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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora Vänortsrummet kl 9.00-12.00, 13.00-15.30

Beslutande

Magnus Jonsson (S), ordförande
Carina Löfgren (S)
Sölve Malm (S)
Sarah Andersson (S)
Tord Horn (S)
Nils-Erik Henningsson (S), ersättare för Elsie-Britt Eriksson (S)
Marit Rempling (C)
Birger Larsson (C)
Owe Hellberg (V)
Bertil Eriksson (M)
Dan Brodin (KD), ersättare för Björn Östberg (M)

Övriga deltagare

Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Ann-Sofie Stensson, ekonom
Monica Wåhlström, personalchef
Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef, §16-19
Katharina Lindström, kostchef, § 16-17
David Hedman, teknisk chef, § 14-23, 36
Ragnar Darle, arkitekt, § 24, 36
Anna Hansson, kommunekolog, § 24
Mia Lindblom, folkhälsosamordnare, § 36
Torbjörn Hallberg, säkerhetschef, § 36
Per Mellström, rovdjursansvarig, § 36
Närvarande ersättare: Elsie-Britt Eriksson (S), § 16

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

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

14-36
...........................

Annica Månsson
Ordförande

Paragrafer

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

Magnus Jonsson
Justerande

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

Dan Brodin

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-02-27

Datum för
anslagets uppsättande

Datum för
anslagets nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
INNEHÅLLSFÖRTECKNING, § 14-36
§
14
REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT
§
15
REDOVISNING AV MEDDELANDEN
§
16
KOSTPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN
§
17
FÖRBUD MOT FÖREKOMST AV NÖTTER, MANDEL OCH SESAMFRÖ I VISSA AV
KOMMUNENS LOKALER
§
18
REVIDERING AV PLANEN ”TILLSAMMANS – FÖR BARNS OCH UNGDOMARS BÄSTA!”
§
19
SVAR PÅ MOTION - BARN KAN RÄDDA LIV, INFÖR SKOL-HLR, HJÄRT-LUNGRÄDDNING
§
20
EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING JANUARI – KOMMUNSTYRELSEN
§
21
EKONOMISK REDOVISNING JANUARI – NÄMNDERNA
§
22
FÖRSÄLJNING AV ÅMOTS FÖRSKOLA – DEL AV ÅMOT 7:1
§
23
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 – KOMMUNSTYRELSEN
§
24
ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK VID KLUBBÄCKEN
§
25
UPPDATERING AV KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN
§
26
PERSONALBERÄTTELSE 2013
§
27
MEDEL TILL PERSONALSTRATEGISKA ÅTGÄRDER
§
28
KOMMUNSTYRELSENS INTERNKONTROLLPLAN 2013 – UPPFÖLJNING
§
29
INTERNKONTROLLPLAN 2014 – KOMMUNSTYRELSEN
§
30
MÅL- OCH BUDGETPROCESS 2014 - TIDPLAN OCH ARBETSSÄTT
§
31
INFÖR BOKSLUTS- OCH RAMBEREDNING (13 – 14 MARS 2014)
§
32
ANSÖKAN UTVECKLINGSMEDEL – VISION 2020
§
33
SVAR PÅ MOTION – WEBB-TV, NÅ NYA MÅLGRUPPER
§
34
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – BILDER TILL KOMMUNENS HEMSIDA
§
35
KS-KF ÄRENDEN
§
36
RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§
14
REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT
Ärende
Under perioden 2014-01- 08 – 2014-02-05 har följande delegationsbeslut fattats.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonssons beslut:
Ny lön nr: 1/14.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

15

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
Protokoll mm
Bygg- och miljönämnden 2014-01-27
Utbildnings- och kulturnämnden 2014-01-27
Tillväxtutskottet 2014-02-04
Personalutskottet 2014-02-04
Cesam 2014-02-20
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd 2014-01-08
Valmyndighetens nyhetsbrev 2014:1 och 214:2
SKL
Demokratidagen 3 april Folkets Hus i Stockholm
SKL cirkulär
14:1 Cirkulärhantering 2014 samt abonnemang på cirkulär 2014 och cirkulärförteckning 2013
14:3 Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna VT2014 och lå 14/15, 15/16 och 16/17
14:5 Brott mot utlänningslagen då arbetstillstånd saknar

