer delårsbokslut per 30 juni varje år.
I koncernen ingår även Bionär Närvärme AB och Ockelbo Vatten AB.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2015-09-09.

Inlägg
Sölve Malm (S), Per-Olof Uhrus (C), Bo Stenbeck (FP), Anna Schönning (S)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

131

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING AUGUSTI – KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens månadsredovisning per sista augusti 2015.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

132

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING AUGUSTI – NÄMNDERNA

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Nämndernas månadsredovisning per sista augusti 2015.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

133

JUSTERAD TIDPLAN FÖR INFÖRANDET AV VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND SAMT ENTLEDIGANDE AV NUVARANDE
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Nämnden för Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd med tillhörande förvaltning startar
den 1 april 2016.

2.

Ledamöter och ersättare i nuvarande samhällsbyggnadsnämnd entledigas från sina uppdrag
från och med den 31 mars 2016.

Ärendebeskrivning
Sandvikens, Hofors och Ockelbos kommun har fattat beslut om att ingå i Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsnämnd. Den gemensamma nämnden med tillhörande förvaltning var tänkt att
starta den 1 januari 2016. På grund av en pressad tidplan, fördröjningar i beslutsprocessen och
upphandling av gemensamt ärendehanterings-/verksamhetssystem dragit ut på tiden föreslår
styrgruppen för införandet att tidplanen justeras och starten senareläggas till 1 april 2016.
Respektive kommuns nämnd som idag ansvarar för de ärenden som ska ingå i gemensamma
nämnden föreslås därmed bli entledigade från och med den 31 mars 2016.

Beslutsunderlag
Styrgruppens tjänsteskrivelse 2015-08-28.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

134

INRIKTNINGSBESLUT – FRAMTIDENS CENTRUM
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunkontoret får i uppdrag att arbeta vidare med framtaget förslag för ombyggnad av
Framtidens centrum.

2.

Kommunkontoret får även i uppdrag att se över möjligheterna till en motorcykelparkering.

3.

5 miljoner kronor anslås för investeringar enligt framräknat förslag.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Bo Stenbeck (FP)

Ärendebeskrivning
Utifrån temagruppernas förslag och allmänhetens synpunkter fick Johan Skoog arkitektkontor i
uppdrag att ta fram en skiss över torget. De har nu lämnat ett skissförslag samt gjort en film över
torget. Filmen och skissen kommer nu att ställas ut till allmänheten från och med mitten av
september. Utöver detta behöver förslaget arbetas vidare med och detaljstuderas.
Förslaget har kostnadsberäknats utifrån skisserna och grovt uppskattats till 3 500 000- 4000 000
inklusive 10 % oförutsedda kostnader och byggherrekostnader men exklusive moms. Det finns
reservation gällande höjder i beräkningarna, vilket gör att siffrorna kan komma att revideras något.
Utöver detta tillkommer kostnader för detaljutformning av torget, såsom bänkar, träd, scen och
lekplats etc.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2015-08-27.
Tillväxtutskottet § 7/15.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

135

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÄTBARA MÅL 2016-2018
Kommunstyrelsens beslut
1.

Det kommunövergripande målet ”All personal i kommunen har relevant utbildning för sitt
arbete” kvarstår.

2.

Nämnderna har att förhålla sig till det övergripande målet och utarbetar mätbara mål för
begreppet relevant utbildning inom sina verksamheter.

Ärendebeskrivning
Personalutskottet lämnat förslag på mätbara mål till det övergripande målet: ”All personal i
kommunen har relevant utbildning för sitt arbete”.
Personalutskottet har tidigare behandlat uppdraget under 2012 att utarbeta ett förslag till
kommunövergripande mätbart mål som kan relateras till detta mål. Det förslag som nu lämnas är i
likhet med det beslut som personalutskottet lämnade 2012.
Att utarbeta ett generellt övergripande mätbart mål är svårt i och med att kommunen har många
olika yrkeskategorier. Bedömningen är att det är respektive nämnd som har kunskapen om de olika
yrkeskategorierna inom sin nämnd.
Förslaget är att det övergripande målet kvarstår.
Att kontinuerligt arbeta utifrån målsättningen att All personal i kommunen har relevant utbildning för
sitt arbete är ett viktigt mål. Det är av vikt att nämnderna förhåller sig till det övergripande målet och
utarbetar ett mätbara mål för begreppet relevant utbildning inom sina verksamheter.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2015-08-24
Personalutskottet § 13/15.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 11 (19)

Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

136

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET OCH HANDLINGSPLAN OCH MÄTBARA MÅL
FÖR 2016
Kommunstyrelsens beslut
Det personalstrategiska dokumentet och förslag till personalstrategisk handlingsplan och mätbara
mål för 2016 godkänns.
Mätbara mål för 2016
1.

