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Datum

2019-04-18

Kommunstyrelsen
Plats:

Stora Vänortsrummet

Tid:

tisdag 30 april 2019 kl. 09:00

Utses att justera:
Ärende

Föredragande

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Redovisning av delegationsbeslut

4

4.

Delgivningar

5

5.

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen

D Persson

6

6.

Ekonomisk uppföljning - nämnderna

J Krüger, O Johansson,
S Nordqvist, 09:00

9

7.

Årsredovisning 2018 - Stiftelsen Claes
Anderssons minnesfond

J Krüger

10 KF

8.

Årsredovisning 2018 - Förvaltade stiftelser

J Krüger

15 KF

9.

Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2020-2022 - L Sjödin
Kommunstyrelsen

30

10.

Omfördelning av kommunstyrelsens
investeringsbudget

D Hedman

33

11.

Investeringsbeslut ledningsplats

D Hedman

35 KF

12.

Båtplatser i Bysjön

D Hedman

55
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Ärende

Föredragande

13.

Internkontroll nämnder - uppföljning 2018 och
internkontrollplan 2019

A-S Stensson

56

14.

Försäljning av fastigheter - Ockelbogårdar AB

J Krüger/P Warren

59 KF

15.

Beslut om nybyggnation - Ockelbogårdar AB

J Krüger/P Warren

68 KF

16.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

A-S Stensson/M Wåhlström

84

17.

Arbetsmiljöpolicy

A-S Stensson/M Wåhlström

94 KF

18.

Delegering av arbetsmiljöansvar

A-S Stensson/M Wåhlström

96

19.

Policy för att motverka Kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier

A-S Stensson/M Wåhlström

105
KF

20.

Tillsyn av Ockelbo stödboende

L Sjödin

111

21.

Ansökan om visionsmedel för byggande av
pumpstation i Lingbo

M Ekström

124

22.

Ansökan om visionsmedel för färdigställande av
Ödmårdens stavkyrka

M Ekström/P Fliesberg

126

23.

Medborgarförslag - Byggande av bostäder
anpassat för äldreboende

D Hedman

137
KF

24.

Medborgarförslag - Regnbågsfärger på
vattentornet

D Hedman

140
KF

25.

Medborgarförslag - Rullstolsanpassade
vindskydd

D Hedman

143
KF

26.

Reglemente arbetsformer - komplettering

A-S Stensson

146
KF

27.

Valärende - Bionär närvärme AB

28.

KS-KF ärenden

155
KF
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Ärende
29.

Föredragande

Information kommunstyrelsen

Dammarna i Måcksjön och Mångeln
Tegelbruket
EU-info/internationalisering
NIS-direktivet
Yttre skötsel
Redovisning av partistöd 2018
Delegation från kommunfullmäktige
Livsmedelsförsörjning

Magnus Jonsson
ordförande

H Ricknell
H Ricknell
J Krüger
L Sjödin
D Hedman
A-S Stensson
A-S Stensson
M Lindblom
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-15

KS 2019/00007

Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2019-03-16 – 2019-04-14 har inga delegationsbeslut fattats.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019/00008

Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Delgivningar
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Ockelbogårdar protokoll 2019-03-20
 Region Gävleborg, regionfullmäktige 2019-03-27, § 54 –
Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd från och med 1 januari 2019
 Region Gävleborg, regionfullmäktige 2019-03-27, § 64 – Val av vice
ordförande i gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och
FoU Välfärd
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019/00009

Persson, Daniel, 0297-55568
daniel.persson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens månadsredovisning per april 2019.

6

OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Verksamhet

10

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

11

STÖD TILL POLITISKA PARTIER

13

Budget
Mar
2019

Budget
2019

Ek uppf
Mar
2019

Avvikelse
Mar
2019

Förbrukn i %
Riktpunkt
25%

Årsprognos
2019

Avvikelse
årsprognos
2019

Uppf %
årsprognos
2019

2 450

613

859

-247

35%

2 750

-300

836

209

150

59

18%

836

0

ÖVRIG VHT

5 635

1 409

1 311

98

23%

5 635

0

100%

30

FYSISK O TEKNISK PLAN

200

200

0

25%

800

0

100%

32

NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER

800
2 320

580

583

-3

25%

2 320

0

100%

33

TURISM

120

30

12

18

10%

120

0

100%

4 550

1 138

713

425

16%

4 250

300

93%

0

0

14

-14

0

0

8 800

2 200

2 305

-105

26%

8 800

0

100%

350
990

88

79

9

22%

350

0

100%

248

195

53

20%

990

0

100%

3 600

900

1 015

-115

28%

3 600

0

100%

24 580

6 145

5 342

803

22%

24 580

0

100%

38

RÄDDNINGSTJÄNST

39

KOMMUNAL BEREDSKAP

53

KOMMUNIKATIONER

71

FOLKHÄLSA - BRÅ

79

FÄRDTJÄNST

91

UTVECKLINGSMEDEL

93

KOMMUNADM

94

INTERNATIONELLT

96 PERSONALADM
Summa KS (exkl teknik och AME/Integration)

112%

100

25

-8

33

-8%

100

0

100%

1 995
57 126

499
14 282

348
13 119

150
1 163

17%
23%

1 995
57 126

0
0

100%
100%

AME/Integration
20

ENSAMKOMMANDE BARN

0

0

566

-566

0

0

21

FLYKTINGVERKSAMHET

0

0

-270

270

0

0

5 444

1 361
1 361

1 369
1 665

-8
-304

25%
31%

5 444
5 444

0
0

100%
100%

22 ARBETSMARKNADSENHETEN
Summa AME/Integration

5 444

Teknikområdet
205

51

87

-36

43%

205

0

100%

6 985

1 746

1 989

-242

28%

6 985

0

100%

773 BOSTADSANPASSNING

1 150

288

43

245

4%

1 150

0

100%

93

2 155

539

664

-125

31%

2 155

0

100%

FASTIGHETER
Summa Teknikområdet

14 413
24 908

3 603
6 227

3 402
6 185

201
42

24%
25%

14 413
24 908

0
0

100%
100%

Summa kommunstyrelsen totalt

87 478

21 870

20 968

901

24%

87 478

0

100%

30

FYSISK O TEKNISK PLAN

34

VÄGAR, GATOR O PARKER
KOMMUNADM

7

Sammanställning fastigheter
44

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN

925

231

250

-19

27%

925

0

100%

277

127

150

11%

1 108

0

100%

290

323

-33

28%

1 160

0

100%

51

ARBETSOMRÅDEN O LOKALER

1 108

52

BOSTADSVERKSAMHET

1 160

61

BARNOMSORG

3 090

773

700

73

23%

3 090

0

100%

64

GRUNDSKOLA

9 550

2 388

2 326

62

24%

9 550

0

100%

66

KOMVUX

771 BYSJÖSTRAND
95

GEMENSAMMA KOSTNADER FASTIGHET

770

193

198

-5

26%

770

0

100%

-2 690

-673

-642

-31

24%

-2 690

0

100%

500

125
3 603

120
3 402

5
201

24%
24%

500
14 413

0
0

100%
100%

14 413
Kommentarer:
10
38

Ökade kostnader pga nytt arvodesreglemente samt ej budgeterade utbildningstillfällen.
Återbetalning från 2018.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019/00010

Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning - nämnderna
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Nämndernas månadsredovisning per april 2019.
Chef för utbildnings- och kulturförvaltningen och ordförande utbildningsoch kulturnämnden redogör för utökade kostnader.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019/00312

Krüger, Joachim 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 – Stiftelsen Claes Anderssons
minnesfond
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisning 2018 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2018 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018

10

11

12

13

14

Sida

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019/00313

Krüger, Joachim 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 – Förvaltade stiftelser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2018 – Förvaltade stiftelser.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 – Förvaltade stiftelser
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17
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19

20

21

22

23

24

25

26

27
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-15

KS 2019/00317

Persson, Daniel, 0297-55568
daniel.persson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2020-2022 Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2020-2022 behandlas och
diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i maj.
Sammanfattning av ärendet
Konsekvenser utifrån fastställda ramar

Förutsättningar
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2020 – 2022
Fastställd budgetram

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

89 058

90 736

92 446

Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion inför
ekonomiutskottet

Sammanfattning
Tillkommande behov (belopp i tkr)
Wij Trädgårdar – koordinator
GDPR
Sociala medier/Hemsida/Intranät
Digitalisering – projektledare
Ökade kapitalkostnader
Summa

Budget
2020
500
200
150
300
2 350
3 500

Ärendet
Wij Trädgårdar
Enligt beslut i fullmäktige i oktober 2019 antogs en tidsplan för förändrad
drift- och ägandeform av Wij Trädgårdar. Vi kan se ett behov av en
koordinator för att knuffa igång och knyta samman de olika delarna i
övergången till dess att den nya organisationen format sig.
Dataskyddsförordningen - GDPR
I maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft och den påverka alla
verksamheter där vi på något sätt arbetar med personuppgifter. Ockelbo
kommun samarbetar med Gävle- och Hofors kommun i en gemensam
organisation med dataskyddsombud placerat i Gävle. Detta kontor arbetar
30

Datum

Ockelbo kommun

2019-04-15

Sida

KS 2019/00317

mot de tre kommunerna och deras bolag. Utöver det finns
dataskyddssamordnare på lokalnivå i kommunen.
Vår budget för GDPR arbetet är idag 200 tkr men behöver fördubblas för att
täcka de kostnader vi har.
Sociala medier – Hemsida - Intranät
Hemsida och Intranät bygger idag på en gammal plattform och har behov av
uppgraderingar. Detta kommer att kräva tid av både oss och IT-Gävle /
konsulter. Behov finns att både tillgänglighetsanpassa och öppna för fler Etjänster. Vi ser också ett kommande behov av att öka vår närvaro på Sociala
medier samt att se över de verktyg och tekniska plattformar vi i dag
använder för att producera och publicera rörlig bild.
Digitalisering
Vi har i uppdrag att ta fram en digitaliseringsplan och riktigt vad det kommer
att innebära är i nuläget inte klarlagt. Ska vi få riktig stuns i det här arbetet så
kommer det säkerligen att kräva någon form av projektledning och
konsultkostnad.
Tillkommande lokaler och kapitalkostnad
Åbyggeby skola kommer att kompletteras med baracker för att möta de
ökade antalet elever. Dock saknas medel i budget för etablering och drift av
dessa. Etableringen faller ut redan 2019 men driften och kapitalkostnad på
investeringen kommer att komma årligen.
Vi ser också kraftigt ökade kapitalkostnader när Wij förskola samt C-huset
aktiveras. Alla beslut som ligger utöver ram för investering får konsekvenser
för driften genom ökade kapitalkostnader som ej ryms i befintlig ram.
Genom övergång till komponentavskrivning har vi hittills kunnat möta
mycket av detta men nu finns inte den möjligheten.
Kostnaderna för byte av ventilation i Centrumhuset kombinerat med nytt
rum för sophantering och reservkraft är något osäker trots att
investeringskostnaden till stora delar kan räknas hem i och med
energieffektiviseringen. Detta kommer att klargöras under första halvåret
2019 och ligger inte med i de ökade kapitalkostnaderna i tabellen.

Övrigt att beakta
Inköpssamverkan
Gävle kommun har beslutat att lämna Inköp Gävleborg vilket kommer få
konsekvenser för övriga medlemskommuner i förbundet. En utredning om
framtida inköpssamarbete pågår och vart det leder är för tidigt att säga något
om. Oavsett framtida form av samarbete så kommer vi behöva stärka upp på
hemma plan.
Lokaler utredningen / Internhyra
Vi ser ett behov av att damma av den påbörjade lokalutredningen. Här
kommer det att behövas extern hjälp att komma vidare. Vi behöver se över
en modell för eventuellt kommande internhyra för att på bästa sätt nyttja de
lokaler vi har. Här vill vi också flagga för att avyttra lokaler som vi ej har
behov av.
31
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Integration/arbetsmarknad
Stor osäkerhet råder inom det här området. Vad kommer att hända med
Arbetsförmedlingen och hur påverkar det vår roll som kommun. Vad händer
i världen i stort och hur kommer Sverige att agera. I dagsläget är det svårt
säga annat än att tillvaron är osäker.
Yttre skötsel
Från januari 2019 har vi övertagit viss personal från Wij Trädgårdar. Då vi
nu har egen kompetens inom yttre skötsel ser vi att det finns möjliga
samordningsvinster att göra i samverkan med bl.a. Ockelbogårdar och
arbetsmarknadsenheten. Nuvarande avtal på yttre skötsel gäller fram till juni
2021 med möjlighet att förlänga 1 + 1 år. Vi vill undersöka förutsättningarna
att bedriva yttre skötsel i egen regi och vi tror att det kan bedrivas utan
merkostnader och ge en stabilare kvalité.
Bredbandsutbyggnad
För att stimulera bredbandsutbyggnaden har kommunen sen 2018 vikt 400
tkr av Visionsmedlen till projektet ”Fiber tillsammans”. Hittills har inte
pengarna nyttjats men här är framtiden oviss och det skulle kunna blir större
efterfrågan på det här området.
Översiktsplan
En ny översiktsplan behöver tas fram och det kommer att innebära
kostnader. I vilken omfattning är svårt att säga men det avsatta beloppet om
400 tkr vi har idag lär inte vara tillräckligt.
Sanering Frankssons
Sanering av den förorenade marken vid Frankssons såg har tidigare planerats
till 2020 men kommer troligen att skjutas något i tiden. Kommunens andel
beräknas kosta 2-2,5 mkr och kommer när det genomförs att belasta driften.
Saneringskostnaden finns inte med i budget 2020-2022.

