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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Kommunstyrelsen
Plats och t i d

Wij herrgård, tisdagen den 25 februari 2020 kl 09:00-16:35

Beslutande

Ledamöter

Magnus Jonsson (S), Ordförande
Marit Rempling (C), Vice ordförande, §§ 7-21, 23-39
Anna Schönning (S)
Patrik Jonsson (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Birger Larsson (C)
Joel Strömner (SD)
Jonny Lindblom (SD), tjänstgörande ersättare för Liz Zachariasson (SD)
Linus Gunnarsson (M)
Dan Brodin (KD)
Martin Sund Svensson (V)
Ej tjänstgörande ersättare

Göran Ström (S)
Kerstin Hellberg (S)
Anders Öquist (S)
Birgitta Astrand (C), tjänstgörande ersättare för Marit Rempling (C), §§ 1-6, 22
Patrik Herou (SD)
Stig Mörtman (M)
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Sammanträdesdatum

2020-02-25
Kommunstyrelsen
Övriga närvarande

Lars Sjödin, kommunchef
Ann-Chatrine Eriksson, kommunsekreterare
Joachim Kruger, ekonomichef
Daniel Persson, ekonom
Ann-Sofie Stensson, controller
Monica Wåhlström, personalchef
David Hedman, teknisk chef
Staffan Nordqvist (S), ordförande utbildnings- och kulturnämnden
Lena Hammarlund, Föreningsalliansen, § 3
Lena Blad, Gästrike Vatten AB, §§ 4-6
Gunilla Boström, Gästrike Vatten AB, §§ 4-6
Ulrika Norling (M) Gästrike Vatten AB, §§ 4-6
Anna Bredberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd,§§ 17-19
Åsa Holmberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, §§ 17-19
Ammie Hellberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, §§ 17-19
Mia Lindblom, säkerhetschef, §§ 20-21
Fredrik lngelsson, hälsokoordinator, § 20
Anna Sund, En Frisk Generation, § 20
Andreas Ostblom, konsult, § 22
Peter Rasmussen, konsult,§ 22
Marika Hansson, företagare, § 22
Malin Hermansson, Wij trädgårdar, § 22
Carita Carter, koordinator, § 24
Lotta Sen Thakuri, IT-strateg,§ 23-24
Thomas Larsson, verksamhetschef, § 25
Anders Roth, enhetschef, § 25
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Kommunstyrelsen

§1

Dnr 2020/00002

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Linus Gunnarsson (M) att tillsammans med
ordförande justera dagens protokoll.

Justerandes signatur
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2020-02-25
Kommunstyrelsen

§2

Dnr 2020/00003

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändring:
Tillägg av frågor avseende Länsväg 546, Ockelbogårdar samt
Utbildningsbehov kommunalt regelverk.
Informationspunkt Medborgarundersökning 2019 utgår och återkommer vid
kommunstyrelsens sammanträde 31 mars 2020.

Inlägg
Birger Larsson (C), Linus Gunnarsson (M), Stig Mörtman (M)
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Kommunstyrelsen

Dnr 8687

§3

INFORMATION - LONA projekt
Lena Hammarlund, Föreningsalliansen Ockelbo informerar om en planerad
bidragsansökan till den Lokala naturvårdssatsningen, LONA - Förstudie
Kommunövergripande (Sandviken, Hofors, Ockelbo) Friluftsplan.
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Kommunstyrelsen

§4

Dnr 8688

INFORMATION - Reviderad bolagsordning för Ockelbo
vatten AB och Gästrike vatten AB
Lena Blad, VD Gästrike Vatten AB och Ockelbo Vatten AB informerar om
verksamheten samt beslutsärendena Reviderad bolagsordning för Gästrike
Vatten AB respektive Ockelbo Vatten AB.

