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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora Vänortsrummet kl 9.00-12.00, 13.00-14.50

Beslutande

Magnus Jonsson (S), ordförande
Anna Engblom Yamdee (S)
Sune Lang (S)
Anna Schönning (S)
Elsie-Britt Eriksson (S), § 60-65, 67-80
Kerstin Hellberg (S), ersättare för Sölve Malm (S)
Marit Rempling (C)
Birger Larsson (C)
Bo Stenbeck (FP)
Anders Nordlander (M)
Markku Kalliokoski (V), § 66

Övriga deltagare

Lars Sjödin, kommunchef
Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Monica Wåhlström, personalchef
Ann-Sofie Stensson, ekonom
Elina Sorri, skribent
Tomas Larsson, Anders Roth, Hatim Abu Rweileh, Integrationsenheten/AME, § 60-64,80 (del av)
Karl-Johan Bergh, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 65
Ragnar Darle, arkitekt, § 65-66
Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef, § 65-67
Rolf Sundqvist, Lokalpolisområde Södra Gävleborg, § 76-77
Mia Lindblom, folkhälso-beredskapssamordnare, § 76-78, 80 (del av)
Icke tjänstgörande ersättare
Lena Lindkvist (SD)
Markku Kalliokoski (V), § 60-65, 67-80

Utses att justera

Anders Nordlander

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

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

60-80
...........................

Annica Månsson
Ordförande

Paragrafer

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

Magnus Jonsson
Justerande
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Anders Nordlander

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

2015-04-23

Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning § 60-80
§

60

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
§

61

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
§

62

FÖRDELNING AV KOMMUNENS SCHABLONERSÄTTNING OCH PRESTATIONSBASERAD
ERSÄTTNING
§

63

RIKTLINJER FÖR INTEGRATIONSERSÄTTNING INOM VERKSAMHETEN
UTSLUSSNINGSBOENDE
RIKTLINJER FÖR INTEGRATIONSERSÄTTNING INOM VERKSAMHETEN
UTSLUSSNINGSBOENDE GODKÄNNS.
§

64

SVAR PÅ GRANSKNINGSRAPPORT – ARBETSMARKNADSENHETEN
§

65

YTTRANDE ÖVER VATTENMYNDIGHETERNAS FÖRSLAG TILL FÖRVALTNINGSPLAN OCH
ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BOTTENHAVETS VATTENDISTRIK 2015-2021
§

66

ANTAGANDE AV DETALJPLAN – JÄDRAÅS 1:101 OCH 1:130
§

67

GEMENSAM SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND FÖR SANDVIKEN, HOFORS OCH OCKELBO
§

68

ANSÖKAN UTVECKLINGSMEDEL – VISION 2020 – NATURLED MELLAN ULVSTA TILL
RÖNNÅSEN
§

69

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING – KOMMUNSTYRELSEN
§

69

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING – NÄMNDERNA
§

70

INTERNKONTROLL NÄMNDER – UPPFÖLJNING 2014 OCH INTERKONTROLLPLAN 2015
§

71

UPPDRAG INFÖR ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2016-2018 - KOMMUNSTYRELSEN
§

72

KOMMUNAL BORGEN – OCKELBO VATTEN AB
§

73

FYLLNADSVAL – VICE ORDFÖRANDE UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
§

74

REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER
§

75

REDOVISNING AV OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

76

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN MELLAN OCKELBO KOMMUN OCH
LOKALPOLISOMRÅDE SÖDRA GÄVLEBORG
§

77

MEDBORGARLÖFTEN
§

78

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR OCKELBO KOMMUN 2015-2018
§

79

KS-KF ÄRENDEN
§

80

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

60

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Under tiden 2015-03-05 – 2015-04-01 har inga delegeringsbeslut tagits.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

