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Sammanträdesdatum

2015-05-28

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora Vänortsrummet kl 9.00-12.00, 13.00-15.40

Beslutande

Magnus Jonsson (S), ordförande
Anna Engblom Yamdee (S)
Lennart Ohlén (S), ersättare för Sune Lang (S)
Anna Schönning (S)
Markku Kalliokoski (V), ersättare för Elsie-Britt Eriksson (S)
Sölve Malm (S)
Marit Rempling (C)
Birger Larsson (C)
Jonny Lindblom (SD)
Bo Stenbeck (FP)
Inga Bergström (MP), ersättare för Anders Nordlander (M)

Övriga deltagare

Lars Sjödin, kommunchef
Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Ann-Sofie Stensson, ekonom
Elina Sorri, skribent
Mia Lindblom, folkhälso-beredskapssamordnare, § 81-83, 108
Agneta Wenell, näringslivsutvecklare, 81-84
Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef, § 103, 108
Asmah Ismaal, Amanda Stenberg – elever från Högskolan i Gävle, § 108
Lotta Sen Thakuri, IT-strateg, § 108
Christer Englund, affärsområdeschef Gävle Energi, § 108
Björn Hemgren, Torbjörn Wallin - Gästrike Vatten, § 108
David Hedman, teknisk chef
Esbjörn Larsson, Pamela Warren – Ockelbogårdar AB, § 108
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85
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INSTRUKTIONER DELÅRSBOKSLUT 30 JUNI 2015
§
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§
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FÖRNYAT BORGENSÅTAGANDE – KOMMUNINVEST
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§
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§
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§
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Sammanträdesdatum

2015-05-28

Kommunstyrelsen
§

81

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Under tiden 2015-04-01 – 2015-05-06 har följande delegeringsbeslut tagits:

Ekonomichef Joachim Krügers beslut


Rätt att utkvittera medel från kommunens plusgirokonto och bankräkningar.



Hos Kommuninvest i Sverige AB för Ockelbo kommun uppta lån om 20 000 000 kronor till
ränta 3 månaders STIBOR + aktuell marginal. Räntebetalning kvartalsvis i efterskott. Nytt
lånenummer 73730.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

82

REDOVISNING AV MEDDELANDEN

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Protokoll mm
Bygg- och miljönämnden 2015-04-20
Socialnämnden 2015-04-23
Utbildnings- och kulturnämnden 2015-04-21
FolkhälsaBRÅ 2015-04-09
Ockelbo Vatten AB 2015-04-01
Ockelbo Vatten AB årsstämma 2015-04-10
Ockelbogårdar AB 2015-03-16
Cesam 2015-03-19
FöretagsHälsa Region Gävleborg 2015-04-24
Samordningsförbund Gävleborg 2015-03-30
§ 45 Samordningsförbund Gävleborg – Sarah Andersson adjungeras till styrelsen
Gästrike Räddningstjänstförbund räddningsdirektionen 2015-03-27
Årsredovisning 2014 – Gästrike Räddningstjänst
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 – Regionförbundet Gävleborg
Förenade Småkommuners Försäkrings AB 2015-04-09
Minnesanteckningar styrgrupp AME-Integration 2015-04-27
SKL cirkulär
15:13 Ny lag om sprängämnesprekursorer
15:15 Budgetförutsättningar 2015-2018

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-05-28

Kommunstyrelsen
§

83

SSPF – SKOLA, SOCIALTJÄNST, POLIS, FRITID I SAMVERKAN

Kommunstyrelsens beslut
Ockelbo kommun ska arbeta efter arbetssättet i SSPF.

Ärendebeskrivning
Sedan 2013 har Ockelbo kommun haft en förberedd organisation för arbetssättet SSPF i Ockelbo.
De verksamheter som ingår i SSPF samverkan är: Socialtjänst, skola, polis och fritid.
SSPF – arbetar gemensamt med förebyggande arbete. Uppdraget är att motverka
ungdomskriminalitet och att fånga upp ungdomar med riskbeteende.
Målgruppen är -Barn och unga från årskurs 5 till och med 25 år.
Syftet med projektet är att skapa ett uthålligt samverkansarbete och en samsyn som genererar att
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam
utveckling – på individ eller gruppnivå bland annat genom att:


Motverka ungdomskriminalitet och fånga upp ungdomar med riskbeteende genom att skapa ett
uthålligt skyddsnät för barn och unga som befinner sig i riskzon.