Inlägg
Birger Larsson (C), Joel Strömner (SD), Stig Mörtman (M),
Dan Brodin (KD), Martin Sund Svensson (V), Göran Ström (S)
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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Kommunstyrelsen

§5

Dnr 2020/0011 0

Reviderad bolagsordning för Gästrike vatten AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB fastställs.
Ärendebeskrivning
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr koncernen påbörjats i
samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår dokumenten Aktieägaravtal,
Bolagsordningar, Ägardirektiv och Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram
inför Gästrike Vatten koncernens bildande 2008 och har enbart uppdaterats
med tillägg av kommun och dotterbolag inför att Östhammar kommun korn
in i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att modernisera, anpassa till
dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla för ökad läsförståelse. Arbetet
kommer att fortlöpa under 2020.
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de
fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten
AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB reviderats.
Bolagets uppdrag och syfte har förtydligats men däremot inte förändrats. I
övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2. Under arbetets
gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under hösten 2019 och
inarbetats i förslaget. Juridisk granskning har skett av advokat Ronny
Henning, Abersten.
Efter beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige kan de reviderade
bolagsordningarna antas på respektive bolags årsstämma i april 2020 för att
därefter gälla.
Besluts underlag
Förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Gästrike
Vatten AB

Jus/era ,des signatur
\ ,..

'

V'·'-<.:__JJ

!

Sida

9(45)

0
0
0

OCKELBO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25

Kommunstyrelsen

§6

Dnr 2020/00113

Reviderad bolagsordning för Ockelbo vatten AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till bolagsordning för Ockelbo Vatten AB fastställs.
Ärendebeskrivning
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr Gästrike Vatten
koncernen påbörjats i samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår
dokumenten Aktieägaravtal, Bolagsordningar, Ägardirektiv och
Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram inför koncernens bildande 2008 och
har enbart uppdaterats med tillägg av kommun och dotterbolag inför att
Östhammar kommun kom in i samarbetet 201 7. Syftet med översynen är att
modernisera, anpassa till dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla för
ökad läsförståelse. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020.
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de
fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten
AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB reviderats.
Bolagens uppdrag har förtydligats med tillägget att det är möjligt för
dotterbolag att äga och förvalta en anläggning i en annan kommun om så
krävs för att fullgöra sitt uppdrag som VA-huvudman.
Under arbetets gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under
hösten 2019 och inarbetats i förslaget. Juridisk granskning har skett av
advokat Ronny Henning, Abersten.
Efter beslut i Ockelbo kommuns fullmäktige kan den reviderade
bolagsordningen antas på årsstämma i april 2020 för att därefter gälla.
Besluts underlag
Förslag Bolagsordning för Ockelbo Vatten AB
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Ockelbo
Vatten AB
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Kommunstyrelsen

Dnr 2020/00004

§7

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Under perioden 2019-11-18 - 2020-02-03 har inga delegationsbeslut fattats.
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Kommunstyrelsen

§8

Dnr 2020/00005

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendebeskrivning
• Gästrikerådet - Protokoll 2019-11-15
• Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd - Protokoll 2019-11-19
• Gästrike Vatten AB -Protokoll 2019-11-28
• Ockelbo Vatten AB -Protokoll 2019-11-28
• Företagshälsovårdsnämnden- Protokoll 2019-11-29
• Samordningsförbund Gävleborg- Protokoll 2019-11-29
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd- Kallelse 2019-12-17
• Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland - Protokoll 2019-12-17
• Gästrike Vatten AB - Protokoll 2019-12-19 med verksamhetsplan
• Ockelbo Vatten AB - Protokoll 2019-12-19 med verksamhetsplan
• Ockelbo gårdar AB - Protokoll 2020-01-13
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - Kallelse 2020-01-21
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd- Protokoll 2020-01-21
• Inköp Gävleborg - Protokoll 2020-01-14
• Gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM-Protokoll
2020-01-31
• Samordningsförbund Gävleborg - Protokoll 2020-02-06
• Gästrikerådet - Kallelse 2020-02-14
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - Kallelse 2020-02-18
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§9

Dnr 2020/00088

Bokslutsprognos 2019
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Muntlig redovisning avseende kommunstyrelsens och nämndernas
bokslutsprognos 2019.
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Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2020/00101

Årsredovisning 2019 - Stiftelsen Claes Anderssons
minnesfond
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Årsredovisning 2019 godkänns.

Besluts underlag
Årsredovisning 2019
Inlägg
Elsie-Britt Eriksson (S)
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Kommunstyrelsen

Dnr 2020/00102

§ 11

Årsredovisning 2019 - Förvaltade stiftelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisningen godkänns.