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

16

KOSTPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN
Ärende
Kommunfullmäktige beslutar 2013-03-04, § 5/13, att en kostpolicy för Ockelbo kommun ska ta fram
2013. En styrgrupp tillsattes i augusti och under hösten har gruppen arbetat fram ett förslag till
kostpolicy.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 2013-10-29, § 72/13, att fastställa utarbetat förslag till
kostpolicy för Ockelbo kommun samt att skicka ut förslaget på remiss.
Sex remissvar har inkommit.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden § 72/2013
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2014-01-13.
Utbildnings- och kulturnämnden § 9/14.
Inlägg i debatten
Carina Löfgren (S), Marit Rempling (C), Elsie-Britt Eriksson (S), Owe Hellberg (V), Sölve Malm (S),
Dan Brodin (KD), Nils-Erik Henningsson (S)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Utbildnings- och kulturförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen får i uppdrag att under
2014 utreda kostnader och konsekvenser av två maträtter varje dag till äldreomsorgen samt
frågan om tillbehör till hemtjänstens mat.
2. Bygg- och miljöförvaltningen får i uppdrag att förtydliga begreppet närproducerat vid revidering
av Miljöprogram för Ockelbo kommun.
3. Utbildnings- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser vid en
ökad andel ekologiska livsmedel med 5 % årligen.
4. Matpyramiden läggs som bilaga till den övergripande kostpolicyn i syfte att förtydliga målet ”kost
som produceras i kommunens regi tillagas så långt det är möjligt från grunden”.
5. I övrigt godkänns förslag till kostpolicy för Ockelbo kommun.
Reservation
Owe Hellberg (V) lämnar följande skriftliga reservation:
”Vänsterpartiet anser att alla skrivningar om att lättprodukter ska tas bort och ersättas med
skrivningar som förespråkar mellanmjölk, mellanfil, yoghurt och bregott/smör.
I vision 2020 tar kommunen ställning för det gröna, det naturliga för både kropp och själ. Att då
slaviskt följa livsmedelverkets näringsrekommendationer är inte att ta ställning, utan att förlita sig på
en rekommendation som inte är något annat än en rekommendation.
Livsmedelsverket uttalar även på sin egen hemsida att det är fullt möjligt att sätta ihop en matsedel
med bra näringsinnehåll utan att följa alla råd. Maten ska inte bara vara näringsriktig, den ska även
smaka bra.”
När det gäller barnfetma, diabetes och andra sjukdomar, så är det viktigare att fokusera på annat
än fettet i maten. Att få barnen att äta mindre sötsaker, söta drycker och motionera mer är har långt
större betydelse än livsmedelsverkets näringsrekommendationer.”

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

17

FÖRBUD MOT FÖREKOMST AV NÖTTER, MANDEL OCH SESAMFRÖ I VISSA AV
KOMMUNENS LOKALER
Ärende
Mycket små mängder av trädnötter, jordnötter, mandel och sesamfrö är nog för att utlösa allvarliga
allergireaktioner. De, som grupp betraktade, är en av de vanligaste orsakerna till allergisk chock
hos barn och unga.
I Ockelbos förskolor och skolor har förbud mot trädnötter, jordnötter, mandel och sesamfrö redan
införts av ansvariga chefer. Utifrån livsmedelsverkets rekommendationer förekommer inte
trädnötter, jordnötter, mandel eller sesam i maten som serveras i våra förskolor och skolor.
I alla kommunala lokaler där barn och unga vistas, och i lokaler som hyrs ut eller lånas ut, finns
behov av ett övergripande generellt förbud.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds skrivelse 2014-01-13.
Utbildnings- och kulturnämnden § 7/14.
Inlägg i debatten
Birger Larsson (C), Dan Brodin (KD), Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö införs vid:


Kommunens förskolor, skolor inklusive gymnastiksalar och vuxenutbildning



Ockelbo sim- och friskvårdscenter



Kuxahallen



Ockelbo folkbibliotek



Kulturstation.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

18

REVIDERING AV PLANEN ”TILLSAMMANS – FÖR BARNS OCH UNGDOMARS BÄSTA!”
Ärende
Kommunfullmäktige antog 2008-03-03, § 7/08, planen ”Tillsammans – för barns och ungdomars
bästa!”. Planen reglerar samverkan mellan socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden. Till
den av fullmäktige beslutade planen kopplas en aktivitetsplan som årligen uppdateras av de båda
förvaltningscheferna.
Eftersom det gått ett antal år sedan planen antogs finns behov av viss revidering av texten. Förslag
till reviderad plan har utarbetats av en grupp tjänstemän från socialförvaltningen och utbildningsoch kulturförvaltningen under ledning av förvaltningscheferna.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds och socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse
2014-01-13.
Utbildnings- och kulturnämnden § 8/14.
Inlägg i debatten
Birger Larsson (C), Dan Brodin (KD), Owe Hellberg (V)

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Reviderad plan för samverkan mellan socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden
”Tillsammans – för barns och ungdomars bästa!” antas.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

19

SVAR PÅ MOTION - BARN KAN RÄDDA LIV, INFÖR SKOL-HLR, HJÄRT-LUNGRÄDDNING
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 130506 § 33 att remittera rubricerade motion från Stig Mörtman (FP)
till kommunstyrelsen för beredning. Ett svar har utarbetats.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 33/2013
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2014-01-10.
Utbildnings- och kulturnämnden § 11/14
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses härmed besvarad.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

20

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING JANUARI – KOMMUNSTYRELSEN
Ärende
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per 31 januari 2014.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

21

EKONOMISK REDOVISNING JANUARI – NÄMNDERNA
Ärende
Nämndernas månadsredovisning per 31 januari 2014.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

22

FÖRSÄLJNING AV ÅMOTS FÖRSKOLA – DEL AV ÅMOT 7:1
Ärende
2013 togs beslut att bygga om Åmots skola till förskola. Byggnationen är igång, under våren 2014
kommer ombyggnationen vara klar. När verksamheten flyttar in kommer nuvarande förskola att bli
tomställd.
Tekniska ser inget behov av att ha kvar den gamla förskolebyggnaden utan föreslår att den lägg ut
till försäljning. I och med att förskolan och skolan tillhör samma fastighet föreslås även att marken
som idag kan anses tillhöra förskolan, avstyckas och följer med försäljningen.
Beslutsunderlag
Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse 2014-02-03.
Inlägg
Dan Brodin (KD)
Kommunstyrelsens beslut
1.

Försäljning av den gamla förskolebyggnaden i Åmot godkänns.

2.

Avstyckning av mark som kan följa med i försäljningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

23

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 – KOMMUNSTYRELSEN
Ärende
Kommunstyrelsen ska till årsredovisning 2013 upprätta en verksamhetsberättelse utifrån styrelsens
verksamhetsområden. Verksamhetsberättelsen struktureras utifrån fastställda rubriker. I
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns delar som kommer att ingå i årsredovisningens
förvaltningsberättelse.
Kommunstyrelsens mätbara mål med kommentar om måluppfyllelse redovisas som bilaga.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins och ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-02-11.
Inlägg i debatten
Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V)

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2013 godkänns

2.

Det mätbara målet under Vi välkomnar (sid 18) ska förtydligas.

3.

I övrigt godkänns Uppföljning av kommunstyrelsens verksamheters mätbara mål.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

24

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK VID KLUBBÄCKEN
Ärende
Länsstyrelsen i Dalarnas län har remitterat en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet till
Ockelbo kommun.
Ansökan avser uppförande av totalt 6 vindkraftverk inom parken, av dessa ligger 4 i Ockelbo
kommun och 2 i Söderhamns kommun. Den tänkta totalhöjden på vindkraftverken är satt till 180
meter.
I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunen tillstyrka eller avslå uppförande av
vindkraftparker inom kommunen.
Beslutsunderlag
Miljöinspektör/kommunekolog Anna Hanssons och arkitekt Ragnar Darles tjänsteskrivelse
2014-02-10.
Bygg- och miljönämnden § 21/14.
Inlägg i debatten
Tord Horn (S), Nils-Erik Henningsson (S), Marit Rempling (C), Birger Larsson (C), Owe Hellberg
(V), Bertil Eriksson (M), Dan Brodin (KD).
Yrkanden
Marit Rempling (C):

Bifall till ansökan.