Målet är att riskbeteende och kriminalitet ska minska bland ungdomar som blir föremål för insats
inom SSPF.

Beslutsunderlag
Folkhälso-beredskapssamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2015-04.30.

Inlägg
Jonny Lindblom (SD), Sölve Malm (S), Marit Rempling (C)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-05-28

Kommunstyrelsen
§

84

MEDFINANSIERING LEADER GÄSTRIKEBYGDEN 2014-2020

Kommunstyrelsens beslut
Leader Gästriklands ansökan om medfinansiering på 249 716 kronor fördelat på åren 2014-2020
beviljas.

Ärendebeskrivning
Leader Gästrikebygden ideell förening har drivit Leaderverksamhet under programperioden 20072013. Alla Gästrikekommuner har varit medfinansiärer och haft en representant i Leaders
styrelse/LAG. Under den perioden medfinansierade Ockelbo Kommun Leader Gästrikebygden med
210 000:-. Ockelbo kommuns insats har växlats upp till 3,4 miljoner och via engagerade
föreningsmedlemmar, företag och offentliga organisationer har skapat många bestående
mervärden i Ockelbo. Nämnas kan Byströmmen, Rönnåsen, digitalisering av biografen, Jaik-Vallen,
Konst & Landskap samt belysning konstgräs.
Ny ansökan för perioden 2015-2020 har skickats in till Jordbruksverket. Ansökan bygger på en
lokalt förankrad utvecklingsstrategi, den finns att läsa i sin helhet på www.leadergastrikebygden.se
Jordbruksverket har enligt ett förhandsbesked prioriterat ansökan och avsatt en totalbudget för
Gästrikebygden för programperioden på 46 mkr inklusive 33% lokal offentlig medfinansiering som
sökande (Leaderföreningen) själva ska ordna (15,18 mkr). Startbesked lämnas först när alla
begärda kompletteringar, inklusive ordnad medfinansiering, är inlämnade samt att EUkommissionen gett Sveriges landsbygdsprogram startsignal. Startbesked beräknas komma tidigast
september 2015 och att verksamheten därefter kan gå igång i skarpt läge och börja ta emot förslag
på projektidéer och finansiering till dem
Fördelning mellan kommunerna beräknas på antalet invånare vilket för Ockelbos del ger en
medfinansiering på totalt 249 716 kronor fördelat på åren 2014-2020.
Medfinansieringen kommer att rekvireras i sex lika stora delar under åren 2015-2020.
Beslutsunderlag
Näringslivsutvecklare Agneta Wenell tjänsteskrivelse 2015-05-07.

Inlägg
Marit Rempling (C), Birger Larsson (C), Anna Schönning (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-05-28

Kommunstyrelsen
§

85

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING – KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens månadsredovisning per sista april 2015.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

86

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING – NÄMNDERNA

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Nämndernas månadsredovisning per sista april 2015.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-05-28

Kommunstyrelsen
§

87

INFÖR PRELIMINÄRA RAMAR BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och flerårsbudget 2016-2018
fastställs enligt följande:
Driftsbudget

2016

2017

2018

73 513

74 983

76 483

3 946

4 025

4 106

Utbildning/kultur

118 623

118 780

120 783

Socialnämnd

129 759

132 354

135 001

594

606

618

0

0

0

326 435

330 749

336 991

20 445

18 639

18 639

Investeringsbudget

2016

2017

2018

Kommunstyrelsen

8 700

8 850

8 850

50

50

50

Utbildnings- och kulturnämnd

800

800

800

Socialnämnd

450

300

300

10 000

10 000

10 000

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnd

Revision
Valnämnd
Summa driftsbudget
- varav gymnasieskola

Bygg- och miljönämnd

Summa investeringsbudget
2.

Vid fastställande av preliminära ramar för 2016-2018 ändras finansiella målsättning om att
årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2 % av skatter och statsbidrag, till att för år 2016
vara 1,8 % av skatter och statsbidrag

3.

Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden
exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och handläggs separat.

4.

Förändring av gymnasieskolans anslag utifrån avstämning av antal elever med hänförs till
höstens budgetprocess. Gymnasieskolans anslag för 2018 anslås i enlighet med 2017 års
anslag, 18 639 tkr. Avstämning ska ske inför ekonomiutskottet i oktober 2015.

5.

Anslaget till trygghetslarm inom socialnämnden investeringsbudget 2015 om 150 000 kronor
senareläggs till 2016 och medlen för 2015 omfördelas till kommunstyrelsen. Socialnämnden
erhåller utökad investeringsram 2016 med 150 000 kronor.

6.
Ärendebeskrivning
Inför fastställande av preliminära ramar avseende drift- och investeringsbudget 2016-2018 har
överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Instruktioner med uppdrag har delgivits och
behandlats av respektive nämnd med inlämnande av skriftligt underlag.
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska bolagen även vara delaktiga i kommunens
budgetarbete. Ockelbogårdar AB har bjudits in till överläggningen för att presentera bolagets
budgetförutsättningar inför 2016-2018.
Som utgångspunkt gäller fastställd ram enligt flerårsbudget och med preliminär ram för tredje året i
planen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-05-28

Kommunstyrelsen
Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2016-2018 var uppdraget till styrelse och nämnder
att till överläggningarna redovisa följande:


redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget 2016-2017.



att kommentera förslag till kommunövergripande mål och mätbara mål 2016-2018

Ytterligare ett uppdrag till utbildnings- och kulturnämnden


Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att till ekonomiutskottet i maj särredovisa
kostnader för extra år i gymnasieskolan

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2015-03-30
Kommunstyrelsen § 71/15
Bygg- och miljönämnden, § 45/15
Utbildnings- och kulturnämnden, § 34/15
Socialnämnden, § 28/15
Ekonomiutskottet § 10/15

Inlägg
Sölve Malm (S), Marit Rempling (C), Anna Schönning (S), Birger Larsson (C)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-05-28

Kommunstyrelsen
§

88

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 2016-2018 MED MÄTBARA MÅL 2016
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Bygg- och miljönämndens och utbildnings- och kulturnämndens förslag till kompletteringar har
beaktats enligt följande:
Övergripande mål
Det gröna:
Kosten i kommunen ska i möjligaste mån vara komma från den närmaste producenten.
År 2020 ska energianvändningen för fastigheter effektiviseras med 35 % jämfört med
utgångsåret 2009.
Övergripande mätbara mål
Det gröna:
‒

5 % av livsmedelsinköpen till kostverksamheten ska vara lokal- eller närproducerat

‒

Alla nya fordon som leasas eller köps in till kommunens verksamheter är miljöklassade
enligt regeringens definition som är gällande för anskaffningsåret.

2.

Personalutskottet får i uppdrag att utarbeta mätbara mål till det övergripande målet: ”All
personal i kommunen har relevant utbildning för sitt arbete”

3.

Styrelse och nämnder får uppdrag att utarbeta mätbara mål till det övergripande målet:
”Kvinnor och män, flickor och pojkar får omsorg utifrån sina behov”

4.

Förslag till preliminära kommunövergripande mål och mätbara mål godkänns i övrigt

5.

Förslag till personalstrategiska mätbara mål för 2016 behandlas av personalutskottet i
september 2015 för att därefter inordnas i höstens budgetprocess.

Ärendebeskrivning
Mål- och budgetprocessen
Målprocessen ska 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.
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.
Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2016-2018 var uppdraget till styrelse och nämnder
att till överläggningarna redovisa följande:


att kommentera förslag till kommunövergripande mål och mätbara mål 2016-2018

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2015-03-30
Ekonomiutskottet § 11/15r
Förslag till beslut på sammanträdet
Markku Kalliokoski (V) Övergripande mål: Kosten i kommunen ska i möjligaste mån komma från
den närmaste producenten. Förslaget bifalls enhälligt av kommunstyrelsen.
Inlägg
Birger Larsson (C), Marit Rempling (C), Sölve Malm (S), Lennart Ohlén (S), Anna Schönning (S)
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

89

LÅNGSIKTIG INVESTERNGSPLAN 2016 - 2022
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Långsiktig investeringsplan 2015-2022 behandlas vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2015

2.