Besluts underlag
Årsredovisning 2019
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2020-02-25

Kommunstyrelsen

§ 12

Dnr 2020/00043

Mål- och budgetprocess 2020 - tidplan och arbetssätt
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsgång, tidplan och instruktioner godkänns.
Ärendebeskrivning
Vid ekonomiutskottets sammanträde i februari 2020 ska utskottets tidplan
och arbetssätt diskuteras. Ekonomiutskottets sammanträdestillfällen utgör till
största delen överläggningar med nämndföreträdare. De förutsättningar som
gäller är följande:
Förutsättningar
• Budgetprocessen planeras utifrån de datum som gällande lagstiftning
anger och utifrån att inordna de ekonomiska processerna årsredovisning,
delårsbokslut och års- och flerårsbudget.
• Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per
styrelse/nämnd. Som utgångspunkt gäller fastställd ram enligt
flerårsbudget och med preliminär ram för tredje året i planen.
• Bokslutsdag ska planeras
• Internkontrollarbetet ska inordnas i processen.
• Långsiktig investeringsplan ska aktualiseras/behandlas två gånger per år
och i samband med budgetprocessen.
• Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska bolagen vara delaktig i
kommunens budgetarbete. Bolagens delårsbokslut per april och augusti
ska delges kommunstyrelsen. Gäller även de gemensamma nämnderna
• Information från kommunala förbund ska erhållas
Instruktioner
Frågeställningar inför varje överläggning ska delges och behandlas av
respektive nämnd inför överläggningen. De uppdrag nämnderna erhåller ska
lämnas in skriftligt.
Beslutsunderlag
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2020-02-01
Tidplan, Årshjul
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§13

Dnr 2020/00044

Inför bokslut och ramberedning
Kommunstyrelsens beslut
1. Förutsättningarna för boksluts- och ramberedning i mars 2020 godkänns.
2. Uppdrag till styrelse och nämnder inför ekonomiutskottets sammanträde i
maj ska diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i mars 2020.
Ärendebeskrivning
Bokslutsdag
Enligt fastställd tidplan ska tid avsättas för analys och presentation av
bokslut 2019. Detta ska genomföras vid ekonomiutskottets sammanträde och
vid en gemensam bokslutsdag den 12 mars 2020. Bokslutsdagen är en viktig
dag för alla, både interna och externa deltagare.
Bokslutsdagen ger förutsättningar att vid ett tillfälle fokusera enbart vid
bokslutet, kommentarer till verksamheten, måluppfyllelse och resultatet.
Kommande budgetprocess
Budgetprocessen för kommande års- och flerårsbudget påbörjas i samband
bokslutsdagen och vid ekonomiutskottets sammanträde den 13 mars 2020.
Inför ekonomiutskottets överläggningar i maj 2020 ska instruktioner och
eventuella uppdrag till styrelse och nämnder delges. Uppdraget ska
behandlas av respektive nämnd vid sammanträde under april 2020.
Besluts underlag
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2020-02-02
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Dnr 2020/00079

§ 14

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens verksamhets berättelse 2019 godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska till årsredovisning 2019 upprätta en
verksamhetsberättelse utifrån styrelsens verksamhetsområden.
Verksarnhetsberättelsen struktureras utifrån fastställda rubriker. I
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns delar som kommer att ingå i
årsredovisningens förvaltnings berättelse
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens verksamhets berättelse 2019
Verksarnhetsberättelser från integration och arbetsmarknad,
samhällsplanering (bredband), näringsliv, kommunikationer, teknikområdet,
övergripande IT-verksamhet, information/kommunikation och
vänortssamarbete bifogas
Inlägg
Anna Schönning (S), Martin Sund Svensson (V), Dan Brodin (KD),
Göran Ström (S),
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Kommunstyrelsen

§ 15

Dnr 2020/00023

INFORMATION - Processen med gång- och cykelvägar i
kommunen
I samband med upprättande av långsiktig investeringsplan inför 2020-2026
diskuterades en viljeinriktning om att avsätta investeringsmedel för en gångoch cykelplan utifrån fastställd cykelplan. Medel om 5,0 diskuterades. För
att initiera investeringen behöver en plan presenteras och ett beslut om ett
investeringsbelopp fastställas.
Tekniska enheten har, tillsammans med VGS och vägföreningen, tagit fram
ett förlag till investering under perioden 2020-2024. David Hedman, teknisk
chef informerar.
Inlägg
Anna Schönning (S), Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V),
Dan Brodin (KD), Stig Mörtman (M), Joel Strömner (SD)
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§ 16

