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Sammanträdesdatum 

 
2013-04-25 

Sida 1 (29) 

 

Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

48Plats och tid Stora Vänortsrummet kl 09.00-12.00, 13.00-15.15 

Beslutande Magnus Jonsson (S), ordförande 
Carina Löfgren (S) 
Sölve Malm (S) 
Tord Horn (S) 
Elsie-Britt Eriksson (S) 
Anna Schönning (S), ersättare för Sarah Andersson (S)) 
Marit Rempling (C) 
Birger Larsson (C) 
Björn Östberg (M) 
Bertil Eriksson (M) 
Owe Hellberg (V) 
 

Övriga deltagare Lars Sjödin, kommunchef, § 41-48, 54-66 
Annica Månsson, kommunsekreterare 
Joachim Krüger, ekonomichef, § 41-48, 54-66 
Ann-Sofie Stensson, ekonom 
Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef, § 43-45 
Mats Öqvist, konsult, § 43 
Anette Josefsson, personalchef, § 66 (del av) 
 
Närvarande ersättare 

Stig Mörtman (FP), Dan Brodin (KD) 

Utses att justera Marit Rempling 

Justeringens 
plats och tid 

 

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

Paragrafer 41-66 

  Annica Månsson  ........................... 

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

  

  Magnus Jonsson   

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

  Marit Rempling 

   
ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen   
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Datum för 
anslagets uppsättande 
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anslagets nedtagande 

  

Förvaringsplats  
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Kommunkontoret   

Underskrift 
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Innehållsförteckning 2013-04-25, § 41-66 

§ 41 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

§ 42 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

§ 43 

KOMMUNTÄCKANDE ÖVERSIKTSPLAN – OCKELBO KOMMUN 

§ 44 

FÖRSLAG TILL TRANSPORTSYSTEMANALYS FÖR GÄVLEBORGS LÄN – REMISSSVAR 

§ 45 

FÖRÄNDRINGAR I TAXEBILAGA 1 OCH 2 – BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

§ 46 

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING MARS – KOMMUNSTYRELSEN 

§ 47 

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING MARS – NÄMNDER 

§ 48 

WIJ TRÄDGÅRDAR – MARK/FASTIGHETSFÖRVÄRV OCKELBO KOMMUN/WIJ TRÄDGÅRDAR 

§ 49 

KOMMUNSTYRELSEN  - INFÖR ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2014-2016 

§ 50 

ARVODESREGLEMENTE 2011-2014 – KOMPLETTERANDE TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 

§ 51 

TIDSPLAN - ARVODESREGLEMENTE MANDATPERIOD 2015-2018 

§ 52 

FYLLNADSVAL – GÄSTRIKE ÅTERVINNARES FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

§ 53 

FYLLNADSVAL – CARINA LÖFGREN (S) SAMT EN VAKANSHÅLLEN ERSÄTTARPLATS I 
VALNÄMNDEN 

§ 54 

LANDSBYGDSUTVECKLING – PROJEKT 

§ 55 

AVTAL - MELLANKOMMUNAL UTJÄMNING – HEMSJUKVÅRD 

§ 56 

INTERNKONTROLL NÄMNDER – UPPFÖLJNING 2013 OCH INTERKONTROLLPLAN 2013 

§ 57 

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET - HANDLINGSPLAN 2013/REVIDERING 

§ 58 

FÖRSÄLJNING AV BIKUPAN 6 

§ 59 

SVAR PÅ MOTION – RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV 
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§ 60 

SVAR PÅ MOTION – INFÖR ETT OPPOSITIONSRÅD NÄSTA MANDATPERIOD 

§ 61 

SVAR PÅ MOTION – FÖRLÄNGNING AV HÄLSANS STIG 

§ 62 

SVAR PÅ MOTION – RINGLED NATTBUSS 

§ 63 

REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER 

§ 64 

REDOVISNING AV OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG 

§ 65 

KS-KF ÄRENDEN 

§ 66 

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR 
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§ 41 

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT 

Ärende 

För perioden 2013-03-07 – 2013-04-09 har följande delegeringsbeslut fattats. 