Investeringsbudget

Kommunens investeringsram för 2020-2022 är 6,9 mkr/år. En
investeringsplan på ram kommer att presenteras på mötet för vidare
diskussion.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-18

KS 2019/00218

Hedman, David, 0297-55491
david,hedman@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Omfördelning av kommunstyrelsens
investeringsbudget
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av 800 tkr i investeringsmedel
inom befintlig investeringsbudget till renoveringen av tak, fasad och fönster
på Åbyggeby skola.
2. Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av 700 tkr, inom befintlig
investeringsbudget, för inköp av paviljonger att använda som klassrum i
grundskolan. Etableringskostnader löses inom befintliga driftbudgetsramar.
3. Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av 450 tkr, inom befintlig
investeringsbudget, till installationer för att kunna använda återvunnen
värme till att värma byggnader och varmvatten på IP.
4. Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av 150 tkr, inom befintlig
investeringsbudget, till ommålning av 12 lägenheter på Bysjöstrand.
Sammanfattning av ärendet
Omfördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget föreslås enligt
nedan:
Kommunstyrelsen – Investeringsredovisning teknikområdet

Projekt

Budget

Budget

Grund

NY

9100

Ospecificerat fastigheter

2 800

700

9137

Åbyggeby Tak och Fasad

1 000

1 800

9134

Åbyggeby paviljonger

-

700

9222

Värmeåtervinning IP

-

450

9164

Ytskikt Bysjöstrand

-

150

Ärendet
Renovering Åbyggeby
Enligt tidigare investeringsbeslut (på 2 000 tkr) så kommer utbyte av tak och
fasad att upphandlas och utföras under sommaren 2019 på Åbyggeby skola.
33
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Samtidigt vill tekniska passa på att byta de fönsterna på undervåningen, som
inte byttes ut vid förra fönsterbytet. Detta medför att tekniska vill utöka
budgeten för projektet med 800 tkr. Medlen omfördelas från Ospecificerat
fastigheter.
Åbyggeby skola är klassad i gupp II: ”Byggnader med stort kulturhistoriskt
värde vilkas bevarande kan anses vara av väsentligt allmänt intresse.” I
samråd med byggnadsantikvarie på länsmuseet har tekniska avstyrt planer på
en tilläggsisolering, nu kommer inga åtgärder att förvanska utseendet på
byggnaden.
Paviljonger grundskolan
Med det underlag vi ser idag kommer antal elever på Åbyggeby skola under
de kommande åren vara över 100 elever per läsår.
Läsår
Antal

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

84

87

99

105

113

104

101

82

70

I dag används lokalerna till bristningsgränsen och eleverna får i alla
sammanhang dela på de mycket trånga ytorna. Verksamheten ser att detta
påverkar elevernas resultat och behovet av ytterligare lokaler är påtagligt.
Med två klassrum till under de närmaste åren så kommer situationen
avsevärt förbättras.
Efter 2022 så kan vi komma att använda modulerna på någon av de andra
grundskolorna som då har ett ökat antal elever.
Efterföljande år så kommer det vara ett ökat antal på
Perslunda
Läsår 15/16
Antal
294

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

298

306

333

315

310

321

338

353

Gäveränge
Läsår 15/16
Antal
128

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

118

122

123

122

142

154

155

159

Värmeåtervinning IP
I och med att nya kylmaskiner installerats i Ugglebo arena så kan vi nu
återvinna värmen från dessa. Nu vill vi värma befintliga byggnader på IP
med återvunnen värme. Eftersom det idag är direktverkande el i
byggnaderna så behövs en konvertering till vattenburen värme. Tidigare är
denna åtgärd planerats till 2020 men tekniska vill flytta fram den till i år.
Ytskikt Bysjöstrand
12 lägenheter på Bysjöstrand är i behov av ommålning och andra mindre
åtgärder för att kunna hyras ut.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019/00315

Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Investeringsbeslut ledningsplats
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
För genomförande av åtgärdsförslagen i Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSBs utredning ”Kommunal ledningsplats” avsätts 3 miljoner
kronor i investeringsmedel för år 2019.
Sammanfattning av ärendet
I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att
kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl a att anordna en
ledningsplats för kommunledningen.
Kommunens ledningsplats är det ställe, med erforderligt teknikstöd/
funktioner, varifrån kommunledningen under såväl normala som
extraordinära förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån
utövar kommunen också det geografiska områdesansvaret under en kris.
Kommunens ledningsplats är i Centrumhuset, med hjälp av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, har Ockelbo kommun inventerat vilka
åtgärder som är lämpliga att genomföra för att förbättra förutsättningarna för
ledningsplatsen i huset. Nedan listas vilka övergripande åtgärdsförslag som
finns med i rapporten från MSB:
 Rum som bör utrustas med modern teknisk utrustning för att kunna
utnyttja dessa vid både kris och vardag; Stora Vänortsrummet
(beslutsgrupp), Lilla Vänortsrummet (analysgrupp),
Kommunchefsrummet (beredningsgrupp), Ballongrummet
(informationsdelning),
 Reservkraftaggregat som försörjer hela byggnaden.
 Nytt ställverk + elpanna
 Ombyggnad av nodrum
 Åtgärder i reception
Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna i MSBs rapport beräknas hamna
runt 5 miljoner kronor varav MSB kan delfinansiera med 50 procent av
kostnaderna.
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1 SAMHÄLLETS KRISBEREDSKAP
Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala verksamhet
förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid
allvarliga händelser, kriser i samhället samt till och med vid civilt försvar,
kan de vardagliga resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den
förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en
utpekad organisation eller en aktör. Det är i stället en integrerad del av olika
aktörers ordinarie verksamhet.
Syftet med samhällets krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa
samt samhällets grundläggande värden och funktionalitet. Ett fungerande
samhälle förutsätter en demokratisk rättsstat, hälso- och sjukvård,
informations-och kommunikationssystem, vatten- och energiförsörjning samt
flöden av varor och tjänster. Om dessa verksamheter störs är det viktigt att
de återfår sin funktionalitet snarast. Eftersom det inte går att helt förebygga
de sårbarheter som finns i olika samhällsfunktioner bör det finnas en god
förmåga att hantera störningar.
Alla aktörer måste ha kompetens, metodik och en robust teknik som skapar
goda förutsättningar för att åtgärder samordnas vid en kris. Samhällets
samlade resurser ska användas så effektivt som möjligt för att hantera
samhällsstörningar.

1.1 Kommunens ledningsplats - Inventering
I Lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att
kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna
en ledningsplats för kommunledningen.
Kommunens ledningsplats är det ställe, med erforderligt teknikstöd/
funktioner, varifrån kommunledningen under såväl normala som
extraordinära förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån
utövar kommunen också det geografiska områdesansvaret under en kris.
MSB:s stöd till kommunernas utveckling av förmågan till ledning och att
agera samordnat vid kriser inom kompetens och metodik och har sin grund i
den justerade överenskommelsen om kommunal krisberedskap, och
samordnas och koordineras med respektive länsstyrelse i deras planerade
utvecklingsarbete.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stödjer kommuner för
åtgärder i den teknik som bidrar till att öka ledningsförmågan. MSB kan
delfinansiera med maximalt 50 procent av kostnaden för föreslagna åtgärder.
En väl fungerande ledningsplats med en robust teknik för ledning och
samverkan är en viktig del i det förmågeuppbyggande arbetet.
Med ovanstående som underlag har MSB utfört en inventering och
dokumentation av de tekniska stödsystemens nuvarande omfattning och
funktion, samt vilka lokaler som finns att tillgå för ledning. Resultaten
tillsammans med kraven på funktionalitet identifierar de åtgärder som är
nödvändiga för att uppnå den avsedda ledningsförmågan. Arbetet har
resulterat i detta åtgärdsförslag som består av en textdel med en
kostnadskalkyl och som utgör underlag för bedömningen om statligt stöd.
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1.2 Projektgrupp
MSB

Ulf Nyberg

Projektledare

Ockelbo kommun

Lars Sjödin

Kommunchef

Ockelbo kommun

Mia Lindblom

Beredskapssamordnare

Ockelbo kommun

Lotta Sen Thakuri

IT-ansvarig

Ockelbo kommun

David Hedman

Teknisk chef

Ockelbo kommun

Monica Åkesson

Informationsansvarig

…

Per Ola Ericson

Elkonsult
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2 GENOMFÖRANDE
Efter att detta åtgärdsförslag har fastställts och beslutats inom kommunens
normala budgetprocess kan kommunen ansöka om bidrag vilket framgår i
detta dokument.
Åtgärdsförslaget är aktuellt i max 2 år och ärendet stängs därefter.
Revidering av åtgärdsförslaget kan behövas att revideras under dessa två år
om behov anses föreligga. (se processen på sista sidan).
Kommunen svarar för genomförande av åtgärder efter det att det statliga
bidraget är beslutat och reserverat.
Underlag i form av bygghandlingar tas fram i erforderlig omfattning så att
funktionskraven redovisade i detta åtgärdsförslag uppnås.
Finns tveksamheter om att utförandet inte uppfyller funktionskraven
kontaktas MSB:s projektledare.
Åtgärderna skall uppfylla gällande regler och föreskrifter samt kommunens
egna krav på teknik och utförande.
Före genomförandet av föreslagna åtgärder hålls ett till två startmöten,
beroende på projektets storlek, där MSB deltar.
Det första för att stämma av att åtgärdsförslaget fortfarande är aktuellt samt
hur projektet ska bedrivas för att uppnå ställda mål liksom en tidsplan för
utförandet. Ett eventuellt andra startmöte hålls med utsedd projektledare och
upphandlade leverantörer och avser att stämma av tekniska lösningar på en
mer detaljerad nivå.
Kommunen ska planera in provnings och besiktningsaktiviteter i tidplan för
projektet. Grunden för detta läggs med fördel vid inledande startmöte som
beskrivs ovan.
Installerade utrustningar såsom reservkraftaggregat, UPS-aggregat, AVutrustning etc. är kommunens egendom. Kommunen förbinder sig att
vidmakthålla investeringen d.v.s. hålla utrustningen i gott skick och att ha
utbildad personal som handhar och underhåller utrustningen.
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3 LOKALER OCH KOMMUNIKATION
Avser lokaler och kommunikationssystem för ledning, information och teknik.

3.1 Ledningslokaler
3.1.1 Allmänt
Ockelbo kommun har ca: 6 000 invånare varav ca: 2 500 i tätorten Ockelbo.
Andra större tätorter i kommunen är Lingbo och Åmot
Kommunledningskontoret och kommunens förvaltningar är lokaliserade till
kommunhuset i Ockelbo.
Kommunhuset ägs och förvaltas av kommunen
Kommunens krisledningslokaler har placerats utifrån vilka de delar som är
försörjda med reservkraft. Dessa lokaler är, i nuläget, mestadels kontor och
är inte optimala då krisledningslokaler ska vara välanvända och välbekanta
även i de vardagliga mötena. MSB utgår därför när det gäller
ledningslokalerna utifrån sina rekommendationer och i de samtal som förts
med kommunens representanter. Se vidare kommentarer under avsnitt 8.
3.1.2 Rum för beslutsgrupp
Krisledningsnämnden kommer vid extraordinära händelser
och vid svåra påfrestningar på samhället att verka i Stora
vänortsrummet på våning 2. Lokalen innehåller en
interaktiv tavla av äldre typ vars skick är tvivelaktig.
Lokalen föreslås att utrustas med:


Befintlig teknik demonteras och en
videoprojektor installeras liksom en
visningsduk ovanför befintlig whiteboard.
Kabelanslutning för laptop görs lättåtkomlig
för föredragshållare eller liknande vid talarstol.

3.1.3 Rum för beredningsgrupp
För detta ändamål avser kommunen att använda
kommunchefens rum på våning 3, då detta är
reservkraftförsörjt och att kommunchefen tillika leder
beredningsgruppen. Lokalen är inte optimal sett ur ett
operativt läge där överblick över visningsytor och utrymme
är att rekommendera. Ett alternativ är annars Lilla
vänortsrummet.
I nuläget är antalet el- och datauttag otillräckligt för att
kunna användas vid stabsarbete. Lokalen har endast en
visningsyta, en projektor som inte är överskådlig från
sammanträdesbordet, samt en mindre whiteboard.
För att få effektiva verktyg för ledning, samverkan,
kommunikation, övervakning och dokumentation så bör har
kommunen önskemål om komplettering av tekniska
hjälpmedel i ledningsrummet. Lokaler som denna ska ha
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minst 2 visualiseringsytor (TV, Videprojektor eller interaktiv display) för att
kunna samverka kring lägesbilder.
Det är av vikt att nedan föreslagen utrustning används i vardagen så en
inarbetat vana att nyttja den redan finns vid uppkomna krissituationer.
Lokalen föreslås med installation av följande grundutrustning:


4 eluttag och 4 anslutningar till nätverket erhålls genom
installation av uttagsbrunn i bord.



4 st eluttag samt 2 nätverksuttag vid lämplig plats intill
skärm/display



Whiteboard (på lämpligt ställe, alternativt en mobil sådan)



TV-uttag

Lokalen föreslås att utrustas med följande teknik för bättre förmåga
att dela och samverka för en gemensam lägesbild:


Interaktiv bildskärm/display - i för lokalen anpassad storlek



TV (via väggfäste med vinklingsmöjlighet)



HD-kamera samt mikrofon för webbaserad videokonferens typ
”Skype för företag”, typ ”Logitech meet up”



Trådlös anslutning av skärm, typ Clickshare för 2 användare



AV-hylla eller liknande för basenhet, extender(par) samt för
medföljande extra mikrofon

Exempel på teknik. Interaktiv skärm kan ersättas av en ytterligare TV.

Erforderlig utbildning av ovanstående AV-utrustning ska ingå och är
bidragsberättigad.
3.1.4 Rum för informationsdelning
Åtgärderna avser att samla kommunikatörer och informationsflödet vid en störning och att ge
ökade möjligheter till bl.a. omvärldsbevakning
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I nuläget så används lokalen intill kommunchefens rum
som kontor, men där kriskommunikatörer ska verka
vid en samhällsstörning. kriskommunikatörer. Denna
lösning har valt p.g.a. den hör till de få lokalerna som
har reservkraft. Lokalen är mycket olämplig när det
gäller att kunna utföra det viktiga informationsarbetet
under en större samhällsstörning under en längre
period. Viktigt är därför att lokal ska kunna användas
direkt vid behov och utan ommöblering m.m. Lokaler
för krisledning skall användas i vardagen vilket ger
trygghet i användandet när det väl är dags att utöva
krisledning i alla dess funktioner. Därför
rekommenderar MSB att istället utnyttja rum på våning
2, vilket tillfälligt utnyttjas som kontor p.g.a.
ombyggnationer. För att kunna fylla funktionen med
informationsinhämtning och förmedling så bör lokalen
utrustas med:
Lokalen föreslås med installation av följande grundutrustning:


2 eluttag och 2 anslutningar till
nätverket erhålls genom installation av
uttagsbrunn i bord.



4 st eluttag samt 2 nätverksuttag vid
lämplig plats intill skärm/display



Whiteboard



TV-uttag

Lokalen förses med:


TV -ca: 50-60”



HD-kamera samt mikrofon för
webbaserad videokonferens typ ”Skype
för företag”, typ ”Logitech meet up”



Trådlös anslutning av skärm, typ Clickshare för 2 användare



AV-hylla eller liknande för basenhet, extender(par) samt
förmedföljande extra mikrofon

3.1.5 Rum för analysgrupp
Åtgärderna avser att utnyttja en verksamhetslokal för analys av en
händelses utveckling i de fall funktionen innefattas i kommunens
ledningsplan.

Kommunen har, idag, ingen analysfunktion i sin
krisledningsplan men får här en option att kunna ha en
sådan samtidigt som kommunen erhåller en bra möjlighet till
användandet i de vardagliga mötena. MSB anser att ”lilla
vänortsrummet” är en mycket lämplig lokal i både storlek
och dess placering.
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Lokalen föreslås att utrustas med.


Befintlig TV kan ev behållas



HD-kamera samt mikrofon för webbaserad videokonferens typ
”Skype för företag”, typ ”Logitech meet up”



Trådlös anslutning av skärm, typ Clickshare för 2 användare

3.1.6 Rum för upplysningscentral
Åtgärderna avser stärka möjligheterna till upplysningar och information till allmänheten vid en
samhällsstörning.