61

REDOVISNING AV MEDDELANDEN

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Protokoll mm
Bygg- och miljönämnden 2015-03-23
Utbildnings- och kulturnämnden 2015-03-23
Gästrikerådet 2015-02-13
Företagshälsa Region Gävleborg 2015-03-04
Gästrike Räddningsdirektion 2015-02-20
Gästrike Vatten 2015-02-25
Gästrike Vatten årsredovisning 2014 samt bolagsstyrningsrapport 2014
Inköp Gävleborg 2015-01-26
Inköp Gävleborg – Årsredovisning och koncernredovisning 2014
NSFG konstituerande möte 2015-03-27
SKL cirkulär
15:4 Övergång av verksamhet
15:5 Gävle tingsrätts dom i mål T 1631-13, avskedad ambulanssjuksköterska
15:12 Sotningsindex

Utdragsbestyrkande

Sida 5 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6 (26)

Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

62

FÖRDELNING AV KOMMUNENS SCHABLONERSÄTTNING OCH PRESTATIONSBASERAD
ERSÄTTNING

Kommunstyrelsens beslut
Fördelningen av ersättningen från Migrationsverket godkänns

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jonny Lindblom (SD)

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsen har en översyn genomförts och förslag tagits fram till fördelningen
av den schablonersättning från migrationsverket som kommunen erhåller för personer med
uppehållstillstånd som bosätter sig i kommunen. Eftersom ersättningen från Migrationsverket numer
innehåller även en prestationsbaserad del har även den delen tagits med i översyn och förslag.
Sedan 2007 har kommunen haft en överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket om
mottagande av flyktingar. Integrationsenheten har huvudansvaret för verksamheten och är därmed
mottagare av ersättningen. I Ockelbo fördelas ersättningen mellan de verksamheter som direkt
påverkas av mottagandet, Integrationsenheten, Individ- och familjeomsorgen och Utbildnings- och
Kulturnämnden.

Beslutsunderlag
Enhetschef Tomas Larssons tjänsteskrivelse 2015-03-22

Inlägg
Markku Kalliokoski (V), Anna Schönning (S), Jonny Lindblom (SD)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

63

RIKTLINJER FÖR INTEGRATIONSERSÄTTNING INOM VERKSAMHETEN
UTSLUSSNINGSBOENDE

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för integrationsersättning inom verksamheten utslussningsboende godkänns.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jonny Lindblom (SD)

Ärendebeskrivning
Ockelbo Kommun startade ett boende för ensamkommande flyktingbarn 2014-06-01, pojkar från 16
år till och med 17 år. Under 2015 kommer 5 av pojkarna att bli 18 år. Uppföljningssamtal med
ungdomen sker kontinuerligt och vid 17,5 års uppföljning bedöms det av socionom från IFO om
ungdomen behöver en så kallad förlängd insats av kommunen. Den förlängda insatsen måste
beslutas innan ungdomen fyller 18 år, vårdkedjan får inte brytas om den förlängda insatsen skall
gälla.
Ungdomen flyttar då till någon form av utslussningsboende (+18 boende), den förlängda insatsen
kan förlänga till ungdomen fyller 21 år eller avbrytas om så bedöms av socionom. Insatsen är
frivillig och görs i enighet med ungdomen.
Insatsen skall vara stödjande och ta vid den integrationsprocess som HVB boendet påbörjat och
ska vara nästa steg i målet att klara sig själv. Ungdomen ska ha eget boende och ansvara för sitt
eget hushåll, men med stöttning från integrationshandledare. Kommun ska tillhandahålla lägenhet
och teckna lägenhetskontraktet. Till skillnad från HVB boendet finns inte dygnet runt personal på
plats. I detta skede lämnas mera ansvar på ungdomen själv.
Riktlinjerna för utslussverksamheten är förankrade och i dialog med Individ och Familjeomsorgen

Beslutsunderlag
Enhetschef Tomas Larssons tjänsteskrivelse 2015-03-17

Inlägg
Anna Schönning (S), Elsie-Britt Eriksson (S), Bo Stenbeck (FP), Birger Larsson (C), Anna Engblom
Yamdee (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

64

SVAR PÅ GRANSKNINGSRAPPORT – ARBETSMARKNADSENHETEN

Kommunstyrelsens beslut
1.

Svar på rapporten Granskning av kommunens arbetsmarknadsenhet med förslag till
åtgärdsplan godkänns.

2.