Sjukfrånvaron ska inte öka.

2.

En lönepolicy för kommunen ska fastställas av fullmäktige under 2016

Ärendebeskrivning
Kommunens personalstrategiska inriktning innefattar personalstrategiska mål, fokusområden och
mätbara mål. Kommunens övergripande personalstrategiskt mål är att ”Kommunen är en attraktiv
arbetsgivare”.
För att uppnå detta mål har ett personalstrategiskt dokument med fyra olika fokusområden tagits
fram. Dokumentet ska kontinuerligt behandlas och diskuteras i personalutskottet för vidare
förankring i kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Process
Personalstrategiska dokumentet
Dokumentet är ett övergripande strategiskt dokument som ska fastställs av fullmäktige och ändras
enbart vid behov.
Personalstrategisk handlingsplan och mätbara mål
Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för kommande år ska föreslås av
personalutskottet och fastställas av kommunstyrelsen i samband med budgetprocessen.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2015-08-24
Personalutskottet § 14/15.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

137

INFÖR BUDGETPROCESSEN 2016-2018 – PERSONALOMRÅDET
Kommunstyrelsens beslut
1.

Personalutskottet föreslår att uppdrag ges till kommunkontoret/socialförvaltningen om att se
över konsekvenserna om att delade turer i vården upphör. Uppdraget inordnas i
budgetprocessen.

2.

Följande uppdrag behandlas vidare av ekonomiutskottet i oktober 2015


Strategi för kompensförsörjning ska utarbetas.



Behov av medel för personalbefrämjande åtgärder ska beaktas i budgetprocessen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har hand om frågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Om det finns behov av ekonomiska
ställningstaganden, målområden eller olika övergripande frågeställningar inom personalområdet
ska det inordnas i budgetprocessen.
De frågeställningar som framkommit vid diskussioner i personalutskottet under 2015 är följande:
Frågeställningar som föreslås utredas vidare:
Personalutskottet föreslår att uppdrag ges till kommunkontoret om att se över konsekvenserna om
att delade turer i vården upphör. Uppdraget inordnas i budgetprocessen.
Strategi för kompensförsörjning kommer att diskuteras vidare under hösten 2015.
Behov av medel för personalbefrämjande åtgärder.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2015-08-24
Personalutskottet § 15/15

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

138

DELEGERING I PERSONALÄRENDEN - KOMPLETTERING
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Komplettering av delegationsordning i personalärenden godkänns

Ärendebeskrivning
Förslag från personalutskottet är att delegationsordningen behöver kompletteras när det gäller
ärendet: Mer än 6 månaders ledighet/inte lagstadgad ledighet.
Delegationen behöver för att erhålla en likadan bedömning i organisationen kompletteras med att
ärende ska ske i samråd med personalchef.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2015-08-24
Personalutskottet § 16/15

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 14 (19)

Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

139

ANSÖKAN OM EKONOMISKT STÖD – WIJ TRÄDGÅRDAR

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Wij Trädgårdar beviljas ett ekonomiskt stöd på 2 000 000 kronor. Finansieringen sker genom
AFA-premierna 2015.

2.

Wij Säteri AB och Ockelbo kommun får i uppdrag att gemensamt före 1 januari 2016
presentera ett konkret åtgärdsprogram i syfte att säkerställa en långsiktig och hållbar lösning
för drift och förvaltning av Wij Trädgårdar.

3.

Kommunkontoret får i uppdrag att tillsätta en ledningsresurs.

Reservationer
Mot förslaget till fullmäktige reserverar sig Bo Stenbeck (FP), Anders Nordlander (M) och Jonny
Lindblom (SD)

Inlägg i debatten
Bo Stenbeck (FP), Anders Nordlander (M), Jonny Lindblom (SD)
Ärendebeskrivning
Wij Trädgårdar har till Ockelbo kommun inkommit med en skrivelse i vilken de ansöker om ett
driftstöd på 2 000 000 kronor.
En summering av årets säsong på Wij Trädgårdar visar att sommaren 2015 dessvärre inte inneburit
någon vändande trend för besöksparken. Besökssiffrorna ligger på samma nivå som för 2014, cirka
12 400 personer, vilket har gett fortsatt för låga intäkter och orsakat nya likviditetsproblem.
På grund av bristande betalningsförmåga beviljades Wij Trädgårdar redan i slutet av sommaren
2015 två lån, det första på delegationsbeslut, det andra av kommunstyrelsen:
Ett kortfristigt lån om 200 000 kronor att återbetalas senast 2016-01-31.
Ett kortfristigt lån om 400 000 kronor, att återbetala 2016-01-31, vilket i praktiken innebar en
förlängning av ett tidigare lån som gick ut 2015-07-31.
Wij Trädgårdar har under flera år beviljats kortfristiga lån för att överbrygga bristen på likvida medel
under lågsäsong och lånen har tidigare återbetalats enligt överenskommelse, med ränta.