Följande investeringsbehov ska utredas vidare, kostnadsberäknas och inordnas i höstens
budgetprocess och ingå i kommunstyrelsens budgetförslag i september 2015.
‒

Utredning om kommunens förskola i södra/centrala Ockelbo. Utredningen ska ingå i 20162019 års budgetprocess och vara klar i september 2015. (KF § 39/14)

‒

Investeringsbehov utifrån projektet Framtidens centrum

‒

Kommunkontoret har i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt förvärv av
fastigheten Vi 1:110, Wij Trädgårdar (KS 157/14)

‒

Utreda förutsättningarna för Ishall

‒

Länsprojekt bredband – ortssammanbindande nät

‒

Satsning i byarna/möjligheter till spontan idrott

Ärendebeskrivning
Fastställd investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i samband
med budgetarbetet. I samband med arbetet med års- och flerårsbudget 2016-2018 ska planen
aktualiseras och en ny plan för perioden 2017 – 2022 ska tas fram.
Investeringsnivå
Kommunens totala investeringsnivå utökades och fastställdes inför 2009 till 10,0 mkr/år med
viljeinriktningen att ge förutsättningar för att möta kommande investeringsbehov inom förskolan,
grundskola och kostverksamheten.
Investeringsmedel om 7,0 mkr/år har under tre budgetperioderna fördelats till styrelse och nämnder
(2011-2013, 2012-2014 och 2013-2015). Reducering om 3 mkr/år vid tilldelning av
investeringsmedel har varit en del i den långsiktiga planeringen för att möta investeringen av
kommunens framtida skola.
Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2014 utökades med 100 mkr i enlighet med
fullmäktiges beslut om kommunens framtida skola.
Långsiktig investeringsplan
Fr o m år 2015 har investeringsbudgeten utökats med 3,0 mkr/år och till 10 mkr/år i enlighet med
fastställd investeringsnivå för att möta övriga investeringsbehov.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2015-04-21.
Ekonomiutskottet § 12/15.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§
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LÄNSPROJEKT BREDBAND – ORTSSAMMANBINDANDE NÄT
Kommunstyrelsens beslut
1.

Ockelbo kommun deltar i länets gemensamma projekt, genom att skriva under
samverkansavtal och medfinansieringsintyg

2.

Beslut kring utbyggnad av ortssammanbindande nät tas när regelverk och förutsättningar
klarlagts

Ärendebeskrivning
I den innevarande EU-programperioden finns möjlighet att söka stöd via Europeiska regionala
utvecklingsfonden och Tillväxtverket för att bygga ortssammanbindande bredbandsnät.
I länet planeras ett gemensamt projekt där Region Gävleborg står som projektägare. Ansökan ska
vara inne hos Tillväxtverket i början av september, och målsättningen är att projektet kan starta 1
januari 2016, och sedan löpa under tre år.
Det totala stödbeloppet för länet är 100 miljoner kronor, och enligt överenskommen modell fördelas
5,3 miljoner kronor till Ockelbo kommun. Stödets omfattning är 50 % av de totala kostnaderna av
en utbyggnad, vilket ska mötas med motsvarande belopp i kommunal medfinansiering.
Det är kommunerna var för sig som beslutar vilka sträckor som ska byggas inom respektive
kommun, och som medfinansierar samt äger färdigställd infrastruktur.
För att reglera detta och på grund av att projektet är ett så kallat samverkansprojekt innebär det att
Ockelbo kommun kommer att behöva teckna ett samverkansavtal samt medfinansieringsintyg med
Region Gävleborg. Genom medfinansieringsintyget förbinder sig inte kommunen till kostnader på
5,3 miljoner kronor, utan de kostnader som beslutas och förbrukas.
Under projektets gång kommer medel att kunna fördelas om mellan kommunerna.
Eftersom det idag finns en hel del frågetecken kring regelverk och förutsättningar i projektet är det
osäkert vad och vilka sträckningar som kommer att kunna vara aktuella för utbyggnad. Därmed är
det inte heller möjligt att ta fram ett beslutsunderlag för budgetering.