 

Ekonomichef Joachim Krügers beslut 

Hos Kommuninvest i Sverige AB för Ockelbo kommun omsätta lån 42640 om 6 000 000 kronor, KI-
ränta +0,14 och obestämd löptid med uppsägningsrätt för båda parter. Nytt lånenummer 62512. 
Uppsägning ska vara den andra parten tillhanda senast 60 kalenderdagar för återbetalningsdagen. 
Utbetalningsdag 2013-04-15. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 
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§ 42 

REDOVISNING AV MEDDELANDEN 

Protokoll mm 

Bygg- och miljönämnden 2013-03-18 
Ockelbogårdar 2013-02-22 
Gästrike Vatten 2013-02-27 
Årsredovisning 2012 – Gästrike Vatten 
Regionstyrelsen 2013-02-15 
Regionstyrelsen 2013-03-15 
Regionfullmäktige – Inställt sammanträde 2013-04-26 
Arvodeskommittén 2013-03-19 
Tillväxtutskottet 2013-04-02 
Personalutskottet 2013-04-02 
Ockelbogårdar § 814 – Försäljning av Hästen 8 
Cesam 2013-04-18 

Länsstyrelsen 

Byggande och boende 

 

SKL cirkulär 

13:7 Feriejobb sommaren 2013 
13:8 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i aretslivsintroduktionsanställning 
13:9 Kulturarvslyftet 

 

KURSER OCH KONFERENSER 

Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser finns tillgängliga vid sammanträdet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 
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§ 43 

KOMMUNTÄCKANDE ÖVERSIKTSPLAN – OCKELBO KOMMUN 

Ärende 

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till kommuntäckande översiktsplan. Förslaget 
bedöms vara färdigt och klart för antagande. 

Enligt gällande lagstiftning ska översiktsplanen antas av kommunfullmäktige i enlighet med Plan- 
och bygglagen 3kap 19§, ”Kommunfullmäktige beslutar i frågor om antagande och ändring av 
översiktsplanen”. 

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2 april – 1 juni 2012 samt varit utställt under tiden 
14 december 2012 – 28 februari 2013. 

 

Vid sammanträde informerar bygg- och miljöchefen om att översiktsplanen ska aktualitetsprövas 
minst en gång/mandatperiod. 

 

Inlägg i debatten 

Sölve Malm (S), Carina Löfgren (S), Tord Horn (S), Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), 

Beslutsunderlag 

Arkitekt Ragnar Darles Tjänsteskrivelse 2013-03-25. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Kommuntäckande översiktsplan för Ockelbo kommun antas. 
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§ 44 

FÖRSLAG TILL TRANSPORTSYSTEMANALYS FÖR GÄVLEBORGS LÄN – REMISSSVAR 

Ärende 

Ockelbo kommun har fått förslag till transportsystemanalys för Gävleborgs län på remiss från 
Region Gävleborg. Transportsystemanalysen är ett inriktningsdokument och kommer att utgöra 
underlag för framtida planering och prioriteringar av åtgärder i transportsystemet. 

 

Beslutsunderlag 

Gemensamt yttrande för Bollnäs, Ljusdals, Ovanåkers och Ockelbos kommuner 2013-03-26. 
Kommunchef Lars Sjödins och bygg- och miljöchef Charlotta Ryds förslag till remissvar 2013-04-
02. 
Tillväxtutskottet, § 4/13. 
Företagarrådets skrivelse 2013-04-11. 

 

Inlägg i debatten 

Carina Löfgren (S), Birger Larsson (C), Owe Hellberg (V), Marit Rempling (C) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Efter redaktionella korrigeringar och kompletteringar antas kommunchefens och bygg- och 
miljöchefens förslag till remissvar antas såsom eget. 
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§ 45 

FÖRÄNDRINGAR I TAXEBILAGA 1 OCH 2 – BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Ärende 

Förslag till förändringar i taxebilagan togs av Bygg- och miljönämnden den 21 januari. Efter att 
bygg- och miljöförvaltningen arbetat med riskklassificering av verksamheter framkom ett behov av 
att revidera timmarna under verksamhetskoderna 10.20. Kommunstyrelsen beslutade därför den 28 
februari, § 9, att återremittera ärendet till bygg- och miljönämnden för revidering av förslaget under 
punkterna 10.20. 

