SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
Plats och tid

"Hyllan" kl 9.00-12.00, 13.00-16:20

Beslutande

Magnus Jonsson (S), ordförande
Carina Löfgren (S)
Sölve Malm (S), § 122-126
Bo Norling (S), ersättare för Sölve Malm (S), § 127-140
Sarah Andersson (S)
Tord Horn (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Birger Larsson (C)
Marit Rempling (C), ersättare för Thorsten Åstrand (C)
Björn Östberg (M)
Margaretha Östberg (M)
Owe Hellberg (V)

Övriga deltagare

Lars Sjödin, kommunchef
Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Ann-Sofie Stensson, ekonom
Ewa Persson, ekonom, § 122-128, 140 (del av)
Karin Strömberg, utvecklingschef
Pamela Warren, teknisk chef
Säkerhetssamordnare Torbjörn Hallberg, § 129-130, 140 (del av)
Folkhälsosamordnare Mia Lindblom, § 129-130, 140 (del av)
Louise Cedemar, PwC, § 140 (del av)
Anders Steffen, Jan Franksson, Bertil Carlsson, Karin Öhlund, kommunrevisionen, § 140 (del av)
Närvarande ersättare
Stig Mörtman (FP), Ove Krantz (MP), Bo Norling (S), § 122-126

Utses att justera

Owe Hellberg

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

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

122-140
...........................

Annica Månsson
Ordförande

Paragrafer

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

Magnus Jonsson
Justerande

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

Owe Hellberg

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

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-10-31

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
INNEHÅLLSFÖRTECKNING § 122-140
§

122

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
§

123

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
§

124

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER – KOMMUNSTYRELSEN
§

125

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER – NÄMNDERNA
§

126

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2012-2014
§

127

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2012-2014
§

128

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2012-2018
§

129

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
§

130

GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET MED ATT FÖRBÄTTRA BEFOKNINGENS HÄLSA I
GÄVLEBORG – REMISSVAR
§

131

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSOMRÅDEN - MÄTBARA MÅL 2012
§

132

GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT 2011
§

133

GRANKSNING - VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT
§

134

SAMMANTRÄDESDAGAR 2012
§

135

HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST
§

136

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL VISION 2020
§

137

INKALLANDE AV ERSÄTTARE I STYRELSER OCH NÄMNDER – REVIDERING AV FULLMÄKTIGES
BESLUT § 25/11
§

138

REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER
§

139

KS-KF ÄRENDEN
§

140

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

122

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Ärende
Följande delegeringsbeslut har fattats under perioden 2011-09-12 – 2011-10-16:

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson och kommunchef Lars Sjödins beslut
•

Omfördelning av investeringsanslag 2011 från ospecificerad post fastigheter till installation av
värmepump Lingbo skola.

Kommunsekreterare Annica Månssons beslut
•

Tillstånd att använda kommunens vapen
Ockelbo kommun har inget att erinra mot SVT:s begäran om att få använda kommunvapnet på
den nya sajten som bland annat kommer att innehålla kommunsidor.

•

Allmän kameraövervakning
Ockelbo kommun har inget att erinra mot Statoils ansökan om tillstånd för allmän
kameraövervakning vid Byvägen 47 i Ockelbo.

Inlägg
Stig Mörtman (FP)

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

123

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
Protokoll mm
Bygg- och miljönämnden 2011-09-19
Ockelbogårdar 2011-08-31
Ockelbo Vatten AB 2011-09-21
Gästrike Vatten AB 2011-09-28
Gästrike Räddningstjänstförbund 2011-09-23
Gästrikerådet 2011-09-21
Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag 2011-10-05
Cesam 2011-10-25
Personalutskottet 2011-09-06
Inköp Gävleborg
SKL Kommentus inköpscentral och relationen till kommunerna i Gävleborg
Hushållningssällskapet
Nytorpsskolan
Gävleborgs Fäbodförening
Grunder för ställningstagande i frågor om vindbruk
Div skrivelser
Hemtjänsten, mm
Riksfärdtjänst och zontaxa – KPHR
Dörröppnare - KPHR
SKL cirkulär
11:38
11:39
11:41
11:42

Förändring av diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen RIPS07
Preliminär kostnads- och LSS utjämning 2012-2015
Webbaserad grundkurs om Allmänna bestämmelser (AB)
Budgetförutsättningar för åren 2011-2015

KURSER OCH KONFERENSER
Inbjudningar till kurser och konferenser finns tillgängliga vid sammanträdet.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

124

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER – KOMMUNSTYRELSEN
Ärende
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per september 2011.

Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), Björn Östberg (M), Stig Mörtman (FP), Carina Löfgren (S)

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

125

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER – NÄMNDERNA
Ärende
Nämndernas månadsredovisning per september 2011.

Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-10-25.

Inlägg i debatten
Carina Löfgren (S), Sölve Malm (S), Stig Mörtman (FP), Margaretha Östberg (M), Owe Hellberg
(V), Marit Rempling (C), Björn Östberg (M)

Kommunstyrelsens beslut
1.

Redovisningen godkänns.

2.

Redovisningen av socialnämndens prognostiserade underskott på total 2 100 000 kronor
godkänns.

3.

De av nämnderna tagna ekonomiska redovisningar delges kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

126

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2012-2014
Ärende
Ett förslag till kommunstyrelsens års- och flerårsbudget 2012-2014 har utarbetats.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins och ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2011-10-13.
Ekonomiutskottet § 11/11.
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2011-10-17

Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Stig Mörtman (FP), Carina Löfgren (S), Birger Larsson (C), Margaretha Östberg
(M)

Yrkande
Owe Hellberg (V)
Kommunstyrelsen erhåller ett minskat anslag om 1 000 000 kr from 2012 -2014
Åtgärdsförslag: En gemensam chef för Teknik och Bygg-och-Miljö
Besparing

500 000 kr

Minskade anslag för projektmedel

500 000 kr

Tas från medel för Vision 2020, ”Utvecklingsmiljonen” och Vi växer
Medel för lägerverksamhet villkoras med att det finns en medfinansiering från Det kungliga hovet m
fl som minimerar den kommunala kostnaden

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag kontra Owe Hellbergs yrkande och
finner att ekonomiutskottets förslag bifalls.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 2012-2014 godkänns .

2.

Förslag till taxor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns.

3.

Medel om 30 000 kronor avseende underhåll av Hälsans stig överförs från kommunstyrelsen
till utbildnings- och kulturnämnden.

4.

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).

5.

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)

6.

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).

Reservation
Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Owe Hellberg (V)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

127

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2012-2014
Ärende
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2012-2014 ska överläggningar
med nämndföreträdare ske. Överläggningarna har genomförts den 6 och 7 oktober 2011.
Uppdrag inför överläggningarna
Instruktioner avseende arbetet med års- och flerårsbudget 2012-2014 har delgivits samtliga
berörda. Respektive nämnds budgetförslag ska vara enligt ram. Tjänsteskrivelse ska innehålla en
konsekvensbeskrivning hur de preliminära ramar för åren 2012-2014 påverkar verksamheterna och
deras kvalitetsnivå. Förslag till investeringsbudget och nämndsövergripande mål ska presenteras.
Överläggningar med nämndföreträdare inför års – och flerårsbudget 2012-2014
Torsdag den 6 oktober 2011, kl 09.00 – 16.30
kl 09.00 – 10.00
Ekonomiutskott
kl 10.30 – 12.00
Utbildnings- och kulturnämnd
kl 13.00 – 14.30
Socialnämnden
kl 15.00 – 16.00
Bygg- och miljönämnden
kl 16.00 – 16.30
Bolagen
Fredag den 7 oktober 2011, kl 09.00 – 13.00
kl 09.00 – 10.30
Kommunstyrelsen
kl 10.30 – 13.00
Ekonomiutskott
Företrädare för varje parti har inbjudits att delta i överläggningarna och vid ekonomiutskottets
sammanträde utan beslutanderätt.
Beslutsunderlag
Ekonomiutskottet § 12/11.
Ordförandeberedningens förslag.
Inlägg i debatten
Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), Stig Mörtman (FP), Marit Rempling (C),
Margaretha Östberg (M), Björn Östberg (M)

Yrkande
Owe Hellberg (V)
Se vänsterpartiets budgetsförslag 2012-2014 (bilaga)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ordförandeberedningens förslag kontra Owe Hellbergs yrkande
och finner att ordförandeberedningens förslag bifalls.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

För år 2012 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2 %
av skatter och statsbidrag till att vara 1,5 %.

2.