Owe Hellberg (V) och
Bertil Eriksson (M):

Avslag till ansökan

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller Owe
Hellbergs och Bertil Erikssons.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk vid Klubbäcken avslås i enlighet med 4 §
16 kap miljöbalken.
Reservation
Mot förslaget till fullmäktige och till förmån för Marit Remplings yrkande reserverar sig Birger
Larsson (C) och Marit Rempling (C).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

25

UPPDATERING AV KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Ärende
Kommunarkivet har gjort ett förslag till uppdatering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.
1.

Efter önskemål från ekonomienheten har posterna ”debiteringsunderlag” och ”avgiftsbeslut
inom äldrevården” lagts till under rubriken Ekonomienheten.

2.

Tydliggörande om gallringsregler för personakter inom arbetsmarknads- och
integrationsenheten har införts i planen, samt tilläggen om korrespondens både av vikt och av
ringa vikt. Detta för att ytterligare understryka vikten av att korrespondens av vikt i ett ärende
ska bevaras i personakt.
Enligt rekommendation från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor föreslås även att
betyg, arbetsgivarintyg med mera bevaras oavsett om de tillhör urvalsgruppen för forskning
eller ej. Detta för att enskilda individer vid behov lätt ska kunna få tillgång till kopior av sina
betyg och intyg.

3.

Efter önskemål from kommunsekreteraren har handlingar rörande borgerlig vigsel lagts in i
planen.

4.

Några smärre ändringar i några av de förklarande texterna har gjorts för förtydligande.

Beslutsunderlag
Kommunarkivarie Anja Helldals tjänsteskrivelse 2014-02-06.
Kommunstyrelsens beslut
Den uppdaterade dokumenthanteringsplanen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

26

PERSONALBERÄTTELSE 2013
Ärende
I årsredovisningen ska en personalberättelse upprättas. Årsredovisningens innehåll regleras av
kommunal redovisningslag. Lagen anger att en förvaltningsberättelse ska upprättas där
upplysningar om bl a väsentliga personalförhållanden och särskilt upplysningar om de anställdas
sjukfrånvaro ska anges.
Personalberättelsen kommer att ingå i årsredovisning 2013 som i sin helhet kommer att behandlas
av kommunstyrelsen i mars 2014.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2014-02-03
med förslag till personalberättelse 2013.
Personalutskottet § 2/14.
Inlägg i debatten
Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), Sölve Malm (S)

Kommunstyrelsens beslut
Personalberättelse 2013 godkänns

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

27

MEDEL TILL PERSONALSTRATEGISKA ÅTGÄRDER
Ärendet
Personalutskottet föreslår i § 3/25 att medel för personalstrategiska åtgärder bör finnas med i
diskussionerna inför varje budgetprocess.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-02-07.
Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Marit Rempling (C)
Kommunstyrelsens beslut
1.

Medel för personalstrategiska åtgärder bör finnas med i diskussionerna inför varje
budgetprocess.

2.

Ärendet hänförs till ekonomiutskottet i maj 2014

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

28

KOMMUNSTYRELSENS INTERNKONTROLLPLAN 2013 – UPPFÖLJNING
Ärende
Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för innevarande år under
februari månad. I samband med att kontrollplanen antas för innevarande år ska uppföljning av
föregående plan presenteras.
Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid delårsbokslutet och vid
årsbokslut. Internkontrollarbetet ska utgå ifrån väsentlighet och risk. Rutinbeskrivningar och
riskbedömningar ska tas fram för varje rutin. Rutiner där det finns en riskbedömning ska lyftas till
internkontrollplanen.
Avstämningen av rutinerna för 2013 har genomförts och de rutiner som pågår överförs till
kontrollplan 2014. Övriga rutiner har säkerställts.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av interkontrollplan 2013 godkänns