Dnr 2019/00432

Medborgarförslag - Roddbåt Sjöbacken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där det påpekas att den kommunala
räddningsbåten vid Sjöbacken missbrukas och att detta kan ställa till med
problem om en olycka sker och någon måste använda båten. Därför
efterfrågas att kommunen investerar i en vanlig roddbåt som medborgare kan
låna för att kunna ta sig ut på Bysjön.
Bysjön är en fantastisk plats och en roddbåt som kommuninvånare och
besökare kan få nyttja är en fin tanke.
Förslag till beslut att motionen avslås baseras på att det finns möjligheter att
hyra båt hos campingen Caravan club och kanske tanken även finns hos
entreprenören som driver Sjöbacken restaurang. Viktigt med säker utrustning
och tillsyn av båt. Inget uppdrag för kommunen.
Tekniska enhetens reflektioner är att det går åt en hel del tid att säkerställa
att räddningsbåten ligger på rätt plats och inte utnyttjas på fel sätt.
Räddningsbåtens specifika utseende gör den mindre stöldbegärlig och skyltar
säger uttryckligen att den inte får användas till något annat än livräddning.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 54, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
NäringslivschefMimmi Ekström och Teknisk chef David Hedmans
tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Roddbåt Sjöbacken
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2020-02-25

Kommunstyrelsen

§ 17

Dnr 2019/00807

Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete
Kommunstyrelsens beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings verksamhetsplan för
miljöstrategiskt arbete 2020 enligt förslag antas.
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd svarar
nämnden för Hofors, Ockelbo och Sandviken kommuners miljöstrategiska
arbete. Respektive kommunstyrelse är därmed beslutande instans för det
miljöstrategiska arbetets innehåll och inriktning.
Beslutsunderlag
VGS tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04, VGS2019/92
Förslag till verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete, VGS2019/92
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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Kommunstyrelsen

§ 18

Dnr 2020/00070

Uppföljning av Miljöprogram för Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av miljöprogram för Ockelbo kommun godkänns.
Ärendebeskrivning
Miljöprogrammet antogs av Ockelbos kommunfullmäktige 17 juni 2013.
Programmet som är en beskrivning av kommunens miljömålsarbete är
indelat i fem delar: Klimat, Biologisk mångfald, Vatten, Giftfri miljö samt
God bebyggd miljö. Varje del innehåller åtgärder för att verka mot målet och
totalt innehåller hela miljöprogrammet 45 mål fram till år 2020.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har genomfört en
uppföljning av programmet.
Beslutsunderlag
Uppföljning av miljöprogram 2019
Antaget miljöprogram 2013-06-17, § 43
Inlägg
Dan Brodin (KD)
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Dnr 2020/00094

§ 19

INFORMATION - Miljöstrategiskt program för Ockelbo
kommun
Åsa Holmberg, miljöstrateg Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning, informerar om processen kring framtagandet
av ett Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun. Arbetet kommer att
inledas med en workshop, med ledamöter från tillväxtutskottet förstärkt med
partirepresentanter, där önskade tillstånd i framtiden - målimiktningar
processas fram. Utifrån dessa önskade tillstånd får verksamheterna ta fram
konkreta mätbara mål, nyckeltal och aktiviteter.

Inlägg
Marit Rempling (C), Martin Sund Svensson (V), Stig Mörtman (M)
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Kommunstyrelsen

Dnr8686

§ 20

INFORMATION - En Frisk Generation
Anna Sund, projektledare och folkhälsovetare, insamlingsstiftelsen En frisk
generation, informerar om verksamheten. "En frisk generation" hjälper
kommuner som vill erbjuda "En Frisk Generations" metod till barnfamiljer
boende i kommunen. Kommunerna utser de områden som de vill att "En
Frisk Generation" ska startas upp i. Kommunerna anställer en
hälsokoordinator som arbetar lokalt med att organisera och hålla i aktiviteter.
Stiftelsen och kommunerna har ett nära samarbete genom kontinuerlig
utbildning, uppföljning och kvalitetssäkring av metoden och
implementeringen.
Fredrik Ingelsson, hälsokoordinator, Ockelbo kommun presenterar utfallet
kring satsningen på "En Frisk Generation" i Ockelbo med omnejd.

uw,.,,,,.,cy,kaode
1

Sida

24(45)

OCKELBO

'

'

'I...''!-;::_ ,-; i

'

l

Juster nde - sig-natur

Dnr 2020/00040

2020-02-25

Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

I

UWragsbes>•'""

Mia Lindblom, säkerhetschef, informerar om en inkommen skrivelse till
Ockelbo kommun avseende oro kring vargens utbredning i kommunen.
Länsstyrelsen har inbjudits och kommer att delta vid kommunstyrelsens
sammanträde den 31 mars 2020.