 

Beslutsunderlag 

Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2013-01-10. 
Bygg- och miljönämnden § 5/13. 
Kommunstyrelsen § 9/13 
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2013-03-04. 
Bygg- och miljönämnden § 33/12 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Förslag till förändringar i bygg- och miljönämndens taxebilaga 1 och 2 till taxan för miljö- och 
hälsoskydd fastställs. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
2013-04-25 

Sida 9 (29) 

 

Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 46 

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING MARS – KOMMUNSTYRELSEN 

Ärende 

Kommunstyrelsens månadsuppföljning per 31 mars 2013. 

 

Inlägg i debatten 

Sölve Malm (S), Birger Larsson (C) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
2013-04-25 

Sida 10 (29) 

 

Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 47 

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING MARS – NÄMNDER 

Ärende 

Nämndernas månadsuppföljning per 31 mars 2013. 

 

Inlägg i debatten 

Dan Brodin (KD), Anna Schönning (S), Birger Larsson (C), Marit Rempling (C), Owe Hellberg (V) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa sina åtgärdsförslag för att få en budget i balans. 

2. Bygg- och miljönämndens samt utbildnings- och kulturnämndens redovisningar godkänns. 
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§ 48 

WIJ TRÄDGÅRDAR – MARK/FASTIGHETSFÖRVÄRV OCKELBO KOMMUN/WIJ 
TRÄDGÅRDAR 

Ärende 

Ockelbo kommun och Wij Säteri AB har gett PwC i uppdrag att göra en förstudie om möjlighet och 
förutsättning för Ockelbo kommun att förvärva mark/fastigheter från Stiftelsen Wij Trädgårdar 
och/eller Wij Säteri AB. 

Ekonomichef Joachim redogör för förstudien. 

 

Beslutsunderlag 

Pwc:s förstudie 
Tillväxtutskottet § 5/13. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunkontoret får i uppdrag att som ett första steg fastighetsvärdera fastigheterna Vi 1:263 och 
Prästbordet 1:44. 
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§ 49 

KOMMUNSTYRELSEN - INFÖR ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2014-2016 

Ärende 

Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2014-2016 är uppdraget för kommunstyrelsens del 
att till överläggningarna den 7-8 maj 2013 redovisa följande: 

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och socialnämnden ska presentera konsekvenserna 
av en lägre uppräkning av budgetramarna för 2014-2016 med 1 %. 

Uppdraget ska behandlas av kommunstyrelsen i april 2013. Även respektive nämnds 
investeringsbudget ska kommenteras. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchef Lars Sjödins och ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2013-04-08. 

 

Inlägg i debatten 

Carina Löfgren (S), Björn Östberg (M), Owe Hellberg (V), Anna Schönning (S), Sölve Malm (S), 
Birger Larsson (C), Marit Rempling (C) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till åtgärder behandlas vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i maj 2013. 
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§ 50 

ARVODESREGLEMENTE 2011-2014 – KOMPLETTERANDE TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 

Ärende 

Arvodeskommittén ska sammanträda minst en gång per år. 

Gällande Arvodesreglemente 2011-2014 fastställdes av fullmäktige i juni 2011 (KF § 46/11) med 
giltighet fr o m 1 juli 2011. Reglementet har därefter reviderats och kompletterats med giltighet  
fr o m 1 juli 2012 (KF § 53/12) . 

Under 2012 har det framkommit behov av kompletterande tillämpningsföreskrifter och förslag har 
utarbetats. 

Vid arvodeskommittén sammanträde framkom även förslag om ett förtydligande och en förenkling 
av formuleringen av när sammanträdesarvode utgår. 

I arvodesreglementet anges att kommunstyrelsen har till uppgift att tolka och tillämpa dessa 
föreskrifter och vid behov utfärda erforderliga tillämpningsanvisningar, varvid kommunstyrelsen kan 
besluta i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse med förslag till kompletterande föreskrifter  
2013-03-19 
Arvodeskommittén § 1/13. 