Återkoppling av åtgärdsplanen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i september
2015 och med följande uppdrag:
- Den lokala överenskommelsen Vägen till arbete ska revideras och uppdateras under 2015.
- En långsiktig arbetsmarknadspolitisk plan ska upprättas under 2015.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jonny Lindblom (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna genomförde under november/december 2011 en granskning avseende
socialtjänstens insatser för att hjälpa personer så att de klarar sin försörjning på egen hand.

Beslutsunderlag
Enhetschef Tomas Larssons tjänsteskrivelse 2015-04-01.

Inlägg
Marit Rempling (C)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

65

YTTRANDE ÖVER VATTENMYNDIGHETERNAS FÖRSLAG TILL FÖRVALTNINGSPLAN OCH
ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BOTTENHAVETS VATTENDISTRIK 2015-2021

Kommunstyrelsens beslut
Efter redaktionella ändringar antas yttrandet som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrlands län, har upprättat
förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer och förslag till Åtgärdsprogram med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Bottenhavets vattendistrikt.
Bygg och miljönämnden, Ockelbo kommun, har tagit del av handlingarna.

Beslutsunderlag
Miljöinspektör Karl-Johan Berghs yttrande 2015-03-31.

Inlägg
Marit Rempling (C)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

66

ANTAGANDE AV DETALJPLAN – JÄDRAÅS 1:101 OCH 1:130

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Detaljplanen antas enligt presenterat förslag.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Elsie-Britt Eriksson (S) i handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Syftet är att möjliggöra annan användning av byggnaderna på fastigheterna Jädraås 1:101 och
1:130. I gällande detaljplan redovisas användningen av kvartersmarken för alla fastigheterna som
området för A, allmänt ändamål.
Detaljplanen upprättas för att möjliggöra ett annat användningssätt av kvartersmarken på de
aktuella fastigheterna för att överensstämma med dagens användningsändamål.
Planområdet ingår i detaljplan för Jädraås skola m.fl., laga kraft 1985- 02-07.
I gällande detaljplan är planbestämmelsen för aktuell kvartersmark, A allmänt ändamål.
Förslag till detaljplan har varit på granskning under tiden 2 – 23 mars, 2015. Granskningstiden
förlängdes till den 27 mars efter önskemål från länsstyrelsen.
Under granskningstiden har synpunkter lämnats in som förändrar planförslaget till viss del. Men
förändringarna är inte av den digniteten att planen inte kan antas i sin nuvarande utformning. Se
vidare i granskningsutlåtandet.
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning är att detaljplanen kan antas i föreslagen utformning.

Beslutsunderlag
Arkitekt Ragnar Darles tjänsteskrivelse 2015-04-01.

Inlägg
Bo Stenbeck (FP), Birger Larsson (C), Marit Rempling (C), Markku Kalliokoski (V), Anders
Nordlander (M), Sune Lang (S), Anna Schönning (S), Jonny Lindblom (SD)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

67

GEMENSAM SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND FÖR SANDVIKEN, HOFORS OCH OCKELBO

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

En gemensam samhällsbyggnadsnämnd med tillhörande förvaltning bildas från och med den 1
januari 2016, under förutsättning att Ockelbo och Hofors kommuner fattar motsvarande beslut.

2.

Samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden antas.

3.

En genomförandenämnd tillsätts enligt förslag fr o m september 2015.

4.

Införandekostnad fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel inom respektive kommuns
budgetram.

Reservation
Mot förslaget till fullmäktige reserverar sig Bo Stenbeck (FP) och Jonny Lindblom (SD)

Ärendebeskrivning
En gemensam samhällsbyggnadsnämnd syftar till att skapa en organisation med minskad
sårbarhet, ökad flexibilitet och service, god kompetens och vissa samordnings- och
effektiviseringsvinster.
De verksamhetsområden som ingår i samhällsbyggnadsnämndens ansvar är en viktig del i
kommunernas framtida utvecklings- och tillväxtpotential. Företag och medborgare ska erhålla god
rådgivning, service och information samt ett gott bemötande. Verksamheterna står under ständig
förändring med ny lagstiftning och nya direktiv, vilket ställer höga krav på organisationens flexibilitet
och kompetens.
Svårigheter för mindre kommuner att kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens gör
att det kan försvåra möjligheten att upprätthålla kvalitets- och servicenivå på verksamheten, med
längre handläggningstider och bristande tillsyn som konsekvens. Samverkan mellan kommunerna i
västra Gästrikland minskar sårbarheten i våra verksamheter.
Utifrån detta föreslås att kommunerna Hofors, Ockelbo och Sandviken från och med den 1 januari
2016 inrättar en gemensam samhällsbyggnadsnämnd med Sandviken som värdkommun. Detta
görs med stöd av 3 kap. 3a och 3c §§ kommunallagen.
Nämndens namn blir Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2015-03-31.