Beslutsunderlag
IT-strateg Lotta Sen Thakuri tjänsteskrivelse 2015-05-05
Ekonomiutskottet § 13/15

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§
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INSTRUKTIONER DELÅRSBOKSLUT 30 JUNI 2015

Kommunstyrelsens beslut
Instruktioner för delårsbokslut per 30 juni 2015 godkänns

Ärendebeskrivning
Enligt gällande lagstiftning ska kommunstyrelsen minst en gång per år upprätta ett delårsbokslut.
Ockelbo kommun sammanställer endast ett delårsbokslut per år och för perioden per den 30 juni.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.
Instruktioner för delårsbokslut per 30 juni 2015 har upprättats och ska behandlas av
kommunstyrelsen i maj 2015.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2015-04-21.
Ekonomiutskottet § 14/15.

Inlägg
Markku Kalliokoski (V)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 16 (33)

Sammanträdesdatum

2015-05-28

Kommunstyrelsen
§

92

RIKTLINJER FÖR DIREKTUPPHANDLING

Kommunstyrelsens beslut
Framtagna riktlinjer för direktupphandling godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt den lagförändring som kom 2014-07-01 så ska upphandlande myndighet ha riktlinjer för
direktupphandlingar under 100 tkr. Inköp Gävleborg har tillsammans med en arbetsgrupp
bestående av inköpssamordnare i länet tagit fram förslag till riktlinjer för kommunerna att förhålla
sig till. Riktlinjerna är till för att tydliggöra ansvar och roller i upphandlingsprocessen. Denna ska
fungera som kommunens riktlinje för att kunna ta ställning i ett antal strategiska frågor, för den
interna styrningen av upphandlingsprocessen och för att skapa riktlinjer för Inköp Gävleborg att
beakta vid genomförande av upphandlingar och samtal till Inköp Gävleborgs kundtjänst.
Det har tillsammans med dessa riktlinjer även bearbetats fram mallar och processtöd som går att
följa, om kommunen så vill. Tydliga riktlinjer förenklar hanteringen av upphandlingar för beställare.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2015-05-11.

Inlägg
Marit Rempling (C), Anna Schönning (S), Sölve Malm (S)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2015-05-28

Kommunstyrelsen
§

93

FÖRNYAT BORGENSÅTAGANDE – KOMMUNINVEST

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Ockelbo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 13 april 1994, vari Ockelbo
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Ockelbo kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer.

2.

Magnus Jonsson och Joachim Krüger att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning
Ockelbo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens upplånings- och
utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige
AB. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat
tecknad borgensförbindelse ska ansvar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests
samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. I samband med upplåning
företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Kommuninvest har infört nya rutiner för att säkerställa att medlemmarnas borgensåtaganden
vidmakthålls. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks.
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap och den vikt
borgensförbindelsen har för Kommuninvests verksamhet är det viktigt att Ockelbo kommun fattar
beslut och bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande. När detta skett har
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. En motsvarande bekräftelse kommer enligt
den nya rutinen att göras vart tionde år.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2015-05-11.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
§
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SVAR PÅ GRANSKNINGSRAPPORT – ÅRSREDOVISNING 2014

Kommunstyrelsens beslut
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.

Ärendebeskrivning
PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en granskning av Ockelbo
kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2014. De bedömer att årsredovisningen i huvudsak
redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
De bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är
upprättad enligt god redovisningssed.
De bedömer att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för 2014.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2015-05-11.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS – AME-INTEGRATION

Kommunstyrelsens beslut
Arbetsmarknads- och integrationsenhetens risk- och sårbarhetsanalys godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunchef har uppdragit åt alla nämnder att göra en risk- och sårbarhetsanalys inom sitt
ansvarsområde. Detta är en del i kommunens planering för att hantera extraordinära händelser,
och är lagkrav enligt lagen om extraordinära händelser (LEH).
Av lagen framgår att en extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Om en
allvarlig händelse inträffar innebär det stora påfrestningar för verksamheten. Verksamheten ska
planera för fortsatt verksamhet och hur och hur snabbt de ska kunna leverera de tjänster som är
viktigast för verksamheten och dem verksamheten är till för.
Analysen för AME/Integration visar att det inte finns någon risk som innebär en allvarlig störning på
viktiga samhällsfunktioner. Dock finns de risker som allvarligt skulle störa den normala
verksamheten. De allvarligaste, som har låg sannolikhet men stor konsekvens, är hot och brand.