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

2012

2013

2014

Kommunstyrelsen

62 628

64 126

65 409

Bygg/miljönämnd

3 305

3 361

3 429

Utbildning/kultur

112 748

111 265

109 897

Socialnämnd

115 533

117 793

120 149

473

483

493

0

0

200

Summa driftsbudget

294 687

297 028

299 576

- varav gymnasieskola

24 301

20 785

17 648

Investeringsbudget

2 012

2 013

2 014

Kommunstyrelsen

Revision
Valnämnd

3.

5 800

5 800

5 800

Bygg- och miljönämnd

50

50

50

Utbilding/kulturnämnd

800

800

800

Socialnämnd

300

300

350

Summa investeringsbudget
6 950
6 950
7 000
Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden ska
budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och handläggas separat.

4.

Medel om 30 000 kronor avseende underhåll av Hälsans stig överförs fr o m år 2012 från
kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden.

5.

Kommunstyrelsen erhåller ett tillägg om 250 000 kronor för år 2012 och med 500 000 kronor
fr o m år 2013 med inriktningen lönesatsning förskollärar- och lärarlöner.

6.

Bygg- och miljönämnden erhåller ett tillägg med 500 000 kronor fr o m år 2012.

7.

Utbildnings- och kulturnämnden erhåller tillägg enligt budgetpropositionen med 30 000 kronor
för år 2012, med159 000 kronor år 2013 och med 153 000 kronor för 2014.

8.

Gymnasieskolans budgetram reduceras med 250 000 kronor för år 2013.

9.

Utbildnings- och kulturnämnden erhåller utökad ram fr o m år 2012 med 1 500 000 kronor.

10. Socialnämndens erhåller utökad ram fr o m år 2012 med 1 500 000 kronor.
11. Investeringsnivå om 10,0 mkr/år kvarstår. För perioden fördelas anslag till styrelse och
nämnder med 6 950 tkr för åren 2012 och 2013 och med 7 000 tkr för år 2014.
12. Planerad ombyggnation av Perslundaskolan handläggs separat när kostnadsbilden är klarlagd.
13. Nämndernas övergripande mål godkänns.
14. 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).
15. 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)
16. 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).
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
17. Internränta för 2012 fastställs till 4 %.
18. Taxor och avgifter för 2012 fastställs.
19. Utdebitering för år 2012 fastställs till 22,54 skattekronor.
20. Förslaget till års- och flerårsbudget 2012-2014 fastställs i övrigt.

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

128

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2012-2018
Ärende
Investeringsnivå
Kommunens totala investeringsnivå är fastställd till 10,0 mkr/år med viljeinriktningen att ge
förutsättningar för att möta kommande investeringsbehov inom förskolan, Perslunda skola och
kostverksamheten.
Långsiktig investeringsplan
Fastställd långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i
samband med budgetarbetet.
I samband med arbetet med års- och flerårsbudget 2012-2014 ska planen aktualiseras och
eventuellt revideras. Förslag till plan för åren 2012 – 2018 har utarbetats.
I planen för 2012 – 2018 anges en inriktning av ombyggnation Perslunda skola med avsatta medel
om 40 mkr för år 2013 och för 2014 ytterligare 40 mkr. Upplåningsbehovet beräknas år 2014 till 50
mkr.
Investeringen av ombyggnaden handläggs separat när kostnadsbilden är klarlagd, varvid inga
beräkningar finns med i förslag till års- och flerårsbudget 2012-2014.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2011-09-30

Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V)

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Långsiktig investeringsplan 2012-2018 godkänns

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

129

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
Ärende
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, som trädde i kraft den 1 september 2006, ska kommuner och
landsting minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i
fred och uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Lagen föreskriver bl.a. att kommunen
ska upprätta en plan för hur extra ordinära händelser ska hanteras. Grunden för denna plan är en
risk och sårbarhetsanalys (RSA) som gäller för innevarande mandatperiod. RSA:n skall
godkännas av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Under 2010 och början av 2011 har alla verksamheter tagit fram handlingsplaner för att kunna
hantera extra ordinära händelser.
Denna sammanställda RSA innehåller bl.a.
•

Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom kommunens
geografiska område.

•

Verksamheter som kan ge negativ påverkan på miljön.

•

Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade hot och risker som
kan leda till en extra ordinär händelse.

