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Sida 1 (22)

Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora Vänortsrummet kl 9.00-12.00, 13.00-15.45

Beslutande

Magnus Jonsson (S), ordförande
Sarah Andersson (S)
Tord Horn (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Nils-Erik Henningsson (S), ersättare för Carina Löfgren (S)
Birger Larsson (C)
Per-Olof Uhrus (C), ersättare för Marit Rempling
Bertil Eriksson (M)
Dan Brodin (KD), ersättare för Björn Östberg (M)
Markku Kalliokoski (V)

Övriga deltagare

Lars Sjödin, kommunchef
Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Ann-Sofie Stensson, ekonom
Suleyman Alp, ekonom
Monica Wåhlström, personalchef
Elina Sorri, skribent
Carita Carter, färdtjänsthandläggare, § 140
Mia Lindblom, folkhälso-brottsförebyggare, § 149, 156 (del av)
Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef, § 156
Monica Åkesson, kommunikatör, § 156 (del av)
Nestor Wallberg, förbundschef och Mats Aakre, brandinspektör - Gästrike Räddningstjänstförbund, §
153, 156 (del av)
Robert Larsson, integrationssamordnare Länsstyrelsen, § 151
Tomas Larsson, Hatim Abu Rweileh, Anders Roth – integrationsenheten, § 151

Utses att justera

Bertil Eriksson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

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

139-156
...........................

Annica Månsson
Ordförande

Paragrafer

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

Magnus Jonsson
Justerande
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Bertil Eriksson

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

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-11-27

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

...................................................................................................................................................
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning § 139-156
§

139

REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT
§

140

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
§

140

FÖRSLAG TILL NY FÄRDTJÄNSTTAXA FÖR GÄVLEBORGS LÄN
§

141

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING – OKTOBER – KOMMUNSTYRELSEN
§

142

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING – OKTOBER – NÄMNDERNA
§

143

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2015-2017
§

144

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN – BUDGET 2015 – PLAN 2016 - 2021
§

145

INSTRUKTIONER ÅRSREDOVISNING 2014
§

146

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN
§

147

STYRANDE PRINCIPER FÖR DIGITAL SAMVERKAN I GÄVLEBORGS LÄN
§

148

UTÖKNING AV KONSUMENT GÄSTRIKLAND ATT OMFATTA ÄVEN BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING
§

149

CLAES ANDERSSONS MINNESFOND 2014
§

150

ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGAR – GÄSTRIKE VATTEN AB
§

151

ÖVERENSKOMMELSER OM PLATSER FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UTSLUTTNINGSBOENDE
§

152

UTREDNINGSUPPDRAG – TVÅ LUNCHRÄTTER INOM ÄLDREOMSORGEN - TILLBEHÖR TILL
HEMTJÄNSTENS MAT
§

153

TAXOR OCH AVGIFTER 2015 – MYNDIGHETSUTÖVNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
§

154

FÖRLÄNGNING AV AVTAL – HJÄLPMEDELSVERKSAMHETEN, FOU-VÄLFÄRD, REGNET, HELGE
§

155

KS-KF ÄRENDEN
§

156

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3 (22)

Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

139

REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT
Ärende
Under perioden 2014-10-13 – 2014-11-11 har följande delegationsbeslut tagits.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonssons beslut
Med stöd av kommunfullmäktiges beslut § 65/13 punkt 16.
Wij Säteri AB beviljas ett kortfristigt lån om 200 000 kronor som återbetalas senast 2015-07-31.
Ränta utgår med Ockelbo kommuns fastställda internränta är denna räntesats 3,0 %.
Medlen disponeras ur rörelsekapitalet.