Upplysningscentral förstärker vid ökad belastning telefonistfunktionen när det
finns behov för extra resurser till information till allmänheter. Lämplig lokal
för ändamålet kan vara det nuvarande som är reservkraftförsörjt Ett annat
alternativt är vilrummet på plan 2 som snabbt kan anpassas för 2-3 personer
vilket bedöms som tillräckligt.
Rummet förses med en whiteboard

3.1.7 Reception, entré
Receptionen är f.n. under ombyggnation liksom entrén till kommunhuset.
Telefonister/receptions-personal sitter i oskyddat läge bakom en
receptionsdisk.
Receptionen förses med överfallslarm.
Receptionsdisken förses med en sektion som är höj- och
sänkbar(Option).
Finns det behov av lägre säkerhetsglas så finns det med som en
option.
Receptionen förses med en informationsmonitor(för allmänhet och
anställda)
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3.1.8 Tillträdesskydd
Kommunhuset och ledningsrummen kan inte avskiljas från allmänhet och
media vid behov och aktuell hotbild.
För snabb åtgärd vid snabbt uppkommen hotbild förses reception
med ”nödknapp” för att låsa alla ytterdörrar via befintlig
dörrkontrollanläggning.
Nytt dörrparti monteras vid huvudentrén så en inpasseringssluss
skapas för kontrollerad passage in till kommunhuset vid exempelvis
en hotsituation.
3.1.9 Värme
Kommunhuset har fjärrvärmeuppvärmning. Fjärrvärmen levereras från
Bionär Närvärme AB som saknar möjlighet att leverera fjärrvärme vid
långvariga elavbrott.
Option: För uthållighet att verka i kommunhuset under en längre
period så installeras en reservkraftförsörjd elpanna på 150 kW.
Elpannan ska kunna styras i olika effektsteg samt förses med
effektbrytare för en anpassning till installerad reservkraft.
3.1.10 Övrigt lokaler
Fastigheten kan behövas att kompletteras när det gäller det trådlösa
nätverket vid krissituationer.
Fastigheten kompletteras med accesspunkter per våningsplan, för
det trådlösa nätverket, med förslagsvis 2 st. per våningsplan.

3.2 Radio/TV
Avser åtgärder för installation av mottagning av radio- och televisionsutsändningar.

Osäkerhet finns om befintlig centralantennanläggning är i drift och tar via
Teracoms sändningar emot digital TV och FM-radio.
Ny KTV-anläggning installeras med uttag inom ledningsrummen
enligt 3.1.3 – 3.1.5.

3.3 Rakel
Avser åtgärder för installation/införskaffande av radioutrustning för säker kommunikation med
länsstyrelse, samverkande kommuner och räddningstjänst.

Kommunen har terminaler för RAKEL avsedd för kommunal ledning.
Inga åtgärder. Ev kan en yttre antenn monteras för Rakelmobilen i
rum för beredningsgrupp (Option)
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4 STRÖMFÖRSÖRJNING
Avser åtgärder för reservkraft som långvarigt ska kunna försörja kommunens ledning och de
stödsystem som är en förutsättning för ledning.

4.1 Reservkraft kommunhuset
Kommunhuset har reservkraft för IT:s kommunikationsutrustning samt de
lokaler som idag ingår i ledningsplanen, ej i de större sammanträdesrummen.
Ny reservkraftförsörjning för hela fastigheten kan erhållas genom installation
av ett nytt automatstartande stationärt reservkraftaggregat.
4.1.1 Bygg och mark
Nytt reservkraftaggregat placeras i container i
sluttningen nedan hotellets lastintag.
Erforderliga markarbeten utförs för schakt,
grundläggning, tillgänglighet för montage,
service och underhåll.
Containern förses med sadeltak och
fasadbeklädnad enligt kommunens val.
Dörren förses med registrerande passersystem.
Kabelväg anordnas mellan reservkraftcontainer
och fastighetens ställverksrum.
Dörr till ställverksrum förses med panikregel.
Ställverksrummet förses med rökdetektor, och
handbrandsläckare.
Kontrollera möjlighet till utrymning vid brand för befintliga
byggnader samt skydd mot brandspridning mellan byggnader enligt
BBR 5:3 respektive 5:6.
4.1.2 VVS elverksrum
Diesel MK1 utan RME-tillsats fylls på. Alternativt kan syntetisk diesel
användas.
Kommunen utreder och redovisar en plan på hur en uthållighet på sju
dygn erhålls med avseende på bränsleförsörjning.
4.1.3 Elinstallation elverksrum
Inga åtgärder
4.1.4 Reservkraftaggregat.
Fastigheten saknar reservkraft.
Fastighetens befintliga reservkraftsaggregat på 40 kVA är installerat 2002
och försörjer enbart IT-utrustning och delar av ledningslokalerna.
Bränsletankens storlek är dimensionerad för ett dygns drift.
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Här föreslås att nytt stationärt helautomatiskt reservkraftaggregat
på 370 kVA i containerutförande installeras. Reservkraftaggregatet
skall försörja hela fastigheten.
En noggrann effektberäkning (mätning) skall utföras innan definitiv
storlek fastslås.
Vid upphandling av reservkraftaggregatet skall MSB:s grundkrav på
reservkraftaggregatsanläggning gälla. Dessa krav är inarbetade i den
centralavtalsupphandling som staten har med en leverantör.
Kommunen har möjlighet att genom MSB utnyttja detta avtal och
behöver då endast avropa ett aggregat hos MSB.
Till det centralupphandlade reservkraftaggregatet finns en
projekteringsanvisning som utarbetats. I anvisningen framgår vad
som erfordras vad gäller mått, avgasrör, kylluftvägar, larm, och
övriga kompletterande installationer. Projekteringsanvisningar finns
att tillgå på MSB:s hemsida:
Väljer kommunen att anskaffa reservkraftaggregat i egen
upphandling gäller kraven i bilaga som överlämnas vid startmöte.
I detta åtgärdsförslag har räknats med ett reservkraftsystem typ
MSB 2018 stationärt i utförande enligt nedan:
Antal reservkraftsnät

1

Nät längre bort än 300 m

Nej

Reservdelar

Ja

72-timmarsprov

Nej

Extern övervakningspanel

Ja

Anläggning kategori 4

Ja

Sadeltak

Ja

Z-profil för yttre beklädnad Ja

Anläggning för TN-C-system Ja
Styrning av elpanna

Extra korrosionsskydd

Nej

Ja

4.1.5 Elinstallationer för reservkraft
Befintligt servisställverk är installerat vid nybyggnationen av fastigheten.
Ställverket uppfyller inte dagens krav på personsäkerhet, reservdelar finns ej
att få tag på.
Huvudledningarna i fastigheten är utförda för TN-C-system.
För fastigheten finns ca 14 st. mätare för el-abonnemang.
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Statsbidrag utgår för:


Utbyte av befintligt ställverk till nytt servisställverk med
utrustning för automatstartande reservkraftsaggregat och
utgående grupper för befintlig stigare samt matning till
elcentral i reservkraftscontainer.



Antalet elmätare reduceras, behövs statistikmätning inom
kommunens lokaler görs detta lämpligen genom egen mätning
på utgående grupper.



Separat jordtag för reservkraftsanläggning, ansluten till ny
huvudjordningsplint i elrum samt plint i
reservkraftsaggregatet.



Ställverksrum förses med belysningsarmaturer i LEDutförande.
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5 IT OCH TELEFONI
Avser åtgärder för att ge centrala enheter i IT-systemet en säkrare fysisk miljö.

5.1 Primärhall för IT
Kommunens servrar är placerade hos Gävle kommun och driftas av Gävle
kommun. Nodrummet är ansluten med redundans via Gavlenet och utan
aktiv utrustning på sträckan.
Inom fastigheten finns kommunikationsutrustning placerad i nodrummet i
källaren

5.2 Nodrum kommunhuset
Nodrummet i kommunhusets källare är uppförd i skyddsklass
2 enligt rådande rekommendationer. Däremot är lokalen
liten och trång samt 2 st värmealstrande aggregat för
avbrottsfri kraft. Detta medför vissa problem med kylan och
luftombytet. Öppna batteripaket utgör en brand och
skaderisk i och med lokalens litenhet och avsaknaden av
automatisk släckanläggning.
Att blanda olika IT-miljöer, d.v.s. de kommunala och
externa, är ej att rekommendera.
Överlämningspunkterna och dess ODF:er befinner sig
utanför nodrummet och utan erforderligt skydd.
MSB föreslår en utbyggnad enligt skissen nedan. Därigenom nås en bättre
luftväxling med gemensam kyla och släcksystem. Ett effektivare nyttjande av
befintlig kyla blir dessutom miljövänligare i och med detta.
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5.2.1 Bygg
Håltagning vägg, vilken ersätts med en troaxvägg, inkl
dörr.
Nytt serverrum och UPS-rum förses med ståldörr och
registrerande passersystem. Ståldörr ska vara i
skyddsklass 2 enligt Stöld-skyddsföreningens regler för
mekaniskt inbrottsskydd SSF 200 och försedd med
tätningslister.
Befintliga genomföringar för kablar, rör och
ventilationskanaler brandtätas.
5.2.2 VVS
Inga åtgärder
5.2.3 Kyla
Kylsystemet har krånglat och bör ses över. Ev installeras ett nytt vars
utedelar skyddas mot åverkan.
5.2.4 Automatisk släckanläggning
Nytt serverrum och UPS-rum förses med automatisk släckanläggning,
typ Novec 1230, med samplande detekteringssystem.
5.2.5 Elinstallationer serverrum
Belysningsarmaturer bytes till LED utförande
Samtliga stativ, stegar etc ansluts till funktionsjord.
5.2.6 Avbrottsfri kraft servrar
Inga åtgärder

5.3 IT-säkerhet
Inga åtgärder

5.4 Telefoni
Telefonisystemet är uppbyggt kring en lösning ihop med Gävle kommun.
Anknytningarna, ca: 200 till antalet, är mestadels mex-anknytningar och en
del är Ip-anknytningar.
Telefonistfunktionen kan övertas av Gävle kommun vid avbrott
2 st krisnummer finns upplagda och är vidarekopplade till ordinarie telefonist
under normaltid
Operatör är Tele2
Inga åtgärder
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6 LARM OCH ÖVERVAKNING
Avser åtgärder för säker övervakning och avhjälpande av fel vid larm från prioriterade system.

6.1 Allmänt och centralanläggning
Brandlarm överförs till SOS, inbrottslarm till lokal larmoperatör.
Centralutrustning för brand är av äldre modell med problem med
reservdelsförsörjning.
Statsbidrag utgår för byte av centralapparat för brandlarm

6.2 Reservkraftaggregat
Larm från befintligt reservkraftsaggregat överförs till driftpersonal via SMS
A och B-larm från nytt reservkraftsaggregat överförs till 24/7
larmoperatör. Ny larmsändare installeras.

6.3 IT och telefoni
Temperaturlarm från nodrum inkopplas på ny larmsändare.

6.4 Fastighet
Inga åtgärder

6.5 Övrigt
Inga åtgärder
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8 KOSTNADER
Under denna rubrik redovisas kostnader för samtliga åtgärder som har föreslagits.

Kostnad
3
3.1
3.1.2 - 3.1.6
3.1.2 - 3.1.6
3.1.2 - 3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.2
3.3

LOKALER OCH KOMMUNIKATION
Ledningslokaler
Div uttag
Bygg
AV-utrustning
Rec/Entré
Tillträdesskydd
Värme
Övrigt lokaler
Radio/TV
Rakel

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2

STRÖMFÖRSÖRJNING
Reservkraft kommunhuset
Bygg/ Mark
VVS Elverksrum
El
Reservkraftsaggregat
Elinst. Reservkraft inkl nytt ställverk
Reservkraft annan lokal

5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.3
5.4

IT och TELEFONI
Primärhall för IT
Nodrum för IT
Bygg
VVS
Kyla
Aut släckanläggning
Elinstallationer serverrum
Avbrottsfri kraft servrar
IT-säkerhet
Tele

6
6.1
6.2
6.3
6.4

LARM OCH ÖVERVAKNING
Allmänt och centralanläggning
Reservkraftaggragat
IT och Telefoni
Fastighet

Bidrag

69 000

34 500

272 000
114 000
265 000
170 000
33 000
48 000
14 000
985 000

136 000
57 000
132 500
85 000
16 500
24 000
7 000
492 500

189 000
56 000
36 000
1 650 000
822 000

94 500
28 000
18 000
825 000
411 000

2 753 000

1 376 500

102 000

51 000

75 000
160 000
30 000

37 500
80 000
15 000

367 000

183 500

60 000
16 000

30 000
8 000

24 000
100 000

12 000
50 000

Summa entreprenadkostnader
Byggherrekostnader
Oförutsett/Index

4 205 000
464 000
290 000

2 102 500
232 000
145 000

Summa totalt (avrundat jämna Tkr)
Summa prel statligt bidrag

4 959 000
2 479 500

Anm: 1) = Markerar max bidragsberättigade kostnader/bidrag, enligt MSB-schablon
2) innehåller optioner
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9 KOMMENTAR
Här ovan framgår åtgärder med beräknade kostnader för de föreslagna
åtgärderna. Dessa är möjliga att förändra beroende på vilken inriktning
kommunen väljer i framtiden. Alternativen när det gäller ledningslokalerna
är flera och MSB lägger sig inte i vilka lokaler kommunen bestämmer sig för
att använda utan vi vill bara understryka vikten av att ledningsrummen skall
vara de mest utnyttjade sammanträdesrummen i fastigheten. Detta ger en
vana av tekniken när det väl behövs vid en samhällsstörning. MSB har
däremot utgått från vad vi kunde notera vid inventeringstillfället och det är
också vad som föreslagits i avsnitt 3. Vi har valt att hålla en nivå på tekniken
som ska kännas enkel och vardagsnära och saknar därför styrutrustning och
touchpaneler. Det enda rummet med en dyrare interaktiv skärm är lokalen
för krisberedningsgrupp. Det går även bra med en monitor/TV också vilket
bara kostar en tredjedel av kostnaden för en interaktiv skärm. Vill kommunen
satsa på interaktivitet i fler rum så är det OK men först efter samtal med
MSB:s handläggare angående fördyringen.
Den stora investeringen är dock kring strömförsörjningen vilket idag inte
håller måttet. Det nuvarande aggregatet försörjer förvisso ett mindre antal
kontorsrum samt nodrummet, men det är ju inte bara ledningsfunktionerna
som ska upprätthållas vid ett bortfall av el. Därför har ett helhetsgrepp gjorts
i och med de föreslagna åtgärderna där hela fastigheten reservkraftförsörjs.
Då även ställverket i fastigheten är av äldre typ och det kan vara svårt med
reservdelar så ingår ett utbyte av detta i åtgärdsförslaget.
Åtgärdsförslaget innehåller även en del optioner vilket redovisas här nedan.