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

29

INTERNKONTROLLPLAN 2014 – KOMMUNSTYRELSEN
Ärende
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I
detta ligger ett ansvar för att en organisation kring internkontroll med regler och anvisningar
upprättas inom kommunen.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Den
enskilda nämnden ska se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler
och anvisningar antas för den interna kontrollen
Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för innevarande år under
februari månad.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2014 fastställs.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

30

MÅL- OCH BUDGETPROCESS 2014 - TIDPLAN OCH ARBETSSÄTT
Ärende
Vid ekonomiutskottets sammanträde i februari 2014 ska utskottets tidplan och arbetssätt
diskuteras. Ekonomiutskottets sammanträdestillfällen utgör till största delen överläggningar med
nämndföreträdare. De förutsättningar som gäller är följande:
Förutsättningar
Budgetprocessen planeras utifrån de datum som gällande lagstiftning anger och utifrån att inordna
de ekonomiska processerna årsredovisning, delårsbokslut och års- och flerårsbudget.
Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd. Som utgångspunkt
gäller fastställd ram enligt flerårsbudget och med preliminär ram för tredje året i planen.
Bokslutsdag ska planeras
Internkontrollarbetet ska inordnas i processen.
Långsiktig investeringsplan ska aktualiseras/behandlas två gånger per år och i samband med
budgetprocessen.
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska bolagen vara delaktig i kommunens budgetarbete.
Bolagens delårsbokslut per april och augusti ska delges kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-01-27
Ekonomiutskottet § 1/14.
Kommunstyrelsens beslut
Tidplan och arbetssätt för 2014 godkänns

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

31

INFÖR BOKSLUTS- OCH RAMBEREDNING (13 – 14 MARS 2014)
Ärende
Inför bokslut och ramberedning den 13-14 mars 2014 ska kallelse och instruktioner delges. En
gemensam bokslutsdag kommer att genomföras den 13 mars 2014 där analys och redogörelse för
varje nämnds bokslut 2013 ska presenteras.
Boksluts- och ramberedning 14 mars 2014
Boksluts och ramberedningen kommer att utgöra utgångspunkt för kommande budgetprocess. Vid
kommunstyrelsen i mars ges uppdrag ges till styrelse och nämnder inför överläggningarna i maj.
Uppdragen ska behandlas av respektive nämnde i april.
Förslag till förutsättningar för bokslutsdagen finns framtagna.
-

Ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer kallas till att närvara hela dagen.
Enhetschefer kallas till respektive nämnds presentation. Om enhetscheferna har möjlighet kan
de närvara vid nämndernas samtliga presentationer.

-

Representanter från Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB och Bionär Närvärme AB kommer
att kallas. Vid bokslutsdagen 2014 kommer även representanter från de kommunala förbunden
att kallas, Inköp Gävleborg, Gästrike Räddningstjänst och Gästrike återvinnare.

-

Företrädare för varje parti inbjuds att delta vid bokslutsdagen och inbjuds även att delta vid
ekonomiutskottets sammanträde den 14 mars 2014 utan beslutanderätt.

-

Fackliga representanter kommer att bjudas in

-

Presentationen ska vara ca 45 minuter per styrelse/nämnd, inkl tid för frågor.

-

Presentationen för bolagen och förbunden ska vara 30 minuter, inkl tid för frågor

-

Presentationen ska utgå ifrån de rubriker som angivits i instruktionerna inför bokslut 2013.

-

Presentationen ska vara utifrån ett övergripande perspektiv. Redovisning av nyckeltal över tid
och med jämförelser är av vikt.