INFORMATION - Skrivelse till kommunen angående
vargfrågan

§ 21

Kommunstyrelsen
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§ 22

Dnr 2019/00759

Förvärv av fastigheter - Wij trädgårdar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Förvärva fastigheten Wij 1: 110 av Wij Säteri AB till ett pris enligt
värdering.
2. Förvärva fastigheten Wij 1:263 samt byggnaderna Eldtemplet och Ateljen
av Stiftelsen Wij Trädgårdar till ett pris enligt värdering.
Marit Rempling (C) meddelar jäv och deltar inte i beslut av ärendet.
Reservation
Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD), Linus Gunnarsson (M) och
Dan Brodin (KD) reserverar sig till förmån för Jonny Lindbloms (SD)
yrkande.
Ärendebeskrivning
Fullmäktige beslutade 2018-10-01 § 63 att anta tidplan för övergång till
förändrad drift- och ägandeform för Wij Trädgårdar.
Kommunen har följt tidplanen enligt fullmäktiges beslut och tagit över drift
och skötsel av trädgårdsparken i och med övertagandet av
trädgårdsmästarna.
Kommunen har under 2019 också bedrivit upphandling av de kommersiella
verksamheterna på Wij Trädgårdar. Upphandlingen är i dags dato i slutfasen
och leverantör av de kommersiella verksamheterna bedöms vara
kontrakterad under februari 2020. Tilldelningsbeslut kan fattas före
eventuellt beslut av fullmäktige att överta fastigheterna men
tilldelningsbeslutet gäller endast under förutsättning att fullmäktige fattar
ovanstående beslut.
Kostnaderna för Wij Trädgårdar har under 2019 inte överstigit 3 mkr.
Ungefär hälften har belastat Tekniska kontoret i och med övertagandet av
personal och den andra hälften har gått till bidrag till Stiftelsen Wij
Trädgårdar för driften under säsong 2019.
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Det som återstår för fullföljandet av tidplanen är att kommunen förvärvar
fastigheterna och kontrakterar leverantör av de kommersiella
verksamheterna enligt ovanstående förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Utredning Wij Trädgårdar 2018
Ockelbo Vi 1_110 Wij trädgårdar text 2018
Ockelbo Vi 1_110 kalkyl
BILAGA 3 Ogonblicksbild idag
BILAGA 4 Ogonblicksbild i morgon
Ockelbo Vi 1..:..263 och del av Vi 1_110.org
Underhållsplan Wij 2020-2029 2020-02-06
Fastighetsinformation Wij T 191121
Inlägg
Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD), Dan Brodin (KD),
Martin Sund Svensson (V), Birger Larsson (C), Göran Ström (S),
Linus Gunnarsson (M)
Yrkande
Jonny Lindblom (SD) yrkar på avslag på förvaltningens förslag, att förvärva
fastigheterna, och föreslår istället att fastigheterna ska försäljas på den öppna
marknaden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Jonny Lindbloms (SD) yrkande mot
förvaltningens förslag och finner bifall till förvaltningens förslag, att
förvärva fastigheterna.
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§ 23

Dnr 2020/00071

Fråga om bredbandsstrategi för Ockelbo kommun
2021-2025
Kommunstyrelsens beslut
Ockelbo kommun upprättar en ny Bredbandsstrategi som gäller åren
2021-2025.
Ärendebeskrivning
Gällande Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2014-2020 är nu inne på
sitt sista år.
För att visa en fortsatt viljeinriktning, ambitionsnivå och styrning av
bredbandsfrågorna i kommunen föreslås att arbete inleds med att ta fram en
bredbandsstrategi gällande åren 2021-2025.
Detta ger också möjligheter att möta upp mot den nationella
bredbandsstrategin "Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi"
samt den regionala "Utbyggnad av bredband i Gävleborg - Regional
handlingsplan för bredband 2019-2025".
Eftersom stor del av bredbandsarbetet i Ockelbo kommun bedrivs i det
regionala samarbetet för bredbandsfrågor bör den nya bredbandsstrategin
bygga på den regionala avseende struktur och innehåll.
Ärendet har behandlats av Tillväxtutskottet, 2020-02-10, § 6.
Beslutsunderlag
"Utbyggnad av bredband i Gävleborg - Regional handlingsplan för bredband
2019-2025"
Inlägg
Dan Brodin (KD), Staffan Nordqvist (S), Marit Rempling (C),
Joel Strömner (SD), Martin Sund Svensson (V)
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§ 24