Beslutsunderlag
Beredskapssamordnare Torbjörn Hallbergs tjänsteskrivelse 2011-10-10.
Inlägg i debatten
Marit Rempling (C), Birger Larsson (C), Owe Hellberg (V), Tord Horn (S), Björn Östberg (M)

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Risk och såbarhetsanalysen godkänns

2.

Analysen ska kopplas till handlingsplaner med uppgifter om kostnader samt redovisas till
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2012.

Utdragsbestyrkande
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2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

130

GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET MED ATT FÖRBÄTTRA
BEFOKNINGENS HÄLSA I GÄVLEBORG – REMISSVAR
Ärende
Ett förslag till ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa”, har
utarbetats i bred samverkan Region Gävleborg och Landstinget. De gemensamma
utgångspunkterna för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa ska antas av
kommunstyrelserna, landstingsstyrelsen, Länsstyrelsen samt styrelsen för Region Gävleborg. Som
en förberedelse för detta har förslaget skickats ut på remiss. Därefter återkommer det eventuellt
bearbetade slutliga förslaget för beslut.

Beslutsunderlag
Folkhälsosamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2011-10-14.

Inlägg i debatten
Björn Östberg (M)

Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet antas såsom eget.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

131

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSOMRÅDEN - MÄTBARA MÅL 2012
Ärende
Inom kommunstyrelsens verksamheter har målområden lyfts fram. Utifrån de övergripande målen
och för de olika målområdena har fokusområden och mätbara mål utarbetats.
De mätbara målen ska fastställas av kommunstyrelsen.
Utgångspunkt
Utgångspunkt i arbetet med kommunstyrelsens mätbara mål är Vision 2010 och de
kommunövergripande målen.
Fortsatt process
Målprocessen är ett pågående arbete som diskuteras löpande under året och inför varje
budgetprocess. De mätbara målen kommer att följas upp i samband delårsbokslut och bokslut när
måluppfyllelse ska anges.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2011-09-30

Inlägg i debatten
Carina Löfgren (S), Marit Rempling (S), Stig Mörtman (FP), Margaretha Östberg (M)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens mätbara mål för 2012 godkänns

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 15 (23)

Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

132

GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT 2011
Ärende
Komrev inom PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en granskning av
Ockelbo kommuns delårsbokslut 2011-06-30. De bedömer att delårsrapporten i huvudsak är
upprättad enligt lagens krav och enligt god redovisningssed.
Revisorernas samlade omdöme av delårsrapporten är gott.
Rapporten tar upp områden som går att utveckla och vissa påpekanden att ta i beaktande i arbetet
framöver. Nedan presenteras några frågor som ska prioriteras inför arbetet med delårsrapporten för
2012.
De avvikelserna från god redovisningssed vad gäller t.ex. hantering av semesterlöneskuld,
upplupna löner ska minskas och hanteringen av personalkostnader prioriteras för att tydligare följa
givna rekommendationer.
Dokumentationen av balansräkningens poster, projekt och periodiseringar ska utvecklas.
Måluppfyllelsen för perioden är relativt låg men i rapporten framhålls det positiva arbetet med
visionen och målprocessen. Där finns det utvecklingsmöjligheter för det fortsatta arbetet vad gäller
målstyrning och användning av nyckeltal.
I rapporten betonas betydelsen av att fortsätta arbetet med att stärka kommunens ekonomiska
ställning. Det är av vikt att reglerna kring god ekonomisk hushållning beaktas och vid negativ
budgetavvikelse ska en åtgärdsplan upprättas. Önskvärt är också en tydlig redovisning av de
åtgärdsplaner som beslutats och vilka konsekvenser och resultat de inneburit.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2011-10-17.

Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Stig Mörtman (FP), Björn Östberg (M), Birger Larsson (C), Margaretha Östberg
(M).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