 

Inlägg i debatten 

Anna Schönning (S), Carina Löfgren (S), Marit Rempling (C), Birger Larsson (C), Owe Hellberg (V), 
Dan Brodin (KD), Sölve Malm (S), Björn Östberg (M) 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Eriksson (M): Återremiss, för översyn av attestrutinerna samt förtydligande av innehållet 
under rubriken ”Av nämnd/styrelse eller av ordförande beslutad förrättning. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Bertil Erikssons förslag mot arvodeskommitténs förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Bertil Eriksson förslag 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till arvodeskommittén för översyn av attestrutinerna samt förtydligande av 
innehållet under rubriken ”Av nämnd/styrelse eller av ordförande beslutad förrättning ( sid 5 (6) ) 
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§ 51 

TIDSPLAN - ARVODESREGLEMENTE MANDATPERIOD 2015-2018 

Ärende 

Gällande Arvodesreglemente 2011-2014 fastställdes av fullmäktige i juni 2011 (KF § 46/11) med 
giltighet fr o m 1 juli 2011. Reglementet har därefter reviderats och kompletterats med giltighet  
fr o m 1 juli 2012 (KF § 53/12) . 

Vid arvodeskommitténs sammanträde i mars 2013 ska tidsplan för arbetet med 
Arvodesreglementet inför nästa mandatperiod föreslås. 

Vid arvodeskommitténs sammanträde i mars 2013 har förslag till tidplan för arbetet med 
Arvodesreglemente inför nästa mandatperiod diskuterats. 

Följande tidplan föreslås. 

 Inledande diskussioner vid arvodeskommitté i november 2013  

 Arvodeskommitté mars 2014, med förslag till kommunstyrelse  

 Behandlas av kommunstyrelsen april 2014 

 Beslut fullmäktige juni 2014 

 Reglemente med giltighet fr o m 1 januari 2015 

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2013-03-19 
Arvodeskommittén § 2/13. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Tidplan för arbetet med Arvodesreglemente inför nästa mandatperiod godkänns. 
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§ 52 

FYLLNADSVAL – GÄSTRIKE ÅTERVINNARES FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

Ärende 

När fyllnadsvalen efter Margaretha Östberg (M) genomfördes i kommunfullmäktige 17 december 
2012 glömdes val till Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige bort. 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Björn Östberg (M) 
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§ 53 

FYLLNADSVAL – CARINA LÖFGREN (S) SAMT EN VAKANSHÅLLEN ERSÄTTARPLATS I 
VALNÄMNDEN 

Ärende 

Carina Löfgren har i skrivelse 2013-04-09 avsagt sig följande uppdrag: 

Inköp Gävleborg - ledamot 

Gästrike Återvinnare – ersättare 

Valnämnden – ersättare 

 

Socialdemokraterna har sedan tidigare en vakanshållen ersättarplats i valnämnden 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Inköpt Gävleborg – ledamot  Mats Åstrand (S) 

Gästrike Återvinnare – ersättare  Magnus Jonsson (S) 

Valnämnden – ersättare   Yvonne Wendelius (S) 

Valnämnden – ersättare   Mats Åstrand (S) 
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§ 54 

LANDSBYGDSUTVECKLING – PROJEKT 

Ärende 

Landsbygdsutveckling - en projektidé med fokus på att utveckla modeller för samverkan mellan 
kommun och landsbygd i syfte att stödja utvecklingen på landsbygden. Modeller som har intresse 
både i Ockelbo och hos de övriga Leaderkommuner i Gästrikland. En projektansökan lämnas till 
Leader Gästrikebygden för finansiering med Ockelbo Kommun som projektägare.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-04-08. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Projektansökan lämnas till LeaderGästrikebygden med Ockelbo Kommun som projektägare 
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§ 55 

AVTAL - MELLANKOMMUNAL UTJÄMNING – HEMSJUKVÅRD 

Ärende 

Regionstyrelsen beslutade 2012-06-08 § 66 att rekommendera kommunerna att under 2013 och 
2014 kompensera Nordanstigs kommun för särskilda kostnader i samband med överföring av 
ansvar för hemsjukvården från landstinget. 

En ekonomisk modell är framtagen för en kompensation till Nordanstigs kommun med 1,3 miljoner 
för år 2013 samt 650 tkr för år 2014. 