Dnr 2019/00760

Resepolicy för Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Resepolicy för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m 2020-04-01.
Ärendebeskrivning
Inför 2019 antog Kommunstyrelsen åtta mål för verksamhetsåret. Ett av
dessa är att "Använda befintlig teknik för att minska resandet".
För att nå målet har ett antal aktiviteter planerats. En aktivitet är att
aktualisera och synliggöra kommunens Rese- och bilpolicy.
Ockelbo kommuns gällande rese- och bilpolicy är antagen av KF 52/2010
och reviderad KF 91/2012. Den innehåller två delar. En del är Resepolicy
vilken hanterar övergripande frågor kring planering och val av resor i
tjänsten för såväl anställda som förtroendevalda. Valen ska göras utifrån
ekonomi, miljö samt personsäkerhet. Den andra delen, Bilpolicy, hanterar
frågor kring anskaffning och handhavande av tjänstebil och privat bil i
tjänsten.
Vid översyn av rese- och bilpolicyn har framkommit behov av och önskemål
om en del förändringar.
Justeringar i resepolicydelen ändrar inte själva budskapet, utan förstärker det
något samt uppdaterar detaljer och uttryck som har förändrats genom tid.
Bilpolicydelen som är på en mera detaljerad nivå bryts ut ur dokumentet och
hanteras som instruktioner beslutade på tjänstemannanivå. Det gör
Resepolicyn lättare för alla att läsa, förstå samt komma ihåg och använda i
sitt resande i vardagen.
Beslutsunderlag
Resepolicy för Ockelbo kommun 2020
Inlägg
Martin Sund Svensson (V)
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§ 25

Dnr 2020/00076

Inrättande av lokalt arbetsmarknadsråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Ett lokalt arbetsmarknadsråd inrättas enligt förslag.
2. Kommunstyrelsens ordförande utses som sammankallande.
3. Arbetsmarknadsrådets sammansättning enligt förslag godkänns.
Ärendebeskrivning
Med bakgrund av Ockelbos stora utmaningar med länets näst högsta
arbetslöshet, landets högsta arbetslöshet bland utrikesfödda, den låga
utbildningsnivå bland de arbetssökande och omstrukturering hos
arbetsförmedlingen, behövs en samlad gemensam satsning för att möta de
omfattande insatserna som krävs för att fler ska komma till egen försörjning
via studier eller arbete.
Kommunen och arbetsförmedlingen har under hösten 2019 haft en dialog om
hur samarbetet och planeringen av insatserna ska fungera under 2020.
Projektmedel söktes för att tillgodose och växla upp samarbetet under 2020.
Förslag lades att inrätta ett arbetsmarknadsråd för att följa upp projektet och
gemensamt finna strategier och metoder för framtiden.
Arbetsmarknadsrådet ska vara ett samarbetsforum med uppgift att medverka
till att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den
statliga arbetsmarknadspolitiken utformas utifrån lokala förutsättningar och
behov i Ockelbo kommun.
Beslutsunderlag
VerksamhetschefThomas Larssons tjänsteskrivelse
Samverkan Ockelbo kommun och Arbetsförmedlingen 2020
Inlägg
Anna Schönning (S), Elsie-Britt Eriksson (S), Joel Strömner (SD),
Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M)
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Dnr 2020/00056

§ 26

Personalberättelse 2019
Kommunstyrelsens beslut
Personalberättelse 2019 godkänns.
Ärendebeskrivning
I årsredovisningen ska en personalberättelse upprättas. Årsredovisningens
innehåll regleras av kommunal redovisningslag. Lagen anger att en
förvaltningsberättelse ska upprättas där upplysningar om bland annat
väsentliga personalförhållanden och särskilt upplysningar om de anställdas
sjukfrånvaro ska anges.
Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska
mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens
medarbetare.
Personalberättelsen kommer att ingå i det officiella dokumentet för
årsredovisning 2019 som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i mars
2020.
Beslutsunderlag
Personalberättelse 2019
Inlägg
Anna Schönning (S), Dan Brodin (KD)