Inlägg
Bo Stenbeck (FP), Sune Lang (S), Jonny Lindblom (SD), Marit Rempling (C)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen

Gemensam samhällsbyggnadsnämnd punkt 9
Har tidigare varit för ett samgående, men efter att ha studerat underlaget har jag ändrat uppfattning.
Ser inte att kommuninvånarna vinner något på att vi gör en sammanslagning av nämnderna i Hofors,
Sandviken och Ockelbo.
Vi förlorar 9 – 11 arbetstillfällen med allt vad detta innebär.
Affärsidkare i Ockelbo bör förlora ca 30 tusen/mån på förlorade inkomster, luncher inköp mm.
Dessutom kommer med stor sannolikhet de som bor i Ockelbo och arbetar i nämnden i dag, flytta till
Sandviken, för att slippa pendla.
Kostnaderna vid eventuell flytt borde bli högre eftersom vi bör ha personal tillgänglig i Ockelbo 1 till 2
ggr/vecka. Resor Sandviken-Ockelbo samt tid.
Lämpligt är också att ett oppositionsråd tillsättes, för att oppositionen skall få insikt i vad som
förekommer vid sammanträden för nämnden.
Vid dagens sammanträden röstades för en sammanslagning, vilket jag reserverade mig emot.
En tanke, kan detta om möjligt vara en början till avveckling av Ockelbo i stället för en utveckling.

Bo Stenbeck
Folkpartiet liberalerna i Ockelbo

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

68

ANSÖKAN UTVECKLINGSMEDEL – VISION 2020 – NATURLED MELLAN ULVSTA TILL
RÖNNÅSEN

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan bifalls med en summa av 50 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Stugkommitten för Ulvsta friluftsgård söker ett bidrag för att utveckla en naturled mellan Ulvsta
friluftsgård till Rönnåsen. Naturleden skapar många olika möjligheter. Främst kommer leden
vintertid att tillgodose kommuninnevånare i Ockelbo med ett enklare skidspår på motionsnivå.
Sommartid går det även att vandra eller cykla efter leden. Stugkommitten har blivit beviljade
150 000 kr från länsstyrelsen och blivit beviljade 100 000 kr från Gästriklands idrottsförbund.
Totalkostnaden för projektet är 300 000 och ansökan är på 50 000kr.
I Kommunstyrelsens budget för 2015 finns 400 000 kr avsatta för att stimulera till utvecklingsprojekt
som bidrar till att förverkliga VISION 2020. Följande kriterier gäller för att erhålla projektbidrag enligt
Kommunstyrelsens beslut:


Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2020:s fyra huvudpunkter



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



Effekterna av projektet ska vara långsiktiga utifrån Vision 2020

Syftet med leden är att kunna erbjuda barn, ungdomar och motionärer i Ockelbo ett enklare
motionsspår. Spårets sträckning kommer att delvis gå på Gästrikeleden som passerar fina
skogsområden och klapperstensfält. Samarbetet mellan föreningar kommer att stärkas bland annat
då Rönnåsens pistmaskin kommer att användas dels i för slalombackarna i Rönnåsen,
förbindelseleden mellan Rönnåsen och Ulvsta och elljusspåret i Ulvsta. Naturleden främjar
folkhälsan och ett ökat friluftsliv. Samarbete sker med Ockelbo Skidklubb, Ockelbo
Orienteringsklubb, Friluftsfrämjandet Ockelbo och Ockelbo kommun.
Projektet fyller väl upp de kriterier som satts upp för ansökningar och förslaget är att detta projekt
bifalls med en summa av 50 000kr

Inlägg
Birger Larsson (C)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

69

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING – KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens månadsredovisning per sista mars 2015.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

69

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING – NÄMNDERNA

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Nämndernas månadsredovisning per sista mars 2015.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

70

INTERNKONTROLL NÄMNDER – UPPFÖLJNING 2014 OCH INTERKONTROLLPLAN 2015
Kommunstyrelsens beslut
1.