Modellen bygger på befolkningsstatistik och innebär att kostnaden för Ockelbo kommun blir 28 572 
kr för 2013 och 14 286 kr för 2014. 

Region Gävleborg har skickat ett avtal för undertecknande och kommer efter beslut i länets 
kommuner att översända medlen till Nordanstigs kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-04-10 

 

Inlägg i debatten 

Sölve Malm (S), Anna Schönning (S), Owe Hellberg (V) 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Under förutsättning att samtliga kommuner i länet följer regionstyrelsens rekommendation, 
ersätts Nordanstigs kommun med 28 572 kronor för 2013.  

2. Kostnaden för ersättning till Nordanstigs kommun med 14 286 kronor för år 2014 beaktas i 
kommande budgetprocess. 
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§ 56 

INTERNKONTROLL NÄMNDER – UPPFÖLJNING 2013 OCH INTERKONTROLLPLAN 2013  

Ärende 

Kommunstyrelsen ska i egenskap av sin uppsikts roll utvärdera kommunens samlade system för 
internkontroll och i de fall förbättringar behövs föreslå detta.  

Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för innevarande år under 
februari månad. Internkontrollarbetet ska ske parallellt med arbetet med årsredovisningen.  

Uppföljning av internkontrollplaner för 2012 har genomförts och nya internkontrollplaner för 2013 
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 2013-04-04. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2012 godkänns. 

2. Nämndernas internkontrollplaner för 2013 godkänns . 
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§ 57 

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET - HANDLINGSPLAN 2013/REVIDERING 

Ärende 

Kommunens personalstrategiska inriktning har utarbetats och fastställts av fullmäktige. Den 
personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens personalstrategiska mål, fokusområden och 
mätbara mål. Målet är att ”Kommunen är en attraktiv arbetsgivare”. För att uppnå detta mål har fyra 
olika fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska behandlas och diskuteras i personalutskottet 
för vidare förankring i kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för kommande år ska föreslås av 
personalutskottet och fastställas av kommunstyrelsen i november varje år. 

I fastställd handlingsplan för fokusområdet ” En god, sund och grön arbetsmiljö anges följande: 
Under 2013 ska uppdraget om att utarbeta en grön handlingsplan definieras, förtydligas och 
förankras. 

Ordförandeberedningens förslag 

Förslag till revidering av handlingsplan 

Alla medarbetare ska bidra till att uppnå kommunens Vision ”Det gröna” utifrån årligen framtagna 
aktiviteter som kan hänföras till personalrelaterade miljöfrågor. 

Aktivitet för 2013 är All personal ska informeras om kommunens bil- och resepolicy 

 

Beslutsunderlag 

Ekonom Ann-Sofie Stensson och personalchef Anette Josefssons tjänsteskrivelse 2013-04-02 
Personalutskottet § 8/13. 

 

Inlägg i debatten 

Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ordförandeberedningens förslag till revidering av handlingsplan 2013 godkänns 

2. Förändringen av handlingsplanen delges nämnderna  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
2013-04-25 

Sida 21 (29) 

 

Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 58 

FÖRSÄLJNING AV BIKUPAN 6 

Ärende 

Ockelbogårdar har inkommit med en begäran om försäljning av deras fastighet Bikupan:6. Enligt 
Ockelbogårdars ägardirektiv skall detta beslutas av Fullmäktige i Ockelbo kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-04-04. 

 

Inlägg i debatten 

Owe Hellberg (V), Carina Löfgren (S), Birger Larsson (C), Anna Schönning (S) 

 

Förslag till beslut 

Owe Hellberg (V):  Avslag till försäljning i nuläget 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Owe Hellbergs förslag mot tjänstemannaförslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller tjänstemannaförslaget. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Ockelbogårdar AB medges rätten att försälja Bikupan:6 

 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Björn Östberg (M), Birger Larsson (c), Carina Löfgren (S) i behandlingen 
av ärendet 

 

 

Reservation 

Mot förslaget till fullmäktige och till förmån för eget yrkande reserverar sig Owe Hellberg (V). 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
2013-04-25 

Sida 22 (29) 

 

Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 

SVAR PÅ MOTION – RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 att remittera rubricerade motion från Stig Mörtman (FP) 
för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats: 

”Att ha tydliga riktlinjer för representation, mutor och jäv är en förutsättning för att skapa förtroende 
för all offentlig verksamhet. Dessa måste sedan också vara kända och accepterade för att 
medborgarna ska kunna känna den trygghet dom har rätt att begära av både förtroendevalda och 
tjänstemän i kommunens verksamhet. 