Optioner
Sänkbar sektion i disk
Säkerhetsglas i rec.

Elpanna inkl install
Yttre antenn Rakel
Summa

Kostnad

Kostnad inkl
byggherre

50 000
40 000
170 000
14 000

61 250
49 000
208 250
17 150
335 650

Summa kostnader exkl optioner

4 623 350

Kommunen kan välja att utföra detta under 1-2 år, i vissa speciella fall under
3 år. Reservelverk kan avropas via MSB:s statliga ramavtal en kostnad som
MSB tar och reglerar detta i samband med bidragsgivningen. Kommunen
behöver således inte ligga ute med för stora summor innan reglering sker.
Delreglering av bidrag kan ske i etapper om så önskas. Se processen i nästa
avsnitt.
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10 HUR GÅ VI VIDARE?
Detta åtgärdsförslag utgör ett underlag för beslut hos kommunen, där det
kan beredas i vanlig ordning, dock högst i 2 år då förslagets innehåll därefter
ej kan sägas vara aktuellt. Om, och när, kommunen har beslutat för att
investera de föreslagna åtgärderna, så gäller följande:

1. Skriv en Ansökan om bidrag till kommunal ledningsplats till MSB:s

2.

3.

4.

projektledare i ärendet. Ange i brödtexten att investeringsbeslutet
bygger på MSB:s åtgärdsförslag, daterat XX-XX-XX. Ange också
vilket/vilka år åtgärderna ska utföras.
MSB fattar det formella beslutet och tar sedan kontakt med Er för att
ha ett s.k. startmöte, där myndigheten går igenom alla åtgärderna
och sätter upp en tidsplan. Vid detta startmöte så har kommunen
möjlighet att komma med ev. förändringar, diskutera tillval eller annat
som behöver korrigeras. MSB går igenom de rekommendationer som
finns när det gäller vissa av åtgärderna. MSB och våra konsulter
fungerar sedan som ”bollplank” igenom hela processen.
Kommunen kan nu starta eventuella upphandlingar och påbörja
utförandet. Kostnadskalkylen innehåller en punkt
”Byggherrekostnader”, vilket är ett påslag som ska täcka kostnader
som kan gälla projekteringskostnader, bygglov, ev inhyrd
projektledare, egen tid (schablon) m.m.
Fortlöpande uppföljning av kostnader sker, exempelvis genom bifogad
redovisningsmall.
Då åtgärderna är utförda, entreprenadbesiktade och där erforderliga
protokoll finns till hands så utför MSB en ersättningsbesiktning, där
alla åtgärder kontrolleras. Kostnaderna redovisas och fakturor ska
kunna verifieras. Därefter sker slutreglering av bidrag.

Anm: Då ett reservkraftaggregat ingår i åtgärdsförslaget så finns det
möjlighet för kommunen att avropa detta via MSB:s ramavtal, vilket betyder
att MSB är beställare och faktureras denna kostnad och regleras i samband
med bidragsregleringen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-18

KS 2019/00327

Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Båtplatser i Bysjön
Förslag till beslut
Tekniska enheten får i uppdrag att köpa in båtbryggor för 10 båtar, göra
nödvändiga ansökningar och genomföra markarbeten till en kostnad av cirka
130 000 kronor. Finansieras inom befintlig budgetram. Bryggan placeras
nedanför Gäveränge skola.
Sammanfattning av ärendet
2015 inkom Sverigedemokraterna med en motion om att anlägga båtplatser i
Bysjön.
Tekniska enheten undersökte möjligheten att anlägga en båtplats/brygga för
10 båtar öster om Sundsbron, Gäveränge7:20. Det anses vara en lämplig
plats då det är möjligt att lägga i båtar i nära anslutning och det fanns planer
att muddra under Sundsbron så att man tar sig in i sjön med båt.
2017 gjordes en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen som godtog
de planer som redovisades under vissa förutsättningar gällande arbetenas
utförande och att man följer vissa försiktighetsmått.
Ärendet
Frågan har aktualiserats i slutet av 2018.
 I februari 2019 begär tekniska enheten strandskyddsdispens för två
placeringar; Gäveränge 7:20 liksom tidigare, öster om Sundsbron,
samt vid Campingen, Vi 1:110.
 Anmälan om vattenverksamhet skickas till Länsstyrelsen för platsen
vid campingen.
 Vi begär en ny offert på bryggor.
Kostnader
 Handläggningskostnader hos VGS och Länsstyrelsen ca 12 000 kr.
 Bryggor enligt offert 97 000 kr.
 Markarbete samt lossa och lägga i bryggorna ca 10 000 kr.
 Oförutsett 11 000 kr.
Totalt ca 130 000 kronor
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Internkontroll nämnder - uppföljning 2018 och
internkontrollplan 2019
Förslag till beslut
1. Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2018 godkänns
2. Nämndernas internkontrollplaner för 2019 godkänns
Sammanfattning av ärendet
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.
Nämnderna har ansvar för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Nämnderna ska se till att det finns en organisation för
den interna kontrollen och att regler och anvisningar antas.
Enligt internkontrollreglementet ska en tillfredsställande intern kontroll
upprätthållas avseende:
– Verksamhetsstyrning
– Tillförlitlig finansiell rapportering
– Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter
Övergripande uppföljning
Uppföljning av internkontrollplaner för 2018 har genomförts och nya
internkontrollplaner för 2019 har tagits fram.
Arbetet med att kontrollera och utarbeta rutinbeskrivningar och
riskbedömningar pågår kontinuerligt. I de fall det vid en rutinbeskrivning
bedöms att en risk kan föreligga har rutinen lyfts upp i kontrollplanen.
Utveckling och kontinuitet av internkontrollarbetet pågår kontinuerligt.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-04-12

Sida

KS

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag från utbildnings- och kulturnämnden och socialnämnden
avseende internkontrollplan uppföljning 2018 och internkontrollplan 2019,
utbildnings- och kulturnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden § 27/19
Socialnämnden § 12/19

Ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden
Uppföljning 2018
Internkontrollplan 2018 bestod av fyra rutiner. Avstämning av rutinerna har
genomförts enligt plan. Rutinerna har processas under året med rapportering
till nämnden två gånger per år, vid delårsbokslut och bokslut.
1.
2.
3.
4.

Månadsavstämning ekonomi
Dokumenthanteringsplan för nämnden
Verkställighet av utbildnings- och kulturnämndens beslut
Anställningsavtal och ändringsblankett

Utbildnings- och kulturnämnden internkontrollplan 2018 har kompletterats
med kontroll av avtals trohet.
Internkontrollplan 2019
Internkontrollplan för 2018 är upprättad och beslutad av nämnden. Utöver de
två rutiner som övergått från 2018 har två rutiner tillkommit. Rapportering
till nämnden kommer att ske två gånger per år, vid delårsbokslut, vid bokslut
alternativt vid behov eller som separata ärenden.
1.
2.
3.
4.
5.

Återrapportering av delegeringsbeslut
Inköp av varor/tjänster
Dokumenthanteringsplan för nämnden
Aktuella rutiner skall finnas för samtliga förekommande dokument.
Systematiska arbetsmiljöarbete

Rapporteringstidpunkt är angiven till delårsbokslut per 2019-06-30 där
planen bör datum behöver ändras till 2019-08-31.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-04-12

Sida

KS

Socialnämnden
Uppföljning 2018
Socialnämnden behandlar uppföljning av innevarande års internkontrollplan
med rapportering till nämnden kvartalsvis/halvårsvis. Protokoll,
tjänsteskrivelse och kontroll underlag för varje rutin finns redovisade. För
2018 har elva rutiner granskats och rapporterats till nämnden varje
kvartal/halvår.
Rutinen kontroll av återsökning har inte stämts av för 2018. Rutinen finns
även med för 2019.
Rutiner enligt följande:
1. Kontroll av handläggarnas utredningar (ny rutin 2018)
2. Momshantering
3. Kontroll av underlag för hemtjänstavgift
4. Kontroll av genomförandeplaner
5. Kontroll av återsökning (ny rutin 2018)
6. Kontroll av nattfasta vid Bysjöstrand för de som ger samtycke till det
7. Kontroll av hygienföreskrifter
8. Kontroll av avtalstrohet
9. Kontroll av verkställighet
10. Kontroll av tid på möten med barn och unga (ny rutin 2018)
11. Kontroll av läkemedelsgenomgångar
Internkontrollplan 2019
Kontrollplan för 2019 finns upprättad. Totalt tio rutiner kommer att
kontrolleras under 2019. Avstämning sker genom stickprov. Rapportering
kommer att ske halvårsvis till socialnämnden.
Rutiner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontroll av handläggarnas utredningar
Momshantering
Kontroll av genomförandeplaner
Kontroll återsökning
Kontroll av nattfasta vid Bysjöstrand för de som ger samtycke till det
Kontroll av hygienföreskrifter
Kontroll av avtalstrohet
Kontroll av verkställighet
Kontroll att förhandsbedömningar behandlas inom 14 dagar och
utredningstiden inom BOU inte överskrider 4 månader
10. Kontroll av läkemedelsgenomgångar
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-18

KS 2019/00087

Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Försäljning av fastigheter - Ockelbogårdar AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige
Ockelbogårdar AB ges rätten att försälja fastigheterna Ugglan 10, Slänten 9
och Fallet 1:92
Sammanfattning av ärendet
Ockelbogårdar AB har avsikten att försälja fastigheter i syfte att effektivisera
förvaltningen och frigöra kapital som kan användas för nybyggnation och
större underhållsåtgärder inom övrigt fastighetsbestånd.
Förslaget från Ockelbogårdar innebär att allmännyttan fortfarande är
representerad i de större kommundelarna (Ockelbo, Lingbo, Åmot och
Jädraås). Något som bedöms vara av betydelse och bidra till att allmännyttan
kan uppfylla sitt uppdrag.

Beslutsunderlag
Utdrag ur protokoll 2019-03-20, § 1036 Fastighetsförsäljning
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Protokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Ockelbogårdar
Ockelbogårdars kontor, Södra Asgatan 16, kl 13.00-17.00
Beslutande

Carina Löfgren, ordförande
Patrik Jonsson, vice ordförande
Birger Larsson
Anders Bohlin
Björn Östberg
Krister Söderberg

Övriga deltagare

Pamela Warren, VD
Henrik Brolin, verksamhetscontroller
Tobias Magnusson, Konsult MATLA Bygg- och projektledning AB§ 1035
Ann-Christin Persson, ersättare
Kristina Rossander Palm, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

ki.':
KristinaRÖs'sander Palm

Ordförande

Justerande
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Anders Bohlin

JI

- ....................................................................................................................

ANSLAG/BEVIS
Organ

Ockelbogårdar AB

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Datum för
anslagets uppsättande

Cc

Paragrafer

Datum för
anslagets nedtagande

Utdragsbestyrkande

$7
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Protokoll

Sammanträdesdatum
2019-03-20

Ockelbo gårdar

DIREKT JUSTERING
KONSEKVENSALANYS VID NYBYGGNATION GÄVERÄNGE 4:10

§ 1034

Ärende
Verksamhetscontroller presenterade konsekvensanalys
Beslutsunderlag
Bilaga konsekvensanalys
Styrelsens beslut
Att godkänna analysen

§ 1035

BESLUT OM NYBYGGNATION

NY PUNKT

Ärende
Beslut om nybyggnation enligt alternativ 2
Förslag till beslut
Att föreslå styrelsen besluta om nybyggnation enligt alternativ 2 i bifogad konsekvensanalys
Beslutsunderlag
Bilaga konsekvensanalys, konsult Tobias Magnusson, MATLA Bygg - Projektledning AB
Styrelsens beslut
Att godkänna nybyggnation

§ 1036

FASTIGHETSFÖRSÄLJNING
Ärende
Bolagets fastighetsportfölj, dess effektivitet och förvaltning
Beslutsunderlag
VD:s tjänsteskrivelse 2019-03-20
Bilaga konsekvensanalys 2018-2020
Styrelsens beslut
Att föreslå kommunfullmäktige att ge Ockelbogårdar rätten att försälja Ugglan 10, Slänten 9
samt Fallet 1:92
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Anders Bohlin, Tusterare
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Carina Löfgren, ordförande

Uldragsbestyrkande
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Sarnmanträdesdatum

2019-03-20

Ockelbogårdar
§ 1036
FASTIGHETS FÖRSÄLJNING
Ärende

Bolagets fastighetsportfölj, dess effektivitet och förvaltning

Beslutsunderlag

VD:s tjänsteskrivelse 2019-03-20
Bilaga konsekvensanalys 2018-2020
Styrelsens beslut

Att föreslå kommunfullmäktige att ge Ockelbogårdar rätten att försälja Ugglan 10, Slänten 9
samt Fallet 1:92

c·L

Utdragsbestyrkande

-,
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Styrelsen Ockelbogårdar AB
2019-03-20
Ockelbo gårdar

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER
Ärendet
Ockelbogårdars styrelse har tillsammans med ansvariga tjänstemän sett över
bolagets fastighetsportfölj för att framåt kunna driva en effektiv och
affärsmässig fastighetsförvaltning.
Bakgrund
I Ockelbo har det under ett antal år funnits behov av nybyggnation av
lägenheter och vår bostadskö vittnar om att det är många som är i behov av
lägenheter i kommunens centrala delar. Bostadsbolaget kan tyvärr inte täcka
efterfrågan.
För att möjliggöra nybyggnation och samtidigt slimma och effektivisera
befintligt bostadsbestånd har Ockelbogårdars styrelse beslutat pröva frågan om
försäljning av ett antal fastigheter hos ägaren Ockelbo kommun.
De fastigheter som föreslås att avyttras har behov av investeringar i form av
stamrenoveringar och nya uppvärmningsanläggningar mm. För att driva en
effektiv förvaltning i ett bolag som har ett stort eftersläpat underhåll både inoch utvändigt så vill vi koncentrera oss på ett mindre antal fastigheter och
nybyggnation.
Övervägande och slutsats
Ockelbogårdar vill möjliggöra nybyggnation och ser en försäljning av ett antal
"udda fastigheter" som ett sätt att frigöra kapital för detta samt för att investera
i större ombyggnationer i redan befintligt bostadsbestånd.
Bolaget bör som ett kommunalt helägt bolag se om- och nybyggnation i
Ockelbo ur ett samhällsnyttoperspektiv och sälja fastigheterna utifrån gjord
fastighetsvärdering och försäljning via annonsering.
Förslag till beslut
Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att ge Ockelbogårdar rätten att
försälja Ugglan 10, Slänten 9, Fallet 1:92
Bilagor: Kartöversikt över fastigheterna

Pamela Warren
VD Ockelbogårdar AB
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-18

KS 2019/00288

Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Beslut om nybyggnation – Ockelbogårdar AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ockelbogårdars förslag på nybyggnation av bostäder på fastigheten
Gäveränge 4:10 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Behovet av bostäder i Ockelbo är stort. Ockelbogårdars bostadskö är lång,
både sett till totalt antal sökande men även den aktiva andelen är betydande.
Situationen har under en längre tid varit densamma och bl. a i kommunens
bostadsförsörjningsprogram påvisas behoven av nya bostäder. En
nybyggnation skulle kunna bidra till att förbättra läget på bostadsmarknaden.
Under de senaste åren har Ockelbogårdar också försökt att bygga nytt på
fastigheten Stallet 14. Kommunfullmäktige stödde förslaget och beslutade
även om ett utökat borgensåtagande om 25 mkr som del av finansieringen.
Projektet stötte dock på betydande svårigheter då Länsstyrelsen upphävde
den nya detaljplanen med hänvisning till bullerproblematik. Bolaget gör
bedömningen att en fortsatt process angående Stallet 14 kommer att bli
tidskrävande och väljer då istället att gå vidare med byggnation på
fastigheten Gäveränge 4:10.
Ockelbogårdar AB vill med hänvisning till beslutet i kommunfullmäktige
2016-10-03, § 68 ersätta det då aktuella projektet Stallet med projektet
Höjdvägen. Det tidigare beslutade utökade borgensåtagandet om 25 mkr
bedöms vara tillräckligt även för denna byggnation.
Beslutsunderlag
Utdrag ur protokoll 2019-02-27, § 1029
Utdrag ur protokoll 2019-03-20, § 1034-1034
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-02

KS 2018/00867

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
ann-sofie.stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Systematiskt arbetsmiljöarbetet
Förslag till beslut
Personalutskottet förslag till kommunstyrelsen
Återrapportering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete godkänns
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Ockelbo kommuns förtroendevalda revisorer har PwC
granskat om kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är ändamålsenligt.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsen inte har ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete.
De påpekanden som rapporten angav ska återrapporteras till
personalutskottet och kommunstyrelsen i april 2019.