Beslutsunderlag
Folkhälso-beredskapssamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2015-05-11.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL – VISION 2020 – BETANDE FÅR

Kommunstyrelsens beslut
Ansökan bifalls med 50 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Bygg och miljönämnden ansöker i samarbete med tekniska enheten, AME-Integrationsenheten om
50 000 kronor för stöd till ett fortsatt projekt, betande får för att hålla marker öppna. Projektet är
numera fristående från att tidigare varit ett delprojekt inom projektet ”Under eken”.
Projektet innebär att få till ett fodervärdsavtal med djurägare och att kommunen under
sommarmånaderna skulle ansvara för djuren förutom helger. Bidraget skulle finansiera material för
stängsel och vindskydd för ytterligare betesmarker samt eventuella övriga omkostnader.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds och miljöinspektör Monica Claessons ansökan 2015-05-04.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§
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BIDRAGSANSÖKAN – RENOVERING AV GODTEMPLARGÅRDEN ”GOTAN”

Kommunstyrelsens beslut
IOGT-NTO ges ett bidrag om 500 000 kr för att under sommaren 2015 renovera fasaden på
Godtemplargården. Bidraget finansieras via kommunens utvecklingsmedel.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit en ansökan från IOGT-NTO Ockelbo framtid om 500 000 kr i syfte att rusta upp
Godtemplargården under sommaren 2015.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2015-05-19

Inlägg
Sölve Malm (S), Marit Rempling (C), Lennart Ohlén (S), Birger Larsson (C), Inga Bergström (MP)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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FÖRSÄLJNING – JÄDRAÅS SKOLA

Kommunstyrelsens beslut
Fastigheten Jädraås skola annonseras ut till försäljning med tre förbehåll:


Fri prövningsrätt, dvs kommunen bestämmer om och vem skolan ska försäljas till



Kommunen ska kunna hyra lokaler för förskolans verksamhet under minst 5 år.



Jädraås ska ha viss tillgång till gymnastiksalens lokaler

Ärendebeskrivning
Jädraås skola stängdes inför höstterminen 2014. Kommunkontoret fick i uppdrag att ta fram olika
förslag för framtida användning av alla tre byskolor och detta skulle ske i diskussion med byaråden.
Byarådet i Jädraås har inte visat intresse för att förvärva/överta fastigheten. Slöjdmaskinerna från
slöjdsalen har flyttats till Folkets Hus så att byn kan använda dessa där.
En seriös intressent har visat intresse att förvärva fastigheten. Dock inte till bokfört värde eller till
marknadsvärderat pris.
Kommunen kan välja att annonsera ut fastigheten för att se vad marknaden visar för intresse och
kan då också själv välja formerna för ev försäljning. Detta under förutsättning att det skrivs in att
kommunen har fri prövningsrätt i annonsunderlaget.
Ett krav måste också vara att kommunen kan hyra/avstycka lokaler för förskolans verksamhet och
att byn har viss tillgång till gymnastiksalen

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2015-05-18.

Inlägg
Anna Schönning (S), Lennart Ohlén (S), Birger Larsson (C), Bo Stenbeck (FP), Inga Bergström
(MP), Markku Kalliokoski (V), Jonny Lindblom (SD), Marit Rempling (C)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE TILL INFÖRANDENÄMNDEN VÄSTRA
GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ledamot: Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Ersättare: Per-Olov Olsson (C)

Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktiges beslut § 29/15 ska en genomförandenämnd tillsättas från och med september
2015.
Val av en ledamot och en ersättare ska ske.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§
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REMISS – REVIDERING AV RENHÅLLNINGSORDNING – GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Yttrandet antas såsom eget

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare har tagit fram ett förslag till revidering av avfallsplan och
lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
kommuner.
Bygg- och miljönämnden har tagit del av förslaget och har lämnat ett samlat yttrande från
kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämndens vice ordförande Tord Horn, miljöinspektör Monica Claesson och
miljöinspektör Sanna Lindqvists remissyttrande 2015-05-06.