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2014 godkänns.

2.

Nämndernas internkontrollplaner för 2015 godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska i egenskap av sin uppsiktsroll utvärdera kommunens samlade system för
internkontroll och i de fall förbättringar behövs föreslå detta.
Uppföljning av internkontrollplaner för 2014 har genomförts och nya internkontrollplaner för 2015
har tagits fram. Arbetet med att kontrollera och utarbeta rutinbeskrivningar och riskbedömningar
pågår kontinuerligt. I de fall det bedömts att en risk kan föreligga har rutinen lyfts upp i
kontrollplanen.
Utveckling och kontinuitet av internkontrollarbetet pågår med förbättring varje år. Enligt
internkontrollreglementet ska en tillfredsställande intern kontroll upprätthållas avseende:


Verksamhetsstyrning



Tillförlitlig finansiell rapportering



Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2015-04-01.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

71

UPPDRAG INFÖR ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2016-2018 - KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens budgetförslag och förslag till kommunövergripande mål och mätbara mål för
perioden 2016-2018 föreslås behandlas och diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde
i maj 2015.

Ärendebeskrivning
Det kommande arbetet med års- och flerårsbudget 2016-2018 diskuterades vid ekonomiutskottets
sammanträde den 4 mars 2015. Uppdrag till styrelse och nämnder diskuterades och ärendet har
därefter behandlats av kommunstyrelsen.
Målprocessen kommer att inordnas i budgetprocessen på ett tydligare sätt än tidigare.
Måldiskussionerna ska inledas i ett tidigare skede och processen ska gå parallellt med
budgetprocessen. Diskussionerna påbörjades i ekonomiutskottet februari 2015.
Kommunstyrelsen beslutade därefter om förslag till målområden att jobba vidare med. Utifrån
framtagna målområden har förslag till kommunövergripande mål för mandatperioden 2016-2018
och mätbara mål för mandatperiod 2016 har utarbetats. Förslag enligt bilaga
Ytterligare ett målområde har under processen lyfts fram under rubriken Vi växer;
integration/arbetsmarknad. Förslag till mål kopplat mot detta målområde diskuteras vidare i den
fortsatta processen under våren 2015.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2015-04-01.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§

72

KOMMUNAL BORGEN – OCKELBO VATTEN AB

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Att såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vattens AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 25 954 624 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

2.

En borgensavgift utgår med förnärvarande 0,3 % på lånesumman.

3.

Uppdra ekonomichef Joachim Krüger att i samarbete med Gästrike Vatten låna upp
25 954 624 kr till Ockelbo Vatten AB, för att växla om deras internt förmedlade lån till externt
förmedlade lån under 2015.

Ärendebeskrivning
Skatteverket har stramat upp reglerna vad gäller avdragsrätt för internt förmedlade lån till
kommunala bolag. Detta medför att bolagen kan nekas möjligheten att göra avdrag för
räntekostnader för de kommunala lånen.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2015-04-07.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§
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FYLLNADSVAL – VICE ORDFÖRANDE UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Torbjörn Nyholm (S), vice ordförande
Malin Sand (S), ledamot
Jamil Barikzey (S), ersättare

Ärendebeskrivning
Andreas Byström (S) har i skrivelse 2015-03-26 avsagt sig samtliga sina kommunala
förtroendeuppdrag.
Fyllnadsval ska därför ske i utbildnings- och kulturnämnden.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
§
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REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
I enlighet med § 30 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner som inte beretts färdigt
redovisas.
Motion

Svar beräknas



2015-06-15

Skapa en träffpunkt för politisk diskussion – Stig Mörtman (FP)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
§
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REDOVISNING AV OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG

Kommunfullmäktiges förslag till fullmäktige
Redovisningen godkänns.