Uld,ags oo,cy <kaode
I

Sida

31 (45)

OCKELBO

0
0
0

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25

Kommunstyrelsen

§ 27

Dnr 2020/00021

lnternkontrollplan 2019 - kommunstyrelsen
uppföljning
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av interkontrollplan 2019 godkänns.
Ärendebeskrivning
Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för
innevarande år under februari månad. I samband med att kontrollplanen
antas för innevarande år ska uppföljning av föregående plan presenteras.
Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid
delårsbokslutet och vid årsbokslut. Uppföljning av interkontrollplan 2019
redovisas enligt bilaga.
Arbetet med att kontrollera och utarbeta rutinbeskrivningar och
riskbedömningar ska pågå kontinuerligt. I de fall det bedömts att en risk kan
föreligga ska rutinen lyfts upp i kontrollplanen. Utveckling och kontinuitet
av internkontrollarbetet pågår med förbättring varje år.
Avstämningen av rutinerna för 2019 har genomförts och de rutiner som
pågår överförs till kontrollplan 2020. För att kvalitetssäkra rutinerna ligger
de kvar i internkontrollplanen tills det anses vara säkerställda
Besluts underlag
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll plan 2019
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Dnr 2020/00020

§ 28

lnternkontrollplan 2020 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020 fastställs.
2. Internkontroll avseende arvoden och ersättningar återrapporteras till
kommunstyrelsen i april 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en
god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring
internkontroll med regler och anvisningar upprättas inom kommunen.
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
sitt verksamhetsområde och ska tillse att en organisation upprättas för den
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för den interna
kontrollen.
Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för
innevarande år under februari månad.
Processen med att erhålla en kontinuitet i internkontrollarbetet pågår med
kontinuerlig utveckling. Arbetet med att riktlinjer, rapporteringsform och
kontinuerlig uppföljning av rutin- och riskbedömningar ska kontinuerligt
stämmas av.
Enligt internkontrollreglementet ska en tillfredsställande intern kontroll
upprätthållas avseende:
1. Verksamhetsstyrning
2. Tillförlitlig finansiell rapportering
3. Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter
Internkontroll av arvoden och ersättningar
Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-09-25, § beslutades att säkerställande
av internkontroll av arvoden och ersättningar skulle återrapporteras till
kommunstyrelsen i februari 2020 i samband med uppföljning av
internkontrollarbetet och ny internkontrollplan. Detta arbete kommer att
sammanställas under våren med återrapportering till kommunstyrelsen i april
2020.
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Besluts underlag
Internkontrollplan 2020 - kommunstyrelsen
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§ 29

Dnr 2019/00758

Revisions reglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Revisionsreglemente enligt förslag antas med giltighet fr o m 2020-04-01.
Ärendebeskrivning
Nuvarande reglemente för revisionen är från 2007 och behöver uppdateras.
Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare
föreskrifter om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar
ett revisionsreglemente.
Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter
om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning mm. Reglementet
kan dock inte reglera eller styra själva inriktningen på granskningsarbetet.
Att revidera och utveckla revisionsreglementet kan vara av värde för att
lokalt tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer, dialog och
resultat. Uppdateringen har är utifrån förändringar i kommunallagen från
2018 samt utvecklats utifrån förändringar i praxis.
Förslag till reglemente har tagits fram i samarbete med revisionen.
Beslutsunderlag
Underlag till Revisionsreglemente, SKL, PM 2018-05-03
Förslag till Revisionsreglemente
Inlägg
Stig Mörtman (M)
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§ 30

Dnr 2020/00098

Förbundsordning Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förbundsordning Inköp Gävleborg, antagen av direktionen 2020-02-10,
fastställs och gäller under förutsättning av beslut från samtliga
medlemskommuner.
Ärendebeskrivning
Förbundsordning Inköp Gävleborg, antagen av direktionen 2020-02-10, ska
fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
Förbundsordningen gäller under förutsättning av beslut från samtliga
medlemskommuner.
Beslutsunderlag
Ny förbundsordning för Inköp Gävleborg med ändringar jämfört med
nuvarande lydelse i röd text.
Inlägg
Anna Schönning (S), Dan Brodin (KD)
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§ 31