Utdragsbestyrkande
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REMISS – REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNING – GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ockelbo kommun har inte något att erinra angående Gästrike Återvinnares förslag till revidering av
förbundsordningen.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare har tagit fram ett förslag till revidering av förbundsordning
för kommunalförbundet Gästrike återvinnare. Gästrike återvinnare önskar nu remittera förslaget till
medlemskommunerna och få synpunkter på förslaget.
Synpunkter ska lämnas senast 31 maj 2015
Förslaget till revidering gäller delar av förbundsordningen, främst under följande paragrafer där
behov av förändringar och förtydliganden varit stort:
§ 3 Ändamål och uppdrag
§ 6 Förbundsfullmäktige
§ 7 Förbundsstyrelsen
§ 8 Revisorer

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2015-05-18.

Utdragsbestyrkande
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REMISS – PRINCIPER FÖR AVFALLSTAXAN – GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ockelbo kommun har inget att erinra mot förslaget beträffande principer för avfallstaxan
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare har tagit fram förslag på principer för hur avfallstaxan ska
styras och beslutas och önskar nu samråda om och få yttranden om förslagen kan accepteras
och/eller bör justeras. Remissen går till medlemskommunerna.
Anledningen till att förbundet har tagit fram dessa principer är för att anpassa avfallstaxan till
Högsta Förvaltningsdomstolen dom (HDF 3835-12) från december 2013. Tolkningen som Avfall
Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting gör är att avfallstaxan ska beslutas av
kommunfullmäktige och inte av förbundsfullmäktige.
Avfallstaxan är förbundets föreskrifter om vilka avgifter som ska tas ut för hushållsavfall och ska
fastställas av förbundets fem medlemskommuner Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2015-05-18.

Utdragsbestyrkande
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2015-2018

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Bostadsförsörjningsprogram 2015-2018 för Ockelbo kommun antas efter redaktionella ändringar.

Ärendebeskrivning
Enligt lag SFS 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som trädde i kraft den 1
januari 2001 skall varje kommun besluta om riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Syftet med
planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Enligt denna
lag skall riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2015-05-18.

Inlägg
Birger Larsson (C), Marit Rempling (C)

Utdragsbestyrkande
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ÖVERENSKOMMELSE – REGIONALA MILJÖMÅL MED ÅTGÄRDSPROGRAM

Kommunstyrelsens beslut
Förslaget till överenskommelsen mellan Länsstyrelsen och Ockelbo kommun godkänns.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har i samverkan med kommunerna med flera tagit fram ett åtgärdsprogram gällande
miljömål samt klimat- och energiarbetet och en handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärderna ska
genomföras till år 2020. För att driva arbetet framåt och synliggöra alla kommuners och hela länets
miljömålsarbete, inbjuds nu kommunerna att teckna överenskommelser kring miljöarbete för
perioden 2014-2020.
Ett förslag på överenskommelse har arbetats fram utifrån visionen, kommunövergripande mål och
miljöprogrammet.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2015-05-06.

Inlägg
Marit Rempling (C), Markku Kalliokoski (V), Sölve Malm (S), Birger Larsson (C)

Utdragsbestyrkande
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OMVAL ANNA OCH P G BERGGRENS STIFTELSE – 2014-2017

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ledamöter
Ann-Britt Wikman (S)
Peter Agelii (S)
Elisabeth Henningsson (S)
Anette Larsson (C)
Lena Lindkvist (SD)
Bo Stenbeck (FP)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) *)
Staffan Åkesson (C) *)
Anders Nordlander (M) *)

Ersättare
Anna Fencker Lang (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Sölve Malm (S)
Joachim Krüger (C)
Maria Lenander (SD)
Emil Alkberg (M)
Eva Pettersson (S) *)
Birgitta Åstrand (C) *)
Elisabeth Nordlander (M) *)

*) = Valda av Ockelbo församling
Ordförande:

Ann-Britt Wikman (S)

Vice ordförande: Peter Agelii (S)

Ärendebeskrivning
Omval på grund av förändringar Ockelbo församling.
Kommunfullmäktige har att utse 6 ledamöter och 6 ersättare till Anna och Per G Berggrens stiftelse
för åren 2015-2018. Ockelbo församling ska utse 3 ledamöter med lika många ersättare. Stiftelsen
består därmed av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Utdragsbestyrkande
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SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – INFORMATIONSSKYLTAR

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Medborgarförslaget bifalls.