-

Respektive förvaltningschef är föredragande

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-01-27
Ekonomiutskottet § 2/14.
Kommunstyrelsens beslut
Förutsättningarna för bokslutsdagen den 13 mars 2013 godkänns

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

32

ANSÖKAN UTVECKLINGSMEDEL – VISION 2020
Ärende
En ansökan från UKN/Fritidsintendent Håkan Alkberg om 130tkr i utvecklingsmedel har lämnats till
Kommunstyrelsen.
I Kommunstyrelsens budget för 2014 finns 400 000 kr avsatta för att stimulera till utvecklingsprojekt
som bidrar till att förverkliga VISION 2020. Följande kriterier gäller för att erhålla projektbidrag enligt
Kommunstyrelsens beslut:


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



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



Effekterna av projektet ska vara långsiktiga utifrån Vision 2020

Ansökan syftar till att återställa Åbergs Fäbodar som skadades svårt vid en anlagd brand hösten
2013. Målet är att kunna erbjuda Ockelbobor och vandrare på Gästrikeleden en
övernattningsmöjlighet längs leden. Stugan ägs av Bergvik skog med Ockelbo Kommun som
arrendator, ett missförstånd mellan ägare och arrendator har resulterat i att sugan var oförsäkrad.
Ansökan uppfyller inte Vision:2020:s kriterier om långsiktig utveckling av verksamhet i visionens
anda.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2014-02-10.
Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C)
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan avslås.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

33

SVAR PÅ MOTION – WEBB-TV, NÅ NYA MÅLGRUPPER
Ärende
Kommunfullmäktige remitterade 2013-06-17, § 49/13, ovan nämnda motion till kommunstyrelsen för
beredning. Ett svar har utarbetats.
Beslutsunderlag
IT-strateg Lotta Sen Thakuris och kommunikatör Monica Åkessons tjänsteskrivelse 2014-02-03.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Kommunkontoret får i uppdrag att ta fram olika alternativ och kostnadsförslag för
webbsändning.

2.

Webbsändning av kommunfullmäktige införs när ny lokal för kommunfullmäktige har fastställts.

3.

Motionen anses härmed besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

34

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – BILDER TILL KOMMUNENS HEMSIDA
Ärende
Kommunfullmäktige remitterade 2013-11-25 ett medborgarförslag från Stig Wickström till
kommunstyrelsen för beredning. Förslaget besvaras på följande sätt:
”Ockelbo kommun har i dag ett stort bildarkiv, med bilder från hela kommunen. Motiven innehåller
olika händelser, möten och betraktelser.
Behovet av att göra dessa bilder tillgängliga för medarbetare och andra intresserade har länge
funnits.
Ockelbo kommun har tillsammans med Gävle kommun upphandlat ett bildhanteringsprogram,
Imagevault, som gör det möjligt att på ett bra och korrekt sätt hantera bilder på webben.
Under året kommer vi att börja arbeta med programmet och mata in utvalda bilder, som sen ska
finnas tillgängliga för medarbetare och allmänhet för nedladdning från b la kommunens webbsida.”
Beslutsunderlag
Kommunikatör Monica Åkessons tjänsteskrivelse 2014-02-04.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-02-27

Kommunstyrelsen
§

35

KS-KF ÄRENDEN
Ärende
Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige 3 mars?
Kommunstyrelsens beslut


Kostpolicy för Ockelbo kommun



Revidering av planen ”Tillsammans – för barns och ungdomars bästa”



Förbud mot förekomst av nötter, mandel och sesamfrö



Ansökan om tillstånd till uppförande av vindkraftverk vid Klubbäcken



Svar på motion – Barn kan rädda liv – inför skol-HLR



Svar på motion – Webb-TV, nå nya målgrupper



Svar på medborgarförslag – Bilder till kommunens hemsida

Utdragsbestyrkande
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§

36

RAPPORTER/INFORMATION

P g a sjukdom utgår informationen om Konst i Ockelbo
Förslag att köpa paviljong från Perslundaskolan till Skånegården

L Wennlund

Detaljplanering bostadsområde nordost Bysjön

R Darle

Markplanering – del av Prästbordet 1:48

D Hedman

Handlingsplan med budget FolkhälsaBRÅ

M Lindblom

Framtidens skola

J Krüger

Ekonomisk information – Wij Trädgårdar

J Krüger

Vargsituationen i Ockelbo

P Mellström/T Hallberg

ÖVRIGA FRÅGOR
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda
Förslaget kommer att behandlas av arvodeskommittén

Utdragsbestyrkande

Marit Rempling (C)