Beslutsunderlag
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2019-04-01

Ärendet
Under hösten 2018 har kommunen infört ett digitalt chefsstöd, en
chefshandbok. Grunden i chefshandboken består av färdigskrivna
handbokstexter som hjälper cheferna att hantera personalfrågor och annat
som krävs för ett situationsanpassat ledarskap. I systemet finns dokument
och e-blanketter och mallar i portalen. Man kan även skapa egna digitala
blanketter.
Alla texter och dokument som finns i chefshandboken hålls uppdaterade
enligt aktuell lagstiftning. Det som kommunen behöver fokusera på är egna
interna riktlinjer.
Vid granskningen av kommunens systematiska arbetsmiljö var inte
chefshandboken publicerad. I handboken finns angivet de olika momenten
inom arbetsmiljöarbetet.
Arbetet med de olika dokumenten och bilagorna kommer att diskuteras,
implementeras och aktualiseras under 2019.
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Ockelbo kommun
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Följande punkter har beaktats:

1. Arbetsmiljöpolicy för kommunen har aktualiserats (separat ärende)
2. Mål med inriktning mot den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har
tagits fram (separat ärende)
3. Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet har aktualiserats och
tydliggjorts. Implementering av rutinerna kommer att genomföras under
2019
4. Rutinen avseende tilldelning av arbetsmiljöuppgifter utifrån
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande har förtydligats. Nuvarande
delegering av arbetsmiljöuppgifter har uppdaterats (separat ärende)
5. Rutiner för sammanställning av olyckor och tillbud har upprättats och
kommer att gälla samtliga förvaltningar. En tydlig
vägledning/information utformas avseende definition av tillbud finns
angiven i chefshandboken
6. Arbetsmiljöutbildningar för chefer genomförs kontinuerligt.
7. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker enligt
handlingsplan.
8. Arbetsmiljöplan har upprättats som mall för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Följande styrdokument kommer att handläggas som separata ärenden




Arbetsmiljöpolicy
Mål med inriktning mot den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
Delegation av arbetsmiljöuppgifter

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-20
Kommunstyrelsen
§ 217

Dnr 2018/00867

Revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljöarbetet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.
2. Återrapportering till personalutskottet och kommunstyrelsen ska ske till
sammanträden i april 2019.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Ockelbo kommuns förtroendevalda revisorer har PwC
granskat huruvida kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är
ändamålsenligt. Efter genomförd granskning är den sammanfattande
bedömningen att kommunstyrelsen inte har ett ändamålsenligt
arbetsmiljöarbete.
Svar på rapporten ska lämnas till revisionen 2018-12-31.
Arbetet har påbörjats och kommer att slutföras 2019-03-31.
Ärendet kommer att delges utbildning- och kulturnämnden och
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2018-11-06.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2019-04-30

ARBETSMILJÖPLAN
RUTINER FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
"Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås."
"Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön." (AFS 2001:1)

Lokal samverkan
Samverkansavtal Avtal om samverkan och arbetsmiljö anger formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor. Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö. Strukturen
i avtalet anger vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och
partsnivå. Samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.
Protokoll från samverkansgrupperna ska delges respektive nämnd.

Styrande lagar och förordningar
Innehållet i arbetsmiljöarbetet regleras av ett antal lagar, förordningar och föreskrifter
varav nedanstående är de för oss viktigaste:
•

Arbetsmiljölagen

•

Arbetsmiljöförordningen

•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida http://www.av.se/sam/

•

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

•

Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete

•

Lag om skydd mot olyckor

•

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

•

Lag vid extraordinära händelser (SFS 2006:544)

•

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Ann-Sofie Stensson  0297-55514  070-5141423  ann-sofie.stensson@ockelbo.se
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Lokala arbetsmiljöplaner
Enligt Ockelbo kommuns arbetsmiljödelegering ska chef organisera arbetsmiljöarbetet
vad avser planering, genomförande och kontroll inom ansvarsområdet.
Ovanstående ska dokumenteras i en lokal arbetsmiljöplan som för varje nytt kalenderår
fastställs i respektive verksamhet senast i augusti. Planerna redovisas därefter i respektive förvaltnings samverkansgrupp i september.
Uppföljning av arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete sker i november och dokumenteras i "Checklista för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete". Resultatet av
uppföljningen behandlas i respektive verksamhets samverkansgrupp.
Kopia av "Checklista för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete" med åtgärder
skickas till förvaltningschef senast 30 november varje år.

Handlingsplan mot hot och vald
En handlingsplan mot hot och våld som gäller för alla verksamheter ska finnas. Riskbedömning gällande hot och våld ska göras på alla enheter. Utifrån genomförd riskbedömning ska sedan varje enhet utarbeta en lokal plan/rutiner.

Rapportering av olycksfall och tillbud
Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt
tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och
olycksfall kan förebyggas i fortsättningen." (AFS 2008:15).

Vad är ett tillbud
"Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Utredningsskyldigheten gäller om det finns ett samband mellan det som hänt och förhållandena i arbetet. Det kan vara värdefullt att arbetsgivaren utreder tillbud som inte är allvarliga. Utredningen bör fokusera på händelsen och de förhållanden som lett fram till den. Den bör göras i förebyggande syfte och inte fokusera på skuldfrågan." (Bilaga 2 till AFS 2001:1)

Vad är ett olycksfall
Olycksfall innebär fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig händelse. Ett olycksfall
kan leda till såväl en lindrig skada som till dödsfall." (Bilaga 2 till AFS 2001:1)

Viktigt att alltid rapportera
Tillbud och olycksfall ska alltid rapporteras. Använd blankett på chefshandboken. Rapporteringen görs av den drabbade själv om det gäller personal. Rapportering för barn/elever
görs av personal.
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Arbetsskada ska anmälas till arbetsmiljöverket. Ansvarig chef anmäler på https://anmalarbetsskada.se/

Utredning
Respektive chef ansvarar för att utredning görs (alltid vid olycksfall och vid allvarliga tillbud) samt för att åtgärder vidtas för att förebygga framtida risk för ohälsa och olycksfall.
Vid behov upprättas en handlingsplan med åtgärder.
Rapporten behandlas/följs upp på arbetsplatsträff (APT) eller i lokal samverkan. Kopia
skickas därefter till förvaltningschef för sammanställning i respektive samverkansgrupp.

Riskbedömning åtgärder och uppföljning
"Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för
att någon kan komma att drabbas av olycksfall eller ohälsa i arbetet." (AFS 2001:1 § 8)
"Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas systematiskt. Det kan göras genom
dagliga undersökningar eller till exempel genom skyddsronder, arbetsmiljöronder och
andra probleminventeringar. Arbetsgivaren behöver vara klar över vilka risker som finns
så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas. Hur ofta undersökningar behöver göras bestäms av de risker som finns i verksamheten. Bedömningen bör alltid resultera i förslag till
åtgärder för att få bort eller minska riskerna." (Bilaga 2 till AFS 2001 :1)

Skyddsrond
Fysisk skyddsrond
På alla enheter ska fysisk skyddsrond genomföras minst en gång varje år. Respektive
chef ansvarar för att skyddsrond genomförs och kallar skyddsombud samt övriga deltagare. Använd "Allmän checklista för skyddsrond"
Protokoll tillställs fastighetsägaren (teknisk chef eller VD Ockelbogårdar), som återkopplar
till ansvarig chef gällande åtgärder och tidsplan.
Chef ansvarar för uppföljning av att beslutade åtgärder genomförs.

Psykosocial skyddsrond
Det finns många metoder för att undersöka arbetsmiljön, exempel kan vara enkäter och
intervjuer. Medarbetarsamtal är viktiga för att få en tydligare bild av förhållandena.
Ockelbo kommun genomför regelbundet en medarbetarenkät för all personal. Resultatet
på organisations-, förvaltnings- och enhetsnivå utgör ett viktigt underlag för diskussion,
analys och vidare arbete med åtgärder/handlingsplaner.
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Minst vartannat år ska en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön genomföras.
Respektive chef ansvarar för att så sker, samt att åtgärder/handlingsplaner upprättas och
efterlevs.

Övriga probleminventeringar/undersökningar av arbetsmiljö och arbetsförhållanden
Respektive chef ansvarar för genomförande, åtgärder och uppföljning utifrån arbetsmiljöansvar och arbetsmiljödelegation.

Riskbedömningar
Riskbedömningar genomförs vid behov inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Inför ändringar i verksamheten ska riskbedömning alltid genomföras.
"När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen ska anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte." (Bilaga 2 till AFS 2001 :1)
Använd Arbetsmiljöverkets material "Riskbedömning inför ändringar i verksamheten",
(ABC för riskbedömning). Blankett för riskbedömning finns i chefshandbok (under blanketter).
Chef ansvarar för att handlingsplaner upprättas och följs upp.

Uppföljning
Uppföljning SAM inom respektive chefs ansvar samt förvaltningsövergripande
Till samverkansgrupperna i januari kallas samtliga chefer inom respektive förvaltning.
Utifrån arbetsplatsernas uppföljningar "Checklista för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete" samt uppföljningarna av planerna mot hot och våld gör förvaltningschef en
sammanställning/uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som presenteras vid
respektive nämnds samverkansgrupp i januari.
Handlingsplan mot hot och våld
Övergripande handlingsplan mot hot och våld

Tillbud och olycksfall
Vid varje samverkansgrupp presenteras en skriftlig sammanställning gällande tillbud och
olyckor. Sammanställningen grundar sig på uppgifter som respektive chef skickat in. Sammanställning av tillbud och olyckor per den 30 juni och 31 december rapporteras till
nämnd i respektive augusti och januari.
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Möte med chefer och fastighetsägarna
Varje år i april/maj bjuds representanter för fastighetssidan (teknisk chef samt VD Ockelbogårdar) tillsammans med fackliga företrädare in till ledningsgrupp för respektive nämnd.
Syftet med mötet är dialog och uppföljning av hur rutiner för felanmälan, fysiska skyddsronder samt övrigt kring fastighetsförvaltning och yttre skötsel fungerar. Minnesanteckningar förs vid mötet. Sammankallande är förvaltningschef.

Fortlöpande
Formell vidarebefordran av begäran om insatser gällande områden som ligger utanför
nämndens mandat och medel, till aktuell instans, exempelvis kommunchef/kommunstyrelsen (gäller fastigheter mm)

Revidering
Revidering av planen sker årligen i juni i respektive samverkansgrupp.
Arbetsmiljöplanen beslutad i respektive samverkansgrupp
Datum

Förvaltningschef

Fackliga representanter
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Sammanställning över arbetsmiljöansvariga inom respektive förvaltning
Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-03-28

KS 2019/00260

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Arbetsmiljöpolicy
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till fullmäktige
Förslag till Arbetsmiljöpolicy godkänns
Sammanfattning av ärendet
Gällande Arbetsmiljöpolicy är från 2005 och är i behov av aktualisering.
Uppdatering av kommunens Arbetsmiljöpolicy är en av de åtgärder som är
planerade att genomföra utifrån det personalstrategiska dokumentet.
I samband med genomförd granskningsrapport över kommunens
arbetsmiljöarbete har det i rapporten även angivits att kommunens
Arbetsmiljöpolicy behöver uppdateras.
Förslag till policy har utarbetats.

Beslutsunderlag
Förslag till Arbetsmiljöpolicy

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

94

ERSÄTTER:
Arbetsmiljöpolicy KF § 80/03

ARBETSMILJÖPOLICY
Kommunfullmäktige 2019-05-11, § xx
ARBETSMILJÖPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN
Ockelbo kommun ska säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter medarbetare eller elever för ohälsa genom olycksfall, stress, psykisk eller fysisk påfrestning.
Ockelbo kommun ska vidta åtgärder för att säkerhetsställa att arbetsuppgifter och
arbetssituationer som är starkt psykiskt och fysiskt påfrestande inte leder till
ohälsa hos medarbetarna.
Ockelbo kommun ska ha uppsatta mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö som syftar till att främja hälsa och öka vår förmåga att motverka ohälsa.
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska verksamhetsansvariga utföra ett
ständigt förbättringsarbete genom att samverka, undersöka, genomföra och följa
upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Ockelbo kommun ska säkerställa att chefer och arbetsledare har kunskaper om:
−
−
−

hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning
hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier.
olika definitioner av tillbud och vilka tillbud som ska anmälas.

Arbetsmiljön ska kännetecknas av trygghet, engagemang och delaktighet genom att
ge goda förutsättningar för inflytande, ansvarstagande och kompetensutveckling.
Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av den löpande verksamheten där utsedda
skyddsombud ute i verksamheterna ska verka för en tillfredställande arbetsmiljö.
Samtliga medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet samt följa de instruktioner, rutiner och policys som finns fastlagda.
Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med
respekt. Kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier accepteras inte på våra arbetsplatser.
Rutiner för arbetsanpassning ska, så långt möjligt, förebygga arbetshinder för medarbetarna.
Genom aktivt rehabiliteringsarbete ska medarbetare som drabbats av arbetshinder erbjudas hjälp för att så snabbt som möjligt kunna återgå till arbete om så möjligt.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-02

KS 2019/00282

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Delegering av arbetsmiljöansvar
Personalutskottets förslag till kommunsyrelsen
Delegering av arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
godkänns
Sammanfattning av ärendet
Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, vilket framgår av
Arbetsmiljölagen (AML), kapitel 3: Arbetsgivaren ska systematiskt planera,
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att reglerna i
arbetsmiljölagen och föreskrifterna i Arbetsmiljöverket uppfylls.
En grundtanke i AML, är att arbetsgivaren har huvudansvaret för
arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala och att verksamheten
drivs på ett sådant sätt att ohälsa, sjukdom och olycksfall förebyggs och en
tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Detta innebär att arbetsskador och
sjukfrånvaro ska utredas och att risker i arbetsmiljön fortlöpande ska
undersökas och åtgärdas.
I arbetsgivarens organisation vilar arbetsmiljöansvaret i grunden på ytterst
ansvarig arbetsgivare. Denna arbetsuppgift kan delegeras.