2.

Tekniska, tillsammans med berörda verksamheter, tar fram ett förslag vart och i vilken
omfattning skyltning bör ske vid intressanta platser i kommunen. Förslaget presenteras sedan
för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Ola Qvarnström har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen bör sätta upp namnskyltar på
intressanta platser i kommunen.

Beslutsunderlag
Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse 2015-05-06.

Utdragsbestyrkande
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BORGENSFÖRBINDELSE OCKELBOGÅRDAR AB

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s förpliktelser som leasingkund gentemot
Nordea Finans AB enligt ramavtal-leasing nr 21803100352 mellan Nordea Finans Sverige AB och
Ockelbo kommun.

Ärendebeskrivning
Ockelbogårdar AB planerar att förnya sitt fordonsbestånd och önskar ansluta sig till Ockelbo
kommuns leasingavtal med Nordea Finans AB som upphandlats under våren. Ockelbogårdar
kommer då att ingå i kommunens kreditlimit. Den är idag på 4,5 mkr och kommer att behövas höjas
med 1 – 1,5 mkr utifrån Ockelbogårdars behov av nya fordon. Ett krav för att Ockelbogårdar ska
kunna anslutas till avtalet är att Ockelbo kommun går i borgen. Kommunen borgar idag för
Ockelbogårdars lån. Vid årsskiftet 2014/2015 var åtagandet 139 mkr. Tack vare att bolaget under
senare år amorterat på skulden så har även borgens-åtagandet minskat.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2015-05-27.

Utdragsbestyrkande
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KS-KF ÄRENDEN

Kommunstyrelsens beslut


Inför preliminära ramar budget 2016 och plan 2017-2018



Kommunövergripande mål 2016-2018, mätbara mål 2016



Långsiktig investeringsplan



Förnyat borgensåtagande Kommuninvest



Borgensförbindelse Ockelbogårdar AB



Val av ledamot och ersättare till införandenämnden Västra Gästrikland samhällsbyggnadsnämnd



Remiss – Revidering av förbundsordning Gästrike Återvinnare



Remiss – Revidering av renhållningsordning Gästrike Återvinnare



Remiss – Principer för avfallstaxan Gästrike Återvinnare



Bostadsförsörjningsprogram 2015-2018



Val av Anna och PG Berggrens stiftelse 2014-2018



Svar på medborgarförslag – Informationsskyltar



Detaljplan Äppelbacken

Ärendebeskrivning
Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige 15 juni.

Utdragsbestyrkande
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RAPPORTER/INFORMATION
- Lönekartläggning utgår
Augustisammanträdet
- Wij Trädgårdar

Jocahim Krüger

- Kooperativ hyresrätt

Lars Sjödin

- Metod för att öka ungdomars inflytande i Ockelbo – info
examensarbete

Asmah Ismal, Amanda
Stenberg Högskolan Gävle

- Extra kommunstyrelsen den 15 juni 2015
Detaljplan Äppelbacken – Under förutsättning att samrådsförfarandet går igenom tas planen på ett eventuellt extra
KS-sammanträde
Svar på motion – Skapa en träffpunkt för politisk diskussion
Utgår från dagens dagordning – tas på det eventuella extra
sammanträdet

Magnus Jonsson

- Information bredband

Christer Englund Gävle
Energi

- Ockelbo Vatten – ny taxekonstruktion, brukningstaxa

Björn Hemgren, Torbjörn
Wallin Gästrike Vatten

- Nya Perslunda
Studiebesök för KS augustisammanträdet

David Hedman

- Förskoleutredning

David Hedman

- Ockelbogårdar – plan nybyggnation

Esbjörn Larsson/Pamela
Warren

Utdragsbestyrkande

Lar Sjödin