Dnr 2019/00433

Motion - Simhallen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen bifalles.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 67, att remittera ovan nämnda
motion till kommunstyrelsens för beredning.
Ett svar på motionen har utarbetats.
Ärendet har behandlats av 1.Hbildnings- och kulturnämnden 2020-02-12,
§ 15.
Beslutsunderlag
Kost- och simhallschef Per Ahlboms tjänsteskrivelse
Motion - Simhallen
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§ 32

Dnr 2019/00138

Medborgarförslag - Pensionärspriser på simhallen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget bifalles enligt Utbildnings- och kulturnämndens förslag
till beslut.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på sänkta priser för
pensionärer på simhallen, 900 kronor för årskort, 450 kronor för 10-kort och
50 kronor för ett tillfälle.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 19, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Ärendet har behandlats av Utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-12,
§ 13, som förordar följande förslag: 700 kronor för årskort, 400 kronor för
10-kort och 50 kronor för ett tillfälle.
Besluts underlag
Medborgarförslag - Pensionärspriser på simhallen
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till beslut 2020-02-12, § 13
Inlägg
Joel Strömner (SD)
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Kommunstyrelsen

§ 33

Dnr 2019/00782

Fyllnadsval utskott (SO)
Kommunstyrelsens beslut
Patrik Herou (SD) utses till ledamot i Tillväxtutskottet.
Patrik Herou (SD) utses till ersättare i Personalutskottet.
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har två vakanshållna platser, ledamot i
Tillväxtutskottet samt ersättare i Personalutskottet.

Juste;andes, signatur'

V""'

\_\\

I

Utd,agsbesfyrlcmde

Sida

39(45)

OCKELBO

0
0
0

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-25

Kommunstyrelsen

Dnr 2019/00783

§34

Fyllnadsval - Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden
(MP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Tove Lindström (MP) utses som ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden.
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har en vakanshållen plats som ersättare i Utbildnings- och
kulturnämnden.
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Dnr 2019/00778

§ 35

Fyllnadsval - Ersättare Gästrike återvinnare
förbundsfullmäktige (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Anna Schönning (S) utses som ersättare till Gästrike återvinnare
förbundsfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har en vakanshållen plats som ersättare i Gästrike
återvinnare förbundsfullmäktige.
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Dnr 2020/00095

§ 36

Fyllnadsval - Ersättare Socialnämnden (M)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Vakant (M) utses som ersättare i Socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Moderaterna har en vakanshållen plats som ersättare i Socialnämnden.
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§ 37

Dnr 2020/00073

Avsägelse/Fyllnadsval - Ledamot Utbildnings- och
kulturnämnden (SO)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Avsägelse från uppdrag som ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden
från Theresia Mörtman (SD) godkänns.
2. Vakant (SD) utses som ny ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden.
Ärendebeskrivning
Theresia Mörtman (SD) har 2020-02-17 inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden.
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§ 38

Dnr 2020/00008

KS-KF ärenden
Kommunstyrelsens beslut
• Reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten AB
• Reviderad bolagsordning för Ockelbo Vatten AB
• Årsredovisning 2019 - Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond
• Årsredovisning 2019 - Förvaltade stiftelser
• Förvärv av fastigheter - Wij trädgårdar
• Resepolicy för Ockelbo kommun
• Revisionsreglemente
• Förbundsordning Inköp Gävleborg
• Motion - Simhallen
• Medborgarförslag - Pensionärspriser på simhallen
• Medborgarförslag - Roddbåt Sjöbacken
• Fyllnadsval - Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden (MP)
• Fyllnadsval - Ersättare Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige (S)
• Fyllnadsval- Ersättare Socialnämnden (M)
• Avsägelse/Fyllnadsval - Ledamot Utbildnings- och kulturnämnden (SD)
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§ 39

Dnr 2020/00009

Information kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Parkeringsplatser stationen
Framtidens centrum
Byggnationer m m
Sommarlovsstöd
Lönekartläggning
Länsväg 546
Vakansgrad Ockelbogårdar
Utbildningsbehov i kommunalt
regelverk

D Hedman
D Hedman
D Hedman
M Lindblom
M Wåhlström
M Jonsson
Besvaras på Bokslutsdagen,
2020-03-12
M Jonsson
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