Ekonomichef Joachim Krügers beslut
Hos Kommuninvest i Sverige AB för Ockelbo kommun omsätta lån om
5 000 000 kronor till ränta 3 månaders STIBOR + 0,24 % med återbetalning 2017-11-13.
Räntebetalning kvartalsvis. Nytt lånenummer 71804.
Utbetalningsdag 2014-11-25.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

140

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
Protokoll mm
Bygg- och miljönämnden 2014-10-20
Utbildnings- och kulturnämnden 2014-10-28
FolkhälsaBRÅ 2014-10-16
Tillväxtutskottet 2014-11-04
Personalutskottet 2014-11-04
Gästrike Vatten 2014-10-01
Gästrike Räddningstjänstförbund 2014-09-26
Gästrike Räddningstjänstförbund 2014-10-24
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonssons förslag till Länsstyrelsen
Förslag på begravningsombud – Staffan Nordqvist
SKL cirkulär
14:36 Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet
14:39 Budgetpropositionen för 2015
14:40 Budgetförutsättning för åren 2014-2018
14:42 Internräntan för 2015 revideras

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

140

FÖRSLAG TILL NY FÄRDTJÄNSTTAXA FÖR GÄVLEBORGS LÄN
Ärende
Samrådsgruppen för Färdtjänst och Sjukresor har, efter uppdrag från den politiska samrådsgruppen
för kollektivtrafikfrågor, utrett frågan om rabatter i egenavgiften på färdtjänsten.
Den nuvarande modellen för färdtjänsttaxan har gällt sedan 1 januari 2008. Denna modell är
länsgemensam och bygger på att egenavgiften för en färdtjänstresa kopplas mot X-trafiks
kontantpris på bussar och tåg. Då X-trafik jobbat för att minska kontanthanteringen har detta pris
höjts och därmed även egenavgiften i färdtjänsten.
Samrådsgruppen för Färdtjänst och Sjukresor har tittat på frågeställningen om att införa ett
rabattsystem. Man är överens om att egenavgiften med nuvarande system har blivit orimligt hög,
men man ser också att det innebär stora administrativa förändringar att införa ett rabattsystem.
Vidare är frågan: ska man gynna ett fåtal resenärer som reser mycket, eller ska man se till vad som
är bäst för alla resenärer?
Samrådsgruppen har enats om att föreslå en sänkning av egenavgiften med 10 kr/resa från 1
januari 2015. Samrådsgruppen föreslår också att den nya taxan uppräknas årligen enligt gällande
index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och specialfordon i Gävleborgs län”.
Taxan avrundas till närmaste 5- och 10-tal kronor.
Beslutsunderlag
Koordinator Carita Carters tjänsteskrivelse 2014-11-05

Inlägg
Dan Brodin (KD)

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslaget till ny färdtjänsttaxa godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

141

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING – OKTOBER – KOMMUNSTYRELSEN
Ärende
Kommunstyrelsens månadsredovisning per sista oktober 2014.

Inlägg
Dan Brodin (KD)

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

142

EKONOMISK MÅNADSREDOVISNING – OKTOBER – NÄMNDERNA
Ärende
Nämndernas månadsredovisning per sista oktober 2014.

Inlägg
Birger Larsson (C), Tord Horn (S), Dan Brodin (KD)

Kommunstyrelsens beslut
1.

Redovisningen godkänns.

2.

Eventuell begäran om återbetalning av assistansmedel redovisas på januarisammanträdet
2015.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

143

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2015-2017
Ärende
Ekonomiutskottet har lämnat förslag på års- och flerårsbudget 2015-2017.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons instruktioner 2014-06-24 och tjänsteskrivelse 2014-10-31
Kommunstyrelsen § KS § 110/14
Bygg- och miljönämnden BMN § 71/14, § 73/14
Utbildnings- och kulturnämnden, UKN § 60/14
Socialnämnden SN § 60/14
Ekonomiutskottet § 10/14
Kommunchef Lars Sjödins och ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-11-11
Inlägg i debatten
Birger Larsson (C), Dan Brodin (KD), Nils-Erik Henningsson (S)

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Kommunövergripande mål och mätbara mål fr o m 2015 godkänns.

2.

De kommunövergripande målen diskuteras vidare vid ekonomiutskottet i februari 2015

3.

Nämndernas förslag till mätbara mål godkänns.

4.

För år 2015 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2,0 %
av skatter och statsbidrag till att vara 0,8 %. För år 2016 ändras det finansiella målet om att
årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2,0 % av skatter och statsbidrag till att vara 1,6 %.

5.

Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med föreliggande förslag med
sammanställning enligt följande:

Driftsbudget
Kommunstyrelsen
Bygg/miljönämnd

2016

68 708

2017

73 513

74 983

3 869

3 946

4 025

Utbildning/kultur

118 257

118 623

118 780

Socialnämnd

127 247

129 759

132 354

583

594

606

0

0

0

318 663

326 435

330 749

22 149

20 445

18 639

Revision
Valnämnd
Summa driftsbudget
- varav gymnasieskola
Investeringsbudget

2015

2016

2017

Kommunstyrelsen

8 700

8 850

8 850

Bygg/miljönämnd
Utbilding/kulturnämnd
Socialnämnd
Summa investeringsbudget

6.

2015

50

50

50

800

800

800

450

300

300

10 000

10 000

10 000

Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden ska
budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och handläggas separat.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
7.

Budgetpropositionen 2015 visar på att flertalet riktade statsbidrag finns att söka för olika
verksamheter. Styrelse och nämnder ska beakta de riktade statsbidragen som finns att söka för
berörd nämnd.

8.

Kommunkontoret får i uppdrag att se över fastställd intern fördelningsmodell för fördelning av
resurser för integration. Återkoppling av uppdraget vid kommunstyrelsens sammanträde i
februari 2015.

9.

Fördelning av integrationsmedel om 2 300 000 kronor fördelas med inriktning
integrationsbefrämjande åtgärder för år 2015 med 500 000 kronor till utbildnings- och
kulturnämnden, 1 000 000 kronor till socialnämnden och 800 000 kronor till kommunstyrelsen
och integration/arbetsmarknad.

10. Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett trygghetsboende i kvarteret
Urets lokaler. Återkoppling av uppdraget med angiven tidplan till kommunstyrelsens
sammanträde i februari 2015.
11. Socialnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av LSS verksamheten. Återkoppling av
uppdraget med angiven tidplan till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2015.
12. Investeringsnivå om totalt 10,0 mkr/år kvarstår.
13. För kommande investeringar upptas nya lån 2015 med ett maxbelopp om 100 000 000 kronor.
14. Under 2015 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015.
15. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta
belopp om 139 000 000 kronor, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp
16. Internränta för 2015 fastställs oförändrad till 3 %.
17. Taxor och avgifter för 2015 fastställs.
18. Ägardirektiv 2015 för Ockelbogårdar AB antas
19. Ockelbo Ryttarförening beviljas amorteringsfrihet under fyra (4) år, åren 2015-2018.
20. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente (§ 9, p13) ska
kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre betydenhet fastställs till 400 000 kronor (per
år).
21. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och i brådskande
situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till
200 000 kronor (per år)
22. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 9, p 7) får förvärva eller
försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 800 000 kronor (per objekt).
23. Förslaget till års- och flerårsbudget 2015-2017 fastställs i övrigt.

Jäv
Sarah Andersson (S) deltar in i handläggningen av punkt 19.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10 (22)

Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

144

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN – BUDGET 2015 – PLAN 2016 - 2021
Ärende
Fastställd investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i samband
med budgetarbetet. I samband med arbetet med års- och flerårsbudget 2015-2017 ska planen
aktualiseras och en ny plan för perioden 2015 – 2021 ska tas fram.
Överväganden
Investeringsnivå
Kommunens totala investeringsnivå utökades och fastställdes inför 2009 till 10,0 mkr/år med
viljeinriktningen att ge förutsättningar för att möta kommande investeringsbehov inom förskolan,
grundskola och kostverksamheten.
Investeringsmedel om 7,0 mkr/år har under de tre tidigare budgetperioderna fördelats till styrelse
och nämnder (2011-2013, 2012-2014 och 2013-2015)
Långsiktig investeringsplan
Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2014 har utökats med 100 mkr i enlighet med
fullmäktiges beslut. (KF § 79/12) om kommunens framtida skola.
Inför fastställande av preliminära ramar års- och flerårsbudget 2015-2017 beslutades av fullmäktige
i juni 2014 att kommunstyrelsens investeringsram skulle utökas med 3,0 mkr
fr o m 2015 (en tidigare läggning med ett år från tidigare beslut).
Socialnämnden äskar utökad investeringsram för år 2015 med 150 tkr för år 2015. Omfördelning
sker från kommunstyrelsen
Fr o m år 2015 fördelas totalt 10,0 mkr/år till investeringar i enlighet med tidigare fastställd nivå.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-11-11
Ekonomiutskottet § 11/14