Ockelbo kommun har hållningen att det t.ex. aldrig bjuds på alkohol vid representation men det kan 
förtydligas ytterligare. 

Hantering av mutor regleras i lagen men gränserna kan ibland vara svåra att se. 

Frågan om jäv regleras till viss del i kommunens reglemente och kommunallagen men kan 
förtydligas. 

Utifrån ovanstående ser undertecknad positivt på motionen och föreslår: 

att Ockelbo kommun ska arbeta fram, alternativt omarbeta, och införa riktlinjer 

om mutor, representation och jäv. 

att all kommunal verksamhet oavsett form eller engagemang omfattas av dessa”. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchef Lars Sjödins svar 2013-04-04. 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunkontoret får i uppdrag att arbeta fram, alternativt omarbeta, och införa riktlinjer om 
mutor, representation och jäv 

3. All kommunal verksamhet oavsett form eller engagemang om ska omfattas av dessa riktlinjer. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
2013-04-25 

Sida 23 (29) 

 

Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 60 

SVAR PÅ MOTION – INFÖR ETT OPPOSITIONSRÅD NÄSTA MANDATPERIOD 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-04 att remittera rubricerade motion från Stig Mörtman (FP) 
för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats: 

”Oppositionsråd finns i många kommuner i landet. Dock oftast i de större kommunerna och då 
också i varierande omfattning Ockelbo är en av de minsta kommunerna i landet och har därför 
begränsade resurser. Den politiska organisationen är dock förhållandevis stor av den anledningen 
att kommunen vill värna om demokratins inflytande på de kommunala besluten. Dock finns inget 
oppositionsråd som motionären då vill införa. 

Ockelbo Kommun har haft nuvarande politiska organisation i 3 mandatperioder och inför nästa 
mandatperiod kommer en översyn av den politiska organisationen att genomföras. 

Frågan om att införa ett oppositionsråd hänskjuts till en kommande översyn av den politiska 
organisationen 

 

Beslutsunderlag 

KS ordförande Magnus Jonssons svar 2013-04-04 

 

Inlägg i debatten 

Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V) 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Motionen anses härmed besvarad. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
2013-04-25 

Sida 24 (29) 

 

Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 61 

SVAR PÅ MOTION – FÖRLÄNGNING AV HÄLSANS STIG 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 att remittera rubricerade motion från Marit Rempling (C) 
för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats: 

”Hälsans stig är i sin nuvarande utformning ett av de vackraste strövområden i länet. Att förlänga 
den runt hela Bysjön är ett lovvärt förslag som är väl värt att utreda. Det aktiviteter som motionären 
nämner är också framsynta och bra förslag på de aktiviteter som man då kan förlägga kring 
Hälsanns stig. 

Vid en snabb anblick är det dock ett väldigt omfattande utredningsarbete som måste utföras både 
vad gäller planering och inte minst i ett ev utförande som också torde bli väldigt kostsamt.  

Undertecknad ser dock positivt på att utreda förslaget och att utredningen skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda oktober 2014 

Undertecknad föreslår därför fullmäktige att besluta 

Att utreda konsekvenser och kostnader för att förlänga Hälsans stig runt Bysjön 

Att utredningen ska vara kommunstyrelsen tillhanda oktober 2014”. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchef Lars Sjödins svar 2013-04-04. 

 

Inlägg i debatten 

Sölve Malm (S), Owe Hellberg ((V), Marit Rempling (C) 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunkontoret får i uppdrag att utreda konsekvenser och kostnader för att förlänga Hälsans 
stig runt Bysjön. 

3. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast oktober 2014. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 62 

SVAR PÅ MOTION – RINGLED NATTBUSS 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-07 att remittera rubricerade motion från Camilla Franksson 
(M) och Margaretha Östberg (M) till kommunkontoret för beredning. Ett svar har utarbetats. 

”Sedan motionen inlämnades har dels två bussturer från Gävle till Ockelbo på kvällstid genomförts 
och en ny kollektivtrafikmyndighet har bildats utifrån den nya kollektivtrafiklagen som trädde ikraft 
2012-01-01. 

Den nya lagen medger inte att kommuner kan beställa egen trafik som tidigare då all trafik nu 
räknas som kollektivtrafik och den ska regleras av den nya kollektivtrafikmyndigheten. Dock så har 
ett antal samråd bildats där kommunerna kan föra fram sina önskemål om kollektivtrafik och de 
önskemål som motionärerna har i sin motion har lyfts fram vid flera tillfällen på dessa samråd. 
Senast skedde det vid ett möte med X trafik 2013-03-26.” 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-04-03 

 

Inlägg i debatten 

Owe Hellberg (V) 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Motionen avslås. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
2013-04-25 

Sida 26 (29) 

 

Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 63 

REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER 

Ärende 

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

Motion        Svar beräknas 

 Skapa en träffpunkt för politisk diskussion – Stig Mörtman (FP)  ??? 
(återremiss – punkten om fullmäktigesammanträden i byarna) 

 Rökfri arbetstid för kommunanställda – Margareta och Björn Östberg (M) 28 november 2013 

 Medlemskap i Sveriges ekokommuner – Stig Mörtman (FP)  17 juni 2013 

 Tillgänglighet för alla – Stig Mörtman (FP)    17 juni 2013  

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Redovisningen godkänns. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
2013-04-25 

Sida 27 (29) 

 

Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 64 

REDOVISNING AV OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG 

Ärende 

Följande medborgarförslag har inte besvarats: 

Medborgarförslag     Svar beräknas 

 Gör om sjöbacken till ett ”riktigt” hotell   17 juni 2013 

 Bygg en allmän camping vid området kring  17 juni 2013 
gamla ”rödladan” 

 Möjlighet att åka med flottarbåten Carl  17 juni 2013  
ända ner till Ycklaren 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Redovisningen godkänns. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 65 

KS-KF ÄRENDEN 

Ärende 

Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige 6 maj? 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommuntäckande översiktsplan – Ockelbo kommun 

 Förändringar i taxebilaga 1 och 2 – bygg- miljönämnden 

 Ockelbogårdar AB - försäljning – Bikupan 6 

 Fyllnadsval – Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 

 Fyllnadsval – Carina Löfgren (S) samt vakanshållen ersättarplats i valnämnden 

 Svar på motion – Riktlinjer om mutor, representation och jäv 

 Svar på motion – Inför ett oppositionsråd nästa mandatperiod 

 Svar på motion – Förlängning av Hälsans stig 

 Svar på motion – Ringled nattbuss 

 Redovisning av obesvarade motioner 

 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
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Kommunstyrelsen 

  

  

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 66 

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR 

 

 Varsel om konflikt 29 april – vaktmästare – information Anette Josefsson 
Ordförande och vice ordförande får delegation på att hantera de åtgärder som behöver vidtas. 

 Lagfartsavgift (tidigare stämpelskatt) – Owe Hellberg (V) 

 Kommunstyrelsen överlämnar en bukett blommor till konsult Mats Öqvist och tackar för Mats 
arbetsinsatser i framtagandet av översiktsplanen. 

 Bostadsförsörjning – Lars Sjödin 

 Framtidens skola – Lars Sjödin 

 Lingbo Lägergård – Lars Sjödin 

 Tidplan – bredband – framflyttad – Lars Sjödin 

 Småkom – Joachim Krüger 
Småkom bjuds in till något KS-sammanträde under hösten 

 Företagsetablering – Lars Sjödin 

 VA-debitering – Lägenhetsavgifter – efterdebitering – Marit Rempling (C) 

 Skyltning parkeringen vid Apoteket – Sölve Malm (S) 

 Killingholmen – Stig Mörtman (FP) 

 Hyreslägenheter – Björn Östberg 

 