133

GRANKSNING - VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT
Ärende
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PWC genomfört en granskning avseende hur
verkställighet av beslut fungerar inom kommunen. Granskningen har inriktats på 10 olika beslut
som kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen fattat under åren 2008-2010.
PWC:s revisionella bedömning är att de granskade besluten i stort sett blivit verkställda i nöjaktig
omfattning samt att såväl bevaknings- som expedieringsrutiner är ändamålsenliga.
Av de tio beslut som följts upp har sex beslut följts till punkt och pricka och återrapportering har
skett där det ansetts nödvändigt.
Ett beslut är delvis verkställt (motion) om 6000 plantor vilket föranletts av att tillräckligt med pengar
anslogs endast under det första året av beslutad fyraårsperiod.
Ett beslut är delvis verkställt är delegeringsordning i personalärenden där nämnderna fullgjort sin
del men den beslutade återrapporteringen inte har skett till personalutskottet men uppdragsgivaren
kommunstyrelsen har fått återrapportering.
Två av besluten är inte verkställda, det ena angående utbildning i bokslutsprocessen samt
utvärdering av skadegörelse på kommunala fastigheter.
Då revisionen påpekar att såväl bevaknings- som expedieringsrutiner är ändamålsenliga ser
kommunkontoret ingen anledning att förändra dessa men påtalar vikten av att dessa rutiner skall
följas!

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2011-10-19

Kommunstyrelsens beslut
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och se till att existerande rutiner efterlevs

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

134

SAMMANTRÄDESDAGAR 2012
Ärendet
Sammanträdesdagar samt annonsering för år 2012 ska fastställas. Från kommunkontoret föreligger
följande förslag:
1.
Januari
Februari
mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2.

KS
30
27
26
26
28
27
24
29
3

KF

1
26
17

kl 09.00

kl 18.30

5
7
18
-

Annons om fullmäktiges sammanträde införs i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Gästriklands
Tidning och Ockelbo Nytt där även föredragningslistan införs.

Inlägg
Carina Löfgren (S)

Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen fastställs.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt annonsering fastställs enligt förslag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
§

135

HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST
Ärende
Sedan hösten 2006 har X-trafik i egenskap av trafikhuvudman handlagt Ockelbo kommuns
färdtjänsttillstånd. Från och med första januari 2012 kommer Landstinget Gävleborg att vara den
nya trafikhuvudmannen och man övertar också X-trafiks roll i kollektivtrafikfrågor.
För att den nya kollektivtrafikmyndigheten ska kunna hantera kommunens färdtjänstärenden krävs
ett nytt beslut enligt bifogad skrivelse från X-trafik.

Beslutsunderlag
Trafiksamordnare Daniel Perssons tjänsteskrivelse 2011-10-07.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ockelbo kommun överlåter myndighetsansvaret för färdtjänsten till den nya trafikhuvudmannen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
§

136

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL VISION 2020
Ärende
Lingbo skola ansöker om utvecklingsmedel till ett projekt vid skolan från kommunstyrelsen. I
Kommunstyrelsens budget för 2011 finns 400 000 kr avsatta för att stimulera till utvecklingsprojekt
som bidrar till att förverkliga VISION 2020.
Hittills under året har 370 500 kr beviljats till olika projekt. Lingbo förskola/skola/fritidshem ansöker
om 25 000 kr
Följande kriterier gäller för att erhållas projektbidrag enligt kommunstyrelsens beslut;
*Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2020:s fyra
huvudteman.
* Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan
aktör
* Effekterna av projektet ska vara långsiktiga utifrån Vision 2020
Lingbo skola vill utveckla projektet i två etapper, där denna avser investeringar av lekutrustning till
utemiljön. Del två av projektet hoppas man kunna genomföra under 2012 då tanken är att
tillsammans med Trädgårdsstudenter fortsätta utveckla utemiljön. Projektet är väl förankrat både
hos företag och föreningar
Projektet fyller väl kriterierna för att erhålla utvecklingsmedel

Beslutsunderlag
Utvecklingschef Karin Strömbergs tjänsteskrivelse 2011-10-17.
Ordförandeberedningens förslag

Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Margaretha Östberg (M), Tord Horn (S)

Kommunstyrelsens beslut
Lingbo skola beviljas 25.000 kronor till investeringar av lekutrustning till utemiljön.

Utdragsbestyrkande
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§
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INKALLANDE AV ERSÄTTARE I STYRELSER OCH NÄMNDER – REVIDERING AV
FULLMÄKTIGES BESLUT § 25/11
Ärende
Centerpartiet vill ändra turordningen för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder enligt
följande:
C, FP, S, M, KD, MP, V
(tidigare C, S, FP)

Beslutsunderlag
Centerpartiets skrivelse 2011-09-20.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
För ledamot tillhörande nedanstående
partigrupp

Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning

Moderata samlingspartiet (