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Långsiktig investeringsplan 2015-2021 godkänns

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

145

INSTRUKTIONER ÅRSREDOVISNING 2014
Ärende
Kommunens årsredovisning är ett viktigt dokument och där instruktionerna inför arbetet blir ett
styrande dokument. För att möjliggöra för kommunstyrelsen att erhålla den information som
efterfrågas och anses vara av vikt, kommer instruktionerna avseende arbetet med kommande
bokslut att behandlas av kommunstyrelsen.
Instruktioner till årsredovisning 2014 har utarbetats.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2014-10-31.
Ekonomiutskottet § 12/14.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Instruktionerna till årsredovisning 2014 godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

146

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN
Ärende
Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars konfidentialitet, riktighet,
tillgänglighet och spårbarhet.
Det finns ett behov av att förtydliga, strukturera och effektivisera informationssäkerhetsarbetet i
kommunen
Grunden till detta arbete läggs i en informationssäkerhetspolicy som på kommunövergripande nivå
fastställer synen på informationssäkerhet, övergripande mål samt organisationens mål och intention
med informationssäkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2014-10-30.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Informationssäkerhetspolicy för Ockelbo kommun och helägda bolag antas.

2.

Informationssäkerhetspolicy för Ockelbo kommun ersätter gällande IT-Säkerhetsplan (KS §
22/03 – 2003-03-03).

3.

Kommunkontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för informationssäkerhet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

147

STYRANDE PRINCIPER FÖR DIGITAL SAMVERKAN I GÄVLEBORGS LÄN
Ärende
Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars konfidentialitet, riktighet,
tillgänglighet och spårbarhet.
Region Gävleborg har initierat och samordnat ett arbete där företrädare för merparten av länets
kommuner med konsultstöd har utarbetat styrande principer för digital samverkan.
De styrande principer för digital samverkan som formulerats innebär att de organisationer som
antagit dem har förbundit sig att upprätthålla en viss överenskommen nivå på arbetet med
informationssäkerhet.
Där ingår till exempel att alla informationstillgångar ska klassificeras och hotbilder analyseras
återkommande, samt att krishanteringsförmågan upprätthålls. Händelser som kan leda till negativa
konsekvenser ska förebyggas och var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser
som kan påverka säkerheten för kommunens informationstillgångar.
Att länets alla kommuner arbetar i enlighet med ovan nämnda principer underlättar samverkan
genom att transparensen och förutsägbarheten ökar i de olika samverkansaktiviteter som blir
aktuella från tid till annan. Det kan exempelvis gälla hantering av information mellan organisationer
men även gemensam anskaffning och drift av IT-system.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2014-10-30.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Styrande principer för digital samverkan antas.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

148

UTÖKNING AV KONSUMENT GÄSTRIKLAND ATT OMFATTA ÄVEN BUDGET- OCH
SKULDRÅDGIVNING
Ärende
Sedan 2007 finns samordnad konsumentvägledning i Gästrikland med lokalisering till Gävle.
Samarbetet omfattar Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby.
Idag finns ingen gemensam samordning för budget- och skuldrådgivning utan varje kommun har
löst det på olika sätt. I Ockelbo ligger detta ansvar på Socialnämnden. Efter en utredning som
initierats av Gästrikerådet har möjligheterna till samordnad budget- och skuldrådgivning utretts och
förslag till lösning tagits fram. Två alternativa förslag till organisation/bemanning presenteras i
utredningen och Gästrikerådet tillstyrker en lösning enligt alternativ 1. Alternativ 1 bygger på den
bemanning som erbjuds inom Gävle kommun idag. För Ockelbos del innebär detta en kostnad av
54500 kr/år. Kostnaden skall belasta socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse

Inlägg i debatten
Dan Brodin (KD, Markku Kalliokoski (V)

Kommunstyrelsens beslut
1.