Beslutsunderlag
Förslag till Delegering av arbetsmiljöansvar och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Ersätter kommunstyrelsen
2005-12-05, § 184

DELEGERING AV ARBETSTMILJÖANSVAR
Kommunstyrelsen 2019-04-30, § xx

Delegering av arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Allmänt
Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, vilket bl.a. framgår av Arbetsmiljölagen (AML), kapitel 3: Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera
verksamheten på ett sätt som leder till att reglerna i arbetsmiljölagen och föreskrifterna i
Arbetsmiljöverket uppfylls.

Syfte
En grundtanke i AML, är att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, både den
fysiska och den psykosociala och att verksamheten drivs på ett sådant sätt att ohälsa ,
sjukdom och olycksfall förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Detta innebär att arbetsskador och sjukfrånvaro ska utredas och att risker i arbetsmiljön fortlöpande
ska undersökas och åtgärdas.

Ansvar
Grundläggande ansvar som chef har du för:

•
•
•
•
•
•

Förebyggande arbetsmiljöarbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete med risk inventering, handlingsplaner.
Samordningsansvar och arbetsmiljöplan
Delegering av arbetsmiljöansvaret
Minderårig i arbetslivet
Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning

Även medarbetarna har ett visst arbetsmiljöansvar. Det kan handla om att följa föreskrifter
och att använda skyddsutrustning. Ditt ansvar ger dig stora möjligheter att påverka arbetsmiljön, både för dig och dina medarbetare. För detta krävs rutiner som klargör vilket ansvar som chefer på olika nivåer i organisationen har för olika arbetsmiljöuppgifter.
De berörda ska därför:
•
•
•

Vara medvetna om sitt ansvar.
Ha kunskap om principerna för delegering och skillnaden mellan arbetsmiljöansvar
och straffansvar.
Känna till möjligheten/skyldigheten att returnera en delegerad arbetsuppgift.

I arbetsgivarens organisation vilar arbetsmiljöansvaret i grunden på ytterst ansvarig arbetsgivare. Denne har dock möjlighet att genom delegering överföra arbetsuppgifter på
andra anställda.
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För att delegering av arbetsuppgifter ska fungera krävs att den som mottar delegeringen
har:
•
•
•

Kompetens att utföra arbetsuppgifterna.
Tillgång till den utrustning och övriga resurser som krävs.
Befogenhet (ekonomiska och arbetsledande) att åtgärda uppkomna problem.

Den som åtar sig att vara chef har underförstått tagit på sig att ansvara för exempelvis arbetsmiljön och kan inte slippa ansvar genom att t.ex. vägra skriva på delegationshandling.
Genom att göra en skriftlig delegering görs varje chef medveten om detta ansvar och vad
det innebär och möjligheten till kompletterande utbildning eller behov av resurser klargörs.
Delegation innebär överflyttande av befogenhet med åtföljande ansvar så att lagstiftningens bestämmelser följs.
Högre chefer har kvar sin övervaknings- och tillsynsplikt oavsett om ansvaret återfinns i
organisationen på lägre chefsnivå.
Den som mottagit delegerade arbetsuppgifter, men som inte kan lösa uppkomna arbetsmiljöproblem på grund av otillräckligt tilldelade resurser eller befogenheter, ska returnera
de delegerade arbetsuppgifterna för att klargöra behovet och möjliggöraförändring.
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Rutiner för delegering av arbetsmiljöansvar
Högsta arbetsmiljöansvaret i Ockelbo kommun åvilar kommunstyrelsen. Följande delegationsordning gäller:
1. Kommunchef.
2. Förvaltningschef/chef direkt underställda kommunchef.
3. Verksamhetschef, enhetschefer och rektorer underställd grupp 2 ovan.
4. Arbetsledare eller motsvarande befattning med personalansvar.
Delegationerna ska göras skriftligen. När delegationsordningen upprättas ska bifogade
blanketter användas. Originalet ska förvaras hos respektive förvaltnings arbetsmiljöpärm
medan kopia ska finnas i varje chefs pärm för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Delegering ska ske så att arbetsuppgifterna placeras på den nivå/person i organisationen som har de omedelbara möjligheterna att påverka arbetsmiljön på det enskilda arbetsstället och som kan fatta beslut om verksamheten där.
Om den som mottagit delegationen inte kan fullfölja sitt uppdrag ska arbetsmiljöansvaret
returneras. Returneringen görs skriftligen på bifogad blankett.
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Kommunstyrelsen ska
•

Ansvara för att organiseringen av arbetsmiljöarbetet vad avser utbildning, planering, genomförande och kontroll inom kommunens verksamhetsområden genomförs.

•

Tillse att verksamheten systematiskt planeras, leds och kontrolleras på ett sätt
som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen och de skrifter som har meddelats med stöd av lagen samt Ockelbo kommuns arbetsmiljöpolicy och rutiner vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete.

•

Se till att alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för
ohälsa och olycksfall vidtas.

•

Se till att det inom kommunen finns en på lämpligt sätt organiserad rehabiliteringsverksamhet.

•

Svara för att delegationsordningen klart visar vem i organisationen som har ansvaret för varje typ av fråga.

•

Ansvara för att arbetsledarna/cheferna får den utbildning, samt de resurser och befogenheter som krävs för att leda arbetsmiljöarbetet i organisationen.

•

Ansvara för att lämpliga åligganden inom delegationsnivå 1, 2, 3 och 4 efterföljs.

•

Stimulera initiativ inom arbetsmiljöområdet.
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Delegationsnivå 1, Kommunchefen ska
•

Organisera arbetsmiljöarbetet vad avser utbildning, planering, genomförande och
kontroll inom hela kommunala förvaltningen i Ockelbo kommun.

•

Systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till
att arbetsmiljön uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen och de skrifter som har
meddelats med stöd av lagen samt Ockelbo kommuns arbetsmiljöpolicy och rutiner vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete.

•

Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för
ohälsa och olycksfall.

•

Ansvara för att det i verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad rehabiliteringsverksamhet.

•

Svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållanden i kommunen kräver
finns att tillgå.

•

Tillse att lämplig delegering genomförs.

•

Se till att delegationsordningen i kommunen klart visar vem i organisationen som
har ansvaret för varje typ av fråga samt klargöra samordningsansvaret vid arbetsplatser med gemensamt arbetsställe.

•

Tillse att lämpliga åligganden inom delegationsnivå 2, 3 och 4 efterföljs.

•

Se till att arbetsledare/chefer som finns inom kommunen har den utbildning, samt
de resurser och befogenheter som krävs för att leda arbetsmiljöarbetet i organisationen.

•

Åtgärda brister inom arbetsmiljöområdet enligt givna delegationsordningar.

•

Se till att arbetstagare får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet
bedrivs samt att de har den utbildning som behövs för att undgå riskerna i arbetet.

•

Returnera delegationen till kommunstyrelsen när förutsättningarna för att uppfylla
ansvaret för arbetsuppgifterna inte finns.
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Delegationsnivå 2, Förvaltningschef ska
•

Organisera arbetsmiljöarbetet vad avser utbildning, planering, genomförande och
kontroll inom verksamhetsområdet.

•

Systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till
att arbetsmiljön uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen och de skrifter som har
meddelats med stöd av lagen, samt Ockelbo kommuns arbetsmiljöpolicy och rutiner vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete.

•

Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för
ohälsa och olycksfall.

•

Se till att de arbetsledare som finns inom verksamhetsansvaret har den utbildning,
resurser och befogenhet som krävs för att leda arbetsmiljöarbetet i organisationen.

•

Åtgärda brister inom arbetsmiljöområdet enligt givna delegationsordningar.

•

Klargöra samordningsansvaret vid arbetsplatser med gemensamt arbetsställe.

•

Se till att arbetstagare får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet
bedrivs samt att de har den utbildning som behövs för att undgå riskerna i arbetet.

•

Till se att eventuella ingripanden (förbud eller förelägganden) från arbetsmiljöverket respekteras och efterlevs.

•

Se till att det i verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad rehabiliteringsverksamhet.

•

Tillse att regelbundna riskbedömningar och skyddsronder genomförs och att handlingsplaner upprättas och efterlevs.

•

I budgetarbetet beakta de handlingsplaner som upprättas.

•

Tillse att lämpliga åligganden inom delegationsnivå 3 (om finnes) efterföljs inom
den egna verksamheten.

•

Returnera delegationen till ansvarig nämnd när förutsättningarna för att uppfylla
ansvaret för arbetsuppgifterna inte finns.
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Delegationsnivå 3, Verksamhetschef/enhetschef
•

Organisera arbetsmiljöarbetet vad avser planering, genomförande och kontroll
inom ansvarsområdet.

•

Systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till
att arbetsmiljön uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen och de skrifter som har
meddelats med stöd av lagen, samt Ockelbo kommuns arbetsmiljöpolicy och rutiner vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete.

•

Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för
ohälsa och olycksfall.

•

Se till att de arbetsledare som finns inom verksamhetsansvaret har den utbildning,
resurser och befogenhet som krävs för att leda arbetsmiljöarbetet i organisationen.

•

Åtgärda brister inom arbetsmiljöområdet enligt givna delegationsordningar.

•

Klargöra samordningsansvaret vid arbetsplatser med gemensamt arbetsställe.

•

Se till att arbetstagare får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet
bedrivs samt att de har den utbildning som behövs för att undgå riskerna i arbetet.

•

Till se att eventuella ingripanden (förbud eller förelägganden) från arbetsmiljöverket respekteras och efterlevs.

•

Se till att det i verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad rehabiliteringsverksamhet.

•

Tillse att regelbundna riskbedömningar och skyddsronder genomförs och att handlingsplaner upprättas och efterlevs.

•

I budgetarbetet beakta de handlingsplaner som upprättas.

•

Returnera delegationen när förutsättningarna för att uppfylla ansvaret för arbetsuppgifterna inte finns.
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Delegationsnivå 4, Arbetsledare eller annan delegat ska
Efternamn, förnamn

Personnummer

Befattning

Organisationstillhörighet

Datum

Arbetsuppgift

Befogenhet

Kompetens

Härmed bekräftas att delegeringen av arbetsuppgifterna mottagits och förståtts. Undertecknad anställd anser sig ha befogenhet, resurser och kompetens att utföra delegerade arbetsuppgifter.
Datum
Anställd
Arbetsledare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-02

KS 2019/00261

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Policy för att motverka Kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasseriet och repressalier
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Policy för att motverka kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasseriet och repressalier godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat kommunens riktlinjer och
rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
De riktlinjer som kommunen inlämnat var Policy för att motverka kränkande
särbehandling och trakasserier.
Dokumentet ska kompletteras med riktlinjer för sexuella trakasseriet och
repressalier.
Kompletterande policy för att motverka kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasseriet och repressalier har utarbetats.
Beslutsunderlag
Policy för att motverka kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasseriet och repressalier.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Ersätter Policy för att motverka kränkande
särbehandling & trakasserier KF § 75/17)

Policy för att motverka
Kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasseriet
och repressalier

Kommunfullmäktige 2019-05-xx, §
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KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING, TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERIER & REPRESSALIER
Kränkande särbehandling och repressalier accepteras inte i Ockelbo kommun. Sexuella trakasserier samt trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder
är ett brott och får inte förekomma i Ockelbo kommun.
Det är respektive chefs ansvar att arbeta förebyggande med systematiskt arbetsmiljöarbete
mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt arbeta aktivt för likabehandling. Det är respektive medarbetares ansvar att anmäla risker och tillbud till arbetsgivaren om man misstänker eller upptäcker att någon har ett kränkande bemötande/beteende,
trakasserar eller sexuellt trakasserar en anställd eller straffar en anställd genom repressalier.
Policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
klargör hur kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier ska
hanteras om det skulle uppmärksammas. Policyn omfattar alla anställda, de som fullgör praktik samt de som utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Policyn ska vara väl förankrad hos samtliga.

Vad är kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier?
Det gemensamma för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är beteenden som
är ovälkomna.
Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett
kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 2015:4). Det är den som utsätts som avgör vad som är kränkande. Exempel
på kränkande särbehandling är:
•

Genom ord eller handling nedvärdera eller kränka någons integritet

•

Att dölja information eller lämna felaktig sådan

•

Att frysa ut någon ur gemenskapen

•

Att systematiskt ignorera någon, t ex. att inte prata med eller inte lyssna till

•

Att förtala eller prata illa om någon

•

Att medvetet göra arbetet svårare för någon

Trakasserier och sexuella trakasserier kan ske på samma sätt som kränkande särbehandling
men har koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, ålder, etnicitet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet (Diskrimineringslagen 2008:567).
Den person som utsatts upplever sig ofta i underläge och det kan vara mycket svårt att hantera situationen. Det kan kännas som inbillning, man kan klandra sig själv, tvivla på att man
kommer att tas på allvar eller vara rädd för repressalier. Därför är det viktigt att dessa frågor
tas på största allvar.
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När ord eller handling med sexuell innebörd skapar en hotfull eller kränkande arbetsmiljö är
det sexuella trakasserier. Det kan handla om jargong, förslag, tafsningar, skämt eller beröring som har en sexuell anspelning. Sexuella trakasserier ingår i diskrimineringsgrunden kön
och omfattas av Diskrimineringslagen.
Repressalier är när en chef vidtar åtgärder mot en medarbetare i form av hämnd eller bestraffning pga. att medarbetaren har påtalat eller anmält diskriminering. Repressalier kan uttrycka sig i uttalanden, underlåtenhet och handlingar som kan medföra obehag eller skada
för någon som påtalat eller anmält diskriminering. Detta kan då handla om försämrade villkor
eller förhållanden på arbetsplatsen, bli fråntagen arbetsuppgifter eller att få nya arbetsuppgifter som tydligt understiger medarbetarens kompetensnivå.
Förbud mot repressalier råder (2 kap. § 18 Diskrimineringslagen 2008:567) för att skydda
medarbetare ifrån repressalier pga. att medarbetaren har:
•

Anmält eller påtalat diskriminering

•

Medverkat i en utredning om diskriminering

•

Avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier

Syftet med förbud mot repressalier är att skydda den eller de på en arbetsplats som exempelvis har anmält arbetsgivaren för diskriminering. Förbudet skyddar även de som söker arbete, söker eller fullgör praktik, utför arbete som inhyrd eller inlånad hos arbetsgivaren.