Ärende
Följande medborgarförslag har inte besvarats:

Medborgarförslag

Svar beräknas

Informationsskyltar

2015-06-15

Utdragsbestyrkande
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ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN MELLAN OCKELBO KOMMUN OCH
LOKALPOLISOMRÅDE SÖDRA GÄVLEBORG

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Samverkansöverenskommelsen mellan Ockelbo kommun och Polismyndigheten godkänns.

Ärendebeskrivning
Sedan 2010 finns en överenskommelse om samarbete mellan Ockelbo kommun och
Polismyndigheten. 2015-01-01 trädde den nya polisorganisationen i kraft i Sverige, där man gick
från 21 myndigheter till en. Utifrån detta utformas en ny samverkansöverenskommelse.

Beslutsunderlag
Folkhälso- beredskapssamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2015-03-31.
FolkhälsaBRÅ § 6/15.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kommunstyrelsen
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MEDBORGARLÖFTEN

Kommunstyrelsens beslut
Ockelbo kommuns och Polisens gemensamma medborgarlöften godkänns.

Ärendebeskrivning
Polismyndigheten har uppvaktat landets kommuner att ytterligare förbättra och konkretisera sin
samverkan gällande brottsförebyggande arbete genom att tillsammans avlägga s.k.
medborgarlöften kring aktuella problembilder.
Polisen och kommunen formulerar därför följande gemensamma medborgarlöften.


Polis och kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja trafiksäkerheten i kommunen

Det skall åstadkommas genom följande aktiviteter:


Trafikkontroller (hastighet-, beteende-, alkohol/drog-)



Farthinder och andra fartdämpande åtgärder på prioriterade platser



Informationskampanjer



Arbeta för att förbättra flödet kring centrum

Beslutsunderlag
Folkhälso- beredskapssamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2015-03-31.
FolkhälsaBRÅ § 10/15.

Inlägg
Sune Lang (S), Marit Rempling (C), Jonny Lindblom (SD), Markku Kalliokoski (V)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR OCKELBO KOMMUN 2015-2018

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Folkhälsopolitiskt program för Ockelbo kommun 2015-2018 godkänns.

Ärendebeskrivning
Syftet med Folkhälsopolitiska programmet är att ange riktning för det lokala tvärsektoriella
folkhälsoarbetet. Programmet ska skapa struktur och prioritera de områden som särskilt ska stå i
fokus. Vår förhoppning är att det ska vara ett stöd och inspirationskälla för många olika aktörer.
Det folkhälsopolitiska programmet ska vara vägledande inom området Folkhälsa, för Ockelbo
kommuns verksamheter och således för dess förtroendevalda och personal samt för utformningen
av den service som kommunen ger. De effekter som programmet vill åstadkomma berör dock alla
kommuninnevånare, föreningsliv, näringsliv och andra samhälleliga instanser.

Beslutsunderlag
Folkhälso- beredskapssamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2015-03-31.
FolkhälsaBRÅ § 7/15.

Utdragsbestyrkande
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KS-KF ÄRENDEN

Kommunstyrelsens beslut


Kommunal borgen – Ockelbo Vatten AB



Fyllnadsval – vice ordförande utbildnings-o.kulturnämnden



Gemensam samhällsbyggnadsnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo



Överenskommelse om samverkan mellan Ockelbo kommun och lokalpolisområde Södra
Gävleborg



Folkhälsopolitiskt program 2015-2018



Antagande av detaljplan – Jädraås 1:101 och 1:130



Redovisning av obesvarade motioner



Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Ärendebeskrivning
Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige 4 maj?

Utdragsbestyrkande
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RAPPORTER/INFORMATION

Projektansökningar – integration/AME

Tomas Larsson

Information från personalutskottet 2015-04-08

Monica Wåhlström

Nya Perslunda

Lars Sjödin

Wij Trädgårdar

Joachim Krüger

Krisberedskap

Mia Lindblom

ÖVRIGA FRÅGOR
Upplåningspolicy

Birger Larsson (C)

Förvaltningsavtalet med Ockelbogårdar AB

Birger Larsson (C)

Wij Valsverk

Sune Lang (S)

Utrustning nya fullmäktigesalen

Jonny Lindblom (SD)

Ensamkommande flyktingbarn pojkar-flickor

Jonny Lindblom (SD)

Utdragsbestyrkande