En utökning av samverkan inom Konsument Gästrikland att även omfatta budget- och
skuldrådgivning enligt alternativ 1 godkänns.

2.

Kostnaden ska belasta socialnämnden.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

149

CLAES ANDERSSONS MINNESFOND 2014
Ärende
FolkhälsaBRÅ har i samråd med polis samt Claes Anderssons anhöriga, tagit fram ett förslag på
pristagare till 2014s utdelning ur Claes Anderssons minnesfond.
Detta förslag är:
Magnus Wikinghielm som i augusti stoppade ett knivrån i Motala
Kommunstyrelsens beslut
1.

Priset ur Claes Anderssons minnesfond 2014, prissumma 10 000 kr, tilldelas Magnus
Wikinghielm, Motala.

2.

Eventuella omkostnader för logi och resor belastar minnesfonden.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

150

ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGAR – GÄSTRIKE VATTEN AB
Ärende
Med anledning av förändringar i kommunallagen har förändringar initierats i bolagsordning en för
Gästrike Vatten AB. Dialog har skett med berörda bolag och dotterbolag.
Från och med 2013-01-01 gäller delvis ny lagstiftning vad avser kommunstyrelsens uppsiktsplikt
över hel- och delägda bolag.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-11-07.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
De föreslagna ändringarna i bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB och Ockelbo Vatten AB
godkänns

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-11-27

Kommunstyrelsen
§

151

ÖVERENSKOMMELSER OM PLATSER FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH
UTSLUTTNINGSBOENDE
Ärende
Tre ärenden inom området överenskommelser om platser för ensamkommande har tagits fram.
Ärendena behandlas som ett ärende och under rubriken Överenskommelser om platser för
ensamkommande barn och utslussningsboende
Ärendena avser följande och bifogas som bilagor:
1.

Överenskommelse om asylplatser för ensamkommande barn

2.

Överenskommelse om platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd

3.

Utslussningsboende (+18 boende)

Beslutsunderlag
Enhetschef Tomas Larssons tjänsteskrivelser 2014-10-22, 2014-10-23 och 2014-10-27.
Inlägg i debatten
Dan Brodin (KD), Tord Horn (S), Birger Larsson (C), Markku Kalliokoski (V), Nils-Erik Henningsson
(S), Sarah Andersson (S), Elsie-Britt Eriksson (S), Bertil Eriksson (M)

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Överenskommelse om asylplatser för ensamkommande barn
1.

En ny separat överenskommelse tecknas om 8 asylplatser enligt de nya fördelningstalet från
migrationsverket.

2.

Enhetschef på arbetsmarknad och integrationsenheten får uppdraget att se över möjligheterna
att öppna ytterligare ett boende för ensamkommande barn och i samråd med kommunchef,
teknisk chef, socialchef och VD på Ockelbogårdar se över möjligheterna att hitta lämpliga
lokaler för HVB boende.

Överenskommelse om platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd
1.

En ny separat överenskommelse tecknas om tolv (12) barn med uppehållstillstånd enligt
Länsstyrelsens förslag.

2.

Kommunchef får på delegation från kommunstyrelsen möjlighet att revidera
överenskommelsen efter aktuellt behov.

Utslussningsboende (+18 boende)
1.

Enhetschef arbetsmarknad/integrationsenheten får i uppdrag att förbereda och organisera
utslussningsboendet i samråd med socialchef.

2.

Enhetschef arbetsmarknad/integrationsenheten får uppdraget att ta fram en överenskommelse
med Ockelbogårdar om en ombyggnation av lägenheter vid Bysjöbacke.

Utdragsbestyrkande
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UTREDNINGSUPPDRAG – TVÅ LUNCHRÄTTER INOM ÄLDREOMSORGEN - TILLBEHÖR
TILL HEMTJÄNSTENS MAT
Ärende
Kommunfullmäktige beslutar 140303 § 8 p1 att 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.

Beslutsunderlag
Utbildnings och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2014-09-12.
Utbildnings- och kulturnämnden § 62/14.