Om du blir utsatt…
Var tydlig med att visa att beteendet är ovälkommet! Tala om för den som utsätter dig att beteendet är ovälkommet och att du vill att beteendet upphör.
Dokumentera! För dagbok över den kränkande behandlingen/trakasserierna/sexuella trakasserierna/repressalierna och spara all korrespondens. Dina anteckningar kan vara ett underlag vid en utredning eller vid en eventuell polisanmälan. Detsamma gäller alla brev, epostmeddelanden, sms och annan korrespondens du haft med den du upplever dig utsatt av.
Berätta om kränkningen/trakasserierna/sexuella trakasserierna/repressalier! Berättar du om
dina upplevelser för en chef eller en arbetsgivarrepresentant är den personen skyldig att se
till att det hanteras omgående (AFS 2015:4) och säkerställa att Ockelbo kommun påbörjar en
utredning (2 kap. § 3 Diskrimineringslagen 2008:567).
Vänd dig i första hand till din närmaste chef. I det fall det är din närmaste chef som utsatt dig
för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, vänd dig
till närmast överordnad chef. Är det av någon anledning inte möjligt kan du vända dig till Personalenheten. Vill du söka råd och stöd utan att en utredning påbörjas kan du vända dig till
din fackliga organisation, skyddsombud eller företagshälsovården.
Gör en anmälan! Du som utsatt ska fylla i blanketten ”Anmälan om kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier”. Anmälan ska lämnas till närmaste chef
alt. närmast överordnad chef. En utredning av det inträffade startas omgående.
Om kränkningarna/trakasserierna/sexuella trakasserierna/repressalierna är mycket allvarliga
så som hot, våld eller av sexuell natur bör du som utsatt göra en polisanmälan.
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VISA ATT BETEENDET ÄR OVÄLKOMMET

DOKUMENTERA

BERÄTTA OM
KRÄNKNINGEN/TRAKASSERIERNA/SEXUELLA
TRAKASSERIERNA/REPRESSALIERNA

GÖR EN ANMÄLAN

Ditt ansvar som chef…
Som chef har du ett ansvar att genom det systematiska arbetsmiljöarbetet uppmärksamma
och arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling (AFS 2015:4) samt vidta aktiva åtgärder för likabehandling (Diskrimineringslagen 2008:567).
Respektive chef har också ett direkt ansvar att hantera kränkande särbehandling (AFS
2015:4) , trakasserier samt sexuella trakasserier (Diskrimineringslagen 2008:567) när du
som chef får kännedom om att det förekommit. Ansvaret innebär en skyldighet att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna/trakasserierna samt vidta åtgärder för att
förhindra kränkningar/trakasserier i framtiden.
Ta det du hör på allvar! Att berätta att man blivit utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier innebär en mycket utsatt position och det är viktigt att bemöta medarbetaren med
en hög grad av respekt.
Kränkande särbehandling/trakasserier/sexuella trakasserier/repressalier accepteras inte i
Ockelbo kommun! Klargör för medarbetaren att kränkande särbehandling, trakasserier och
sexuella trakasserier inte får förekomma i Ockelbo kommun och att det ses som en allvarlig

109

4 (5)

händelse. Påtala även att det kan vara olagligt. Berätta att det är viktigt att personen har informerat dig om detta och hjälp medarbetaren att fylla i blanketten ”Anmälan om kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier” samt informera om vikten av dokumentation. Informera om hur du nu kommer att gå vidare med detta.
Agera direkt och diskret! Ta tag i problemet omgående, agera diskret och informera alltid
Personalenheten om vad som hänt.
Utredningsskyldighet! Tillsammans med Personalenheten ska du utreda vad som hänt.
Uppmana medarbetaren att lämna anteckningar över den kränkande särbehandlingen,
trakasserierna eller sexuella trakasserierna samt brev, e-postmeddelanden, sms och liknande. Även du som chef skall dokumentera alla steg i processen. I varje enskilt fall tas
ställning till om ärendet behöver utredas av extern expert 1, så som företagshälsovården.
Se till att beteendet upphör! Vid avslutad utredning ska chef tillsammans Personalenheten
ha ett klargörande samtal med den som anmälts för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier och markera Ockelbo kommuns allvarliga syn på kränkande
särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Beroende på vad som skett kan arbetsrättsliga åtgärder komma att vidtas.
Om kränkningarna, trakasserierna, sexuella trakasserierna och repressalier är av mycket
allvarlig natur så som hot, våld eller sexuella trakasserier skall en anmälan till arbetsmiljöverket upprättas.
Stöd! I det fall samtalsstöd önskas ska det erbjudas via företagshälsovården.
Upprätta handlingsplan! Närmaste chef är ansvarig för att en handlingsplan upprättas. Tänk
på att vara så konkret som möjligt, ange planerade aktiviteter och vem som är ansvarig för
att det genomförs. Notera även när uppföljningar skall göras.
Följ upp!

Ditt ansvar som medarbetare…
Du som medarbetare i Ockelbo kommun förväntas i ditt medarbetarskap att leva upp till
Ockelbo Kommuns medarbetarpolicy och ha kännedom om policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
Du som medarbetare har ett ansvar att visa respekt för alla medarbetare i Ockelbo kommun.

Den som genomför utredningen bör ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och förtroendefullt (AFS 2015:4).
1
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-18

KS 2019/00182

Sjödin, Lars, 0297-55505
lars.sjodin@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Tillsyn av Ockelbo stödboende
Förslag till beslut
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg antas enligt upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 2019-02-12—13 genomfört
tillsyn av Ockelbo stödboende. Kommunstyrelsen ges nu möjlighet att yttra
sig över IVOs underlag för beslut i ärendet.
IVO har lämnat kommunstyrelsen i Ockelbo kommun anstånd att avge
yttrande till den 30 april 2019.

Beslutsunderlag
Yttrande till IVO_2019-04-30
Kommunicering av beslutsunderlag
Sammanfattning av samtal med inskrivna ungdomar
Meddelande om inspektion vid Stödboendet Ockelbo
Protokoll

Beslutet ska skickas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

111

Sida

1(2)
Datum

Referens

2019-04-18

KS 2019/00182

Inspektionen för vård och omsorg
Box 423
701 48 Örebro

YTTRANDE ÖVER BESLUTSUNDERLAGTILLSYN AV OCKELBO STÖDBOENDE,
DNR 8.4.2-4389/2019
I samband med tillsyn av stödboendet 12/2 2019 konstaterar IVO att de;
1. ” I egengranskning inte såg reviderade genomförande planer eller
överväganden”
2. ” att det var tydligt att stödboendet gjort uppföljningar, däremot inte
socialförvaltningen”
Stödboendet har själva utfört ”Egengranskningen av dokumentation av
vårdens innehåll” med tre stycken brukare. I dokumenten framgår det att
stödboendet anser att det är oklart avseende;
1. ”hur verksamheten skall samverka med nämnden”
2. ”när och hur planen skall följas upp”
Efter samtal med enhetschefen för IFO, Socialförvaltningen Ockelbo
kommun, samt de två socialsekreterare som främst varit inblandade i de tre
brukarna så framkommer följande;
Enligt socialtjänsten Ockelbos uppfattning så åligger det utförare att upprätta
genomförandeplan – i detta fall stödboendet. (11 kap 5§ SoL eller 21a §LSS)
Socialstyrelsen allmänna råd säger att; ”hur en insats skall genomföras bör
dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas hos utföraren med
hänsyn taget till den enskildes medbestämmande och integritet. Planen
upprättas med utgångspunkt från den beslutande nämndens uppdrag till
utföraren. Om uppdraget gäller vård i ett hem för vård och boende eller i ett
stödboende, bör genomförandeplanen även upprättas med utgångspunkt från
nämnden vårdplan” Socialtjänsten kan dock hjälpa till vid upprättade,
granskning etc.
Redan från det att barnen flyttade till stödboendet, under 2015, har det varit
delade åsikter kring genomförandeplanens upprättande/utförande och vem
som äger frågan. Chefen för stödboendet motsatte sig att boendepersonalen
gör genomförandeplan och menar att det är socialförvaltningen som skall
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Datum

Ockelbo kommun

2019-04-18

Sida

KS 2019/00182

utföra detta. Socialförvaltningen fattar då beslutet att de, socialförvaltningen,
upprättar planen samt reviderar den minst en gång per år. Ny plan/reviderad
plan förvaras på Socialförvaltningen. I syfte att upprätthålla en god dialog
med boendet så har socialsekreterare besökt boendets APT 1 ggr/månad.
Barnen har man träffat frekvent – ca 1 ggr/månad. Man har också haft
tillgång till boendets dokumentationssystem Accorda. Beslut från
Socialnämndens arbetsutskott samt andra överväganden har kommunicerats
löpande och förvaras i akter hos Socialförvaltningen.
I och med införandet av ”reviderade BBIC” 2017 försökte
Socialförvaltningen återigen att få stödboendet att upprätta
genomförandeplaner. Stödboendet ansåg att det var ett ”BÖR krav” inte
SKALL krav och motsatte sig detta.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att reviderade planer inte finns på
stödboendet med skäl enligt ovan. Socialförvaltningen har dock reviderat
planerna samt utfört frekventa uppföljningar/möten både med
kunder/brukare samt med stödboendets personal.
Dokumentation från utskott och andra övervägningar har skett löpande.
Dessa förvaras hos Socialförvaltningen och har kommunicerats med
boendet.
Det är mycket olyckligt att det varit samarbetssvårigheter kring detta. Viktigt
att vi tar till oss detta som ”egen kritik” och tar med detta som ett framtida
förbättringsområde.

Lars Sjödin
Kommunchef

Johan Callenmark
Socialchef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019/00242

Ekström, Mimmi 0297-555 04
mimmi.ekstrom@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ansökan om visionsmedel för byggande av
pumpstation i Lingbo
Förslag till beslut
Visionsmedelsansökan på 100.000 kronor avseende stöd till Lingbo
pumpstation ekonomisk förening för etablering av pumpstation i Lingbo
beviljas.
Sammanfattning av ärendet
Den 31 maj 2018 stängdes Preem pumpstationen i Lingbo. Därefter har en
ekonomisk förening bildats; Lingbo pumpstation ekonomisk förening (org.nr
769636-6546). Föreningen har beviljats ett stöd från Region Gävleborg på
cirka 1.200.000 kronor och den totala kostnaden för etableringen av
pumpstationen beräknas bli cirka 1.500.000 kronor. Föreningen har beviljats
stöd på 130.000 kronor från Lingbo Vindkraftsfond, men det fattas
fortfarande pengar för att få ihop finansieringen.
Ett beviljat anslag från kommunen samt ett lån krävs för att projektet ska
genomföras. Föreningen arbetar för att få lån/likvida medel eftersom stödet
från Region Gävleborg endast betalas ut mot uppvisande av betalda fakturor.
Beslutsunderlag
Ansökan om Visionsmedel för byggande av pumpstation i Lingbo
Ärendet
Kontaktpersoner i styrelsen för den ekonomiska föreningen är Mats Persson,
mats.x.persson@storaenso.com och Anders Olsson anders@leengbo.se.

Beslutet ska skickas till
Lingbo pumpstation ekonomisk förening
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-15

KS 2019/00230

Näringslivsenheten
Ekström, Mimmi, 0297-55404
mimmi.ekstrom@ockelbo.se
Fliesberg, Patrik
patrik.fliesberg@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ansökan om visionsmedel för färdigställande av
Ödmårdens stavkyrka
Förslag till beslut
Visionsmedelsansökan på 65.385 kronor avseende färdigställande av
Ödmårdens stavkyrka beviljas föreningen Ödmården stavkyrka/kultur
Oklagård under förutsättning att ansökan till Jordbruksverket godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Ödmårdens stavkyrka/kultur Oklagård bildades av paret Anders
och Anna-Kari Woxberg år 2004 och har som syfte att verka för kulturell
aktivitet och utveckling i och av Oklagård. Den ideella föreningen har cirka
70 medlemmar och samverkar med flera andra lokala föreningar.
Stavkyrkan och kyrkboden står på mark som föreningen arrenderar av
”storbonden” Lennart Jonsson, Annika Jonsson och Viveka Andersson på
jordbruksfastigheten Norrbo 10:1. Föreningen äger stavkyrkan och
kyrkboden samt står för verksamheten inklusive aktiviteter på Oklagård.
Föreningen söker pengar hos Jordbruksverket och det är villkorat att det
finns offentlig medfinansiering på 25 % vilket innebär det sökta beloppet
65.385:-. Pengarna ska gå till takspånläggning/locktak på stavkyrkan,
takläggning av tillhörande kyrkbod samt en liten del till trafikskyltning.
Den unika stavkyrkan är ett besöksnäringsmål med potential och föreningen
anordnar evenemang under sommartid och är öppen för olika arrangemang
som guidningar, kurser, dop, vigslar musikarrangemang med mera.
Ur ett kulturellt perspektiv är uppförandet av stavkyrkan intressant då man
använder sig av medeltida hantverksmetoder och byggnadsteknik. Det finns
ett värde i att dessa metoder och tekniker bevaras som en del av vårt
gemensamma kulturarv. Viss kursverksamhet har bedrivits i samband
uppförandet av byggnaderna på Oklagård.
Beslutsunderlag
Visionsmedelsansökan med bilagor.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-04-15

Beslutet ska skickas till
Anders Woxberg
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Visionsmedel för projekt - Ansökan
Ärendenummer: #1077 | Inskickat av: Ödmårdens stavkyrka/kultur Oklagård (Anders Woxberg) | Datum:
2019-03-26 12:23
Ändrad av handläggare | Ändrings datum: 2019-04-09 14:16

1. Ansvarig för ansökan
Verksamhet
Förening
Turism & besöksnäring

Kontaktuppgifter
Organisationens namn
Ödmårdens stavkyrka/kultur Oklagård

Organisationsnummer
802416-5311

Adress
Oklagård Norrbo

Postnummer och ort
81694 Ockelbo

Kontaktperson
För- & Efternamn
Anders Woxberg

E-postadress
anders@oklagard.se

Telefon
0297-43040

Mobiltelefon
070-695 31 97

Notifieringar
E-post
SMS
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2. Vision 2030
Visionsrubrik
Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker .
Kryssa i vilken eller vilka rubriker ditt projekt hör till:
Det gröna
Vi välkomnar
Vi växer
Vi samverkar