Beslutsunderlag
Ordförandeberedningens förslag 2015-09-10.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

140

TRYGGHETSBOENDE I KVARTERAT URET AVRAPPORTERING

Kommunstyrelsens beslut
1.

Avrapporteringen godkänns.

2.

Frågan om tilläggsanslag på 400 000 kronor hänförs till ekonomiutskottet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 81/15 – punkt 10, att uppdra till socialnämnden att
utreda möjligheten att införa ett trygghetsboende i kvarteret Urets lokaler. Avrapportering till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2015-06-24.
Socialnämnden § 45/15.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

141

RENHÅLLNINGSORDNING MED AVFALLSPLAN OCH LOKALA FÖRESKRIFTER,
AVFALLSTAXA SAMT FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Avfallsplan och Lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken
och Älvkarleby kommun fastställs.

2.

Avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun fastställs

3.

Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige ges mandat att vid behov fatta beslut om höjningar
av avfallstaxan för år 2017-2019, med i genomsnitt högst 2 % per år under perioden. Detta
innebär inte att taxan kommer att höjas automatiskt, utan endast om så krävs för att
verksamheten ska kunna fullfölja sina uppdrag. För ett villahushåll motsvarar 2 % cirka 50
kronor per år och för ett lägenhetshushåll cirka 20 kronor per år.

4.

Förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare fastställs.

Inlägg
Sölve Malm (S), Bo Stenbeck (FP), Sune Lang (S)

Ärendebeskrivning
Under våren 2015 har förbundet kommunicerat arbetet med revidering av renhållningsordning,
avfallstaxa och förbundsordning med medlemskommunerna via ett remissförfarande och möten i
kommunerna. Samtliga fem kommunstyrelser har lämnat skriftliga yttranden över remissen av de
tre ärendena.
Renhållningsordningen med avfallsplan och föreskrifter har även varit utställd för allmänhetens
granskning.
De synpunkter som lämnats kring renhållningsordningen finns sammanställda i en
samrådsredogörelse (finns att läsa på www.gastrikeatervinnare.se).
Gästrike återvinnare har tagit hänsyn till inkomna synpunkter och justerat dokumenten.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

142

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS 2015-2018

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Risk- och sårbarhetsanalysen fastställs.

Inlägg
Sölve Malm (S)

Ärendebeskrivning
Enligt 1 kap 1 § i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommuner och landsting ska minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt uppnå
en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Lagen föreskriver bl.a. att kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära händelser ska
hanteras. Grunden för denna plan är en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalyser är en del i hela krishanteringssystemet och analysen ligger till grund
för fortsatt arbete som ska leda till att vi minskar sårbarheten i samhället samt förbättrar vår
förmåga att hantera kriser.

Beslutsunderlag
Folkhälso- och beredskapssamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2015-09-03.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

143

KS-KF ÄRENDEN

Kommunstyrelsens beslut


Delårsbokslut per 30 juni 2015



Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter, avfallstaxa samt förbundsordning
för Gästrike återvinnare



Risk- och sårbarhetsanalys



Justerad tidplan för införandet av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd samt
entledigande av nuvarande samhällsbyggnadsnämnd



Ansökan om ekonomiskt stöd - Wij Trädgårdar



Delegering i personalärenden - komplettering

Ärendebeskrivning
Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige den 5 oktober?

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-09-24

Kommunstyrelsen
§

144

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR



Förskoleutredning

Lotta Wennlund



Politisk organisation

Joachim Krüger



Återköp Hästen 8 och Vi 1:171

Joachim Krüger



Tidernas Hus

Anders Nordlander (M)



Fastigheten Stallet

Bo Stenbeck (FP)



Partiredovisning

Joachim Krüger



Ordförandeberedningar inför KS-sammanträden
KS ordförande (S)
KS vice ordförande (C)
1 representant från kartellen (M, FP, V, MP)
1 representant från SD

Magnus Jonsson (S)



Gång- och cykelplan

Charlotta Ryd



Planer för byskolorna



Hälsodagen 2015

Mia Lindblom



Exceptionell situation – skrivelse från Migrationsverket

Mia Lindblom



Återkoppling – granskningsrapport AME framflyttat till KS 26 nov



KS års- och flerårsbudget behandlas av ekonomiutskottet 7-8 okt



Syftet med partiöverläggningen 16 september?

Jonny Lindblom (SD)



Polisiär närvaro

Sölve Malm (S)

Utdragsbestyrkande