Inlägg
Birger Larsson (C)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Utredningen avseende kostnader och konsekvenser av två maträtter varje dag till
äldreomsorgen godkänns.
2. Utredning gällande tillbehör till hemtjänstens mat godkänns.

Utdragsbestyrkande
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TAXOR OCH AVGIFTER 2015 – MYNDIGHETSUTÖVNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Ärende
I ett mål av Högsta förvaltningsdomstolen, (HFD), har det klargjorts att ett kommunalförbund saknar
rättsliga förutsättningar att på egen hand utfärda föreskrifter och därmed taxor.
HFD har genom beslutet den 12 december 2013 slagit fast att det är de ingående
medlemskommunerna- inte kommunalförbundet- som ska fatta beslut om taxan för verksamhet
som grundas på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning. HFD konstaterar i sitt beslut att
8 kap regeringsformen ska tolkas så att den föreskriftsrätt som delegerats till en kommun inte följer
med över till kommunalförbundet om verksamheten bedrivs där.
HFD:s beslut innebär att det är fullmäktige i respektive medlemskommun som bör fatta beslut om
taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, tillsyn respektive tillstånd enligt lagen om
brandfarlig och explosiv vara.
Då nuvarande ovan nämnda taxor är beslutade av direktionen i Gästrike Räddningstjänstförbund så
måste dessa taxor fortsättningsvis beslutas i respektive kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förbundschef Nestor Wallbergs skrivelse 2014-10-30.

Inlägg
Birger Larsson (C)

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Taxor och avgifter 2015 för Gästrike Räddningstjänstförbund fastställs.

2.

Taxan förs in i Taxekatalog 2015.

Utdragsbestyrkande
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FÖRLÄNGNING AV AVTAL – HJÄLPMEDELSVERKSAMHETEN, FOU-VÄLFÄRD, REGNET,
HELGE
Ärende
Avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU-Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av
gemensam nämnd.
På grund av att den gemensamma nämnden införs från och med andra kvartalet måste dock avtal
träffas angående första kvartalet 2015.
Detta ärende fanns inte med på dagordningen.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2014-11-27.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

2.

Ockelbo kommun tecknar avtal om tre månaders förlängning av avtal gällande
verksamheterna; Hjälpmedelsverksamheten, FouU-välfärd, Regnet samt HelGe.

Utdragsbestyrkande
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KS-KF ÄRENDEN
Ärende
Vilka ärenden ska gå vidare till kommunfullmäktige 15 december.

Förslag till beslut
•

Års- och flerårsbudget 2015-2017

•

Långsiktig investeringsplan

•

Överenskommelser om platser för ensamkommande barn och utslussningsboende

•

Ändring av bolagsordning – Gästrike Vatten

•

Informationssäkerhetspolicy för Ockelbo kommun

•

Styrande principer för digital samverkan i Gävleborgs län

•

Förslag till ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län

•

Förslag till taxor och avgifter 2015 – myndighetsutövning för Gästrike Räddningstjänstförbund

•

Utredningsuppdrag – två lunchrätter inom äldreomsorgen – tillbehör till hemtjänstens mat

Utdragsbestyrkande
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RAPPORTER/INFORMATION

Nordost Bysjön – lägesrapport

Charlotta Ryd

Utvärdering – Under eken – mars 2015

Lars Sjödin

Handlingsplan företagsklimatet – januari 2015

Lars Sjödin

Drogvaneundersökningen

Mia Lindblom

Vänortsverksamheten 2014

Joachim Krüger/
Monica Åkesson

Upphandlingar

Lars Sjödin

Förlängning Hälsans stig – kostnadsförslag januari 2015

Lars Sjödin

Nya Perslunda

Lars Sjödin

Arvodeskommittén – Nya regler partistöd, Arvodesreglemente Ockelbogårdar A-S Stensson
Gästrike Räddningstjänst
Visioner om ”Räddningstjänstens Hus”

Nestor Wallberg/
Mats Aakre

Wij Trädgårdar

Lars Sjödin

ÖVRIGA FRÅGOR

Gatubelysningen centrala Ockelbo

Birger Larsson (C)

Utdragsbestyrkande