3. Projektbeskrivning
Beskriv ditt projekt:
Projektet ska avse utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet. Beskriv utförligt ditt projekt
och förväntat resultat. Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan
aktör eller verksamhet. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga.
Ansökan om färdigställande av Ödmårdens stavkyrka
Bakgrund
Föreningen Ödmårdens Stavkyrka/Kultur Oklagård bildades av paret Anders och Anna-Kari Woxberg
2004 och har som syfte att verka för kulturell aktivitet och utveckling i och av Oklagård. Föreningen
har ca 70 medlemmar och samverkar med flera andra lokala föreningar som Ockelbo
Hembygdsförening. Genom sitt stora intresse för bevarande av äldre kulturbyggnader har de på sin
gård byggt upp 13 timmerbyggnader. De har sedan 2009 sakta rest en unik tidigmedeltidsinspirerad
stavkyrka med stildrag från 1000-talet. Endast en ursprunglig finns kvar i Sverige (1500-tal). Med
gamla hantverksmetoder har den byggts för att stå i "tusende år". Den skall vara öppen för
allmänheten för olika arrangemang som guidningar, kurser, dop, vigslar, ceremonier, olika religiösa
sammankomster, musikarrangemang mm. Pilgrimsvandringar blir allt populärare och vi ser ett
växande nationellt och internationellt intresse för medeltiden.
Stavkyrkan och kyrkboden står på mark som föreningen arrenderar av storbonden Lennart Jonsson,
Annika Jonsson och Viveka Andersson på jordbruksfastigheten Norrbo 10:1. Föreningen äger
stavkyrkan och kyrkboden samt står för verksamheten inklusive aktiviteter på Oklagård.
Vad bidraget ska gå till
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Takspånläggning/locktak. Då en planering pågår inför en kunglig invigning sommaren 2020 av
Ödmårdens Stavkyrka vid Oklagård skall den färdigställas. Takarbetet utförs traditionellt
hantverksmässigt med spjälkning och yxhuggning av upp till drygt 5000 kyrkspån (1 tum),
innefattande inköp av en del spånämnen samt furutimmer/stamblock, planksågning till locktak på
kyrkans norra takhalva samt arbetet med hela takläggningen inklusive tjärstrykning.
Takläggning och färdigställande av den stavkyrkan tillhörande kyrkboden.
Trafikskyltning (Stavkyrka Oklagård 2) på tre skyltställen.
Målgrupp
Ett utvecklingsbart besöksnäringsmål med potential, en unik byggnad i Sverige med stort intresse
från olika håll i Norden. Turister, pensionärer, skolklasser, hantverkare, byggnadsvårdare för kurser
och seminarier, pilgrimer/läger/mässor, musikaliska arrangemang, kurser och konserter,
retreat/meditationer, vikingaläger, medeltidsfolk -laivare?/marknader, bygdedagar,
konstarrangemang m.m.
Nytta
Ger kunskapsbildning och en upplevelse av tidig medeltid, en paus i vardagens flow förmedlar
kulturhistoria, är intresseväckande för kulturbyggnader och hållbar resursanvändning,
folkhälsobildande, hälsokälla i kryptan, samt dop, vigslar, andliga och profana sammankomster och
regionala pilgrims-aktiviteter. Den unika stavkyrkan som redan uppmärksammats nationellt
kommer med rätt stöd att bli en turistdragande magnet som förstärker Ockelbo som ett betydande
turistmål. En idé finns om vigslar på löpande band i stavkyrkan i samband med 10-årsfirandet av
Prins Daniel och Kronprinsessan Viktorias bröllop.
Den ideella föreningen Ödmårdens Stavkyrka/Kultur Oklagård ansöker om bidrag till färdigställande
av Stavkyrkans tak, tak till kyrkboden och trafikskyltning inför den planerade kungliga invigningen
omkring 20 augusti 2020.

Ange sökt belopp
Ange sökt belopp
65 385 kronor
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Specificera kostnaderna/budget
Ange era kostnader för projektet
Kostnader för projektet:
1. Ansökan till Jordbruksverket 261 540 kr (65 % - 170 001 kr)
2. Offentlig medfinansiär Ockelbo kommun 25% - 65 385 kr
3. Egen privat finansiering 10 % - 26 154 kr
4. Stavkyrkans tak och kyrkboden 239 355 kr =
(Montering/läggning av tak summa 111 775 kr
Inköp av takspån och locktak, timmersågning, spik, transporter, trätjära, skylift mm summa 112 925
kr
Trafikskyltning summa 12 185 kr
Åskledare och vindflöjlar summa 10 000 kr)

Planerat startdatum
Tänk på att handläggningstiden påverkas av kommunstyrelsens olika sammanträdestillfällen.
Datum
2019-05-01

Planerat slutdatum
Observera att vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras.

Datum
2020-12-31
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Möjlighet att bifoga/komplettera din ansökan
Här kan du bifoga kompletterande handlingar.
Logga.pdf (218 KB)
Referenser.pdf (267 KB)
Sommarprogram.pdf (291 KB)
Foto stavkyrkan.jpg (2,47 MB)
Medlemsregister Oklagård pdfdocx.pdf (26 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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2019-04-08
Kompletteringar ärende nummer 1077


Bifogar medlemsförteckning.



Stavkyrkan och kyrkboden står på mark som föreningen arrenderar av
”storbonden” Lennart Jonsson, Annika Jonsson och Viveka Andersson
på jordbruksfastigheten Norrbo 10:1. Föreningen äger stavkyrkan och
kyrkboden samt står för verksamheten inklusive aktiviteter på
Oklagård.



Kostnader för projektet:
1. Ansökan till Jordbruksverket – 261 540 kr (65 % 170 001 kr)
2. Offentlig medfinansiär Ockelbo kommun 25% - 65 385 kr
3. Egen privat finansiering 10 % - 26 154 kr
4. Stavkyrkans tak och kyrkboden 239 355 kr =
(Montering/läggning av tak summa 111 775 kr
Inköp av takspån och locktak, timmersågning, spik,
transporter, trätjära, skylift mm summa 112 925 kr
Trafikskyltning summa 12 185 kr
Åskledare och vindflöjlar summa 10 000 kr)
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Ödmårdens stavkyrka

2019-03-26

Referenser
Elise Hovanta, arkeolog Hedesunda, Stigfinnaren Arkeologi &
Kulturhistoria Consulting, 070 -399 17 12.
Per Erlandsson, Pärlans Bygghantverk, Ockelbo, 070-567 27 90
Shaun Ward, Lagnö ByggnadWard, takspånsspecialist, Ockelbo/Ljusterö,
076-861 33 22
Lars Krantz, Ockelbo, 073-079 22 19
Yngve Gunnarsson, Ockelbo Hembygdsförening, 070-376 60 62
Sture Hogmark, Uppsala, Professor Emeritus i materialvetenskap Uppsala
Universitet, 070-655 41 43
Med flera…
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2018/00993

Kommunkontoret
Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Byggande av bostäder anpassat för
äldreboende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där man vill att kommunen säljer mark
vid kvarnvägen till en privat aktör som vill bygga bostäder anpassat för
äldreboende.
Kvarnvägen kan vara strategiskt intressant plats för den som väljer att vilja
driva rörelse på Wij trädgårdar. Därför har kommunen har tidigare avböjt en
försäljning i väntan på vad som kommer att hända med Wij trädgårdar.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 96, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS2018-00993

Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2018/00960

Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Regnbågsfärger på vattentornet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där det efterfrågas att kommunen målar
regnbågsfärger på vattentornet. Detta för att visa att alla är välkomna i
kommunen.
Tekniska enhetens reflektion är att en målning på en sådan hög byggnad
ställer till problem med underhåll, vid behov av rengöring eller
förbättringsmålning kommer det att kosta mycket pengar.
En bättre lösning är att ta fram ett pris på färgad belysning eller en laser som
projicerar en bild på vattentornet.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 95, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2018/00933

Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Rullstolsanpassade vindskydd
Förslag till beslut
Medborgarförslaget bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där det efterfrågas att kommunen
rullstolanpassar vindskydd i centrala Ockelbo t ex Hästbacken.
Under sommaren utför tekniska enheten åtgärder för att rullstolsanpassa
vindskydd på Hästbacken.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 94, att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS 2018-00933

Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2018/01038

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Reglemente arbetsformer - komplettering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Komplettering av Reglemente för arbetsformer godkänns
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade i mars 2019 om Reglemente för arbetsformer.
I reglementet § 20, stycket om utskott finns det angivet hur många ledamöter
det ska vara i utskotten; det står angivet följande: Utskotten ska bestå av 5
ledamöter och 5 ersättare.
Detta behöver ändras för att möjliggöra för nämnderna att själv besluta om
vilket antal ledamöterna det behöver vara i respektive utskott.
Antal ledamöter beslutas av respektive nämnd det berör.
Beslutsunderlag
Reglemente för arbetsformer, kommunfullmäktige 2019-03-11, § 15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-11
Kommunfullmäktige
§ 15

Dnr 2018/01038

Reglemente arbetsformer
Kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för arbetsformer antas med giltighet fr o m 2019-04-01.
Sammanfattning av ärendet
Ny kommunal lag trädde i kraft den 1 juli 2018. I och med detta behöver
Reglemente för arbetsformer anpassas till den nya lagstiftningen.
Förslag till ny reglementet har utarbetats som bygger på lagstiftningens
innehåll den 1 juli 2018.
De reglementen som behöver anpassas i övrigt är Reglementen för styrelse
och nämnder. Dessa kommer att behandlas av kommunstyrelsen i april 2019.
Beslutsunderlag
Förslag till Reglemente för arbetsformer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MENTE FÖR STYRELSE/NÄMND

REGLEMENTE FÖR ARBETSFORMER
KOMMUNSTYRELSE OCH NÄMNDER
Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-xx, §

Tidpunkt för sammanträden
1§
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och inne-hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
2§
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara
vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden
3§
Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter
som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans
4§
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsen/ nämnden.

Närvarorätt
5§
Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen
denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om
styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
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Ordförande
6§
Det åligger ordföranden
1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden
vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige
samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Presidium
7§
Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordförande och vice ordförande
8§
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.
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Kommunalråd
9§
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ett
kommunalråd.
Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Förhinder
10 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan
anställd vid styrelsens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
11 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänst-göra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare. Ersättaren tjänstgör under pågående ärende även om ordinarie ledamot återkommer. Ordinarie ledamot återgår som tjänstgörande ledamot när handläggningen av aktuellt
ärende är avslutad.

Jäv, avbruten tjänstgöring
12 §
En ledamot som inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv bör lämna sin
plats under handläggningen av ärendet.
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När en ledamot inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv ska en ersättare gå in som ledamot i aktuellt ärende. Den jävige ledamoten återgår som tjänstgörande
ledamot när handläggningen av aktuellt ärende är avslutad.
Yrkanden
13 §
När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar
att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
14 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar det med acklamation.

Initiativrätt
15 §
Varje ledamot i nämnd får väcka ärenden i nämnden.
Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera ledamöter.
Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom nämndens befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma ärende.
Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden.
En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör som ledamot
vid ett sammanträde.
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Reservation
16 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar
justering.

Justering av protokoll
17 §
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelse och tillkännagivanden av föreskrifter m m
18 §
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivningsmottagare
19 §
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommunchef), förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
20 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall
för ordföranden inträder vice ord-föranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
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Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Utskott
21 §
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett ekonomiutskott, ett personalutskott, ett tillväxtutskott och de utskott i övrigt som kommunstyrelsen väljer att inrätta. I de fall utskott inrättas
i nämnd gäller tillämpliga delar av nedan angivna principer för utskott.
Utskotten ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Styrelsen/nämnden väljer för den tid styrelsen/nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet som
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare får närvara och yttra sig vid utskottets sammanträden.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskotten medges rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för fullmäktigepartier som inte är representerade i utskottet. Även inte tjänstgörande ersättare i utskotten
kan adjungeras om de fungerar som sitt partis företrädare.
Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. Ordförande eller för sakområdet ansvarig chefstjänsteman överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskotten lägga fram förslag
till beslut.
Vad som i övrigt föreskrivs om kallelse till sammanträde, anmälan av hinder att närvara
vid sammanträde och inkallande av ersättare samt i fråga om jäv, förfarandet vid fattande
av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och justering samt reservation gäller i tilllämpliga delar även utskott. För beslutsförhet i utskott erfordras att mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Utskott får från styrelsens/nämndernas, beredningar och tjänstemän infordra de yttranden
och upplysningar som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019/00013

Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Valärende – Bionär Närvärme AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamöter och 1 ersättare till styrelsen
Bionär närvärme AB samt 1 lekmannarevisorsersättare för perioden 2019 års
bolagsstämma-2023 års bolagsstämma.
Ledamöter
Lars-Erik Wickberg (C)

Ersättare
Tord Horn (S)

Lekmannarevisorsersättare Anna Fencker Lang (S)

2. Ombud till bolagsstämma 2019-2022
Ombud
Birger Larsson (C)

Ersättare
Elsie-Britt Eriksson (S)

3. Tidigare fullmäktige beslut, del av 2018-12-17, § 102, beslut 2 ledamöter
och 2 ersättare till styrelsen Bionär närvärme AB samt 1
lekmannarevisorsersättare för perioden 2019 års bolagsstämma-2023 års
bolagsstämma upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde 2018-12-17, § 102 valdes styrelse samt
lekmannarevisorsersättare – Bionär närvärme AB till 2019 års bolagsstämma
– 2023 års bolagsstämma utifrån då gällande förutsättningar.
Vid fullmäktiges sammanträde 2019-03-11, § 13, godkändes Bionär
Närvärme AB:s ändring av styrdokument angående aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Ändringen innebar bl a att styrelsemöten
kommer att bli färre i och med att lagefterlevnad och
myndighetsrapportering kommer därför vara i fokus och värdet av
sammanträden med korta mellanrum sjunker. Antalet ledamöter i styrelsen
beslutades vara lägre.
Utifrån detta har kommunfullmäktige att ändra tidigare beslut och utse 1
ledamot och 1 ersättare till styrelsen Bionär närvärme AB samt 1
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Ockelbo kommun

2019-04-12
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KS 2019/00013

lekmannarevisorsersättare för perioden 2019 års bolagsstämma-2023 års
bolagsstämma.

Beslutet ska skickas till
Bionär Närvärme AB
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019/00011

Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

KS-KF ärenden
Förslag till beslut
 Årsredovisning 2018 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond
 Årsredovisning 2018 – Förvaltade stiftelser
 Investeringsbeslut ledningsplats
 Försäljning av fastigheter – Ockelbogårdar AB
 Beslut om nybyggnation – Ockelbogårdar AB
 Arbetsmiljöpolicy
 Policy för att motverka Kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasseriet och repressalier
 Medborgarförslag - Byggande av bostäder anpassat för äldreboende
 Medborgarförslag - Regnbågsfärger på vattentornet
 Medborgarförslag - Rullstolsanpassade vindskydd
 Reglemente arbetsformer – komplettering
 Valärende – Bionär närvärme AB
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019/00012

Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Information kommunstyrelsen
Dammarna i Måcksjön och Mångeln
Tegelbruket
EU-info/internationalisering
NIS-direktivet
Yttre skötsel
Redovisning av partistöd 2018
Delegation från kommunfullmäktige
Livsmedelsförsörjning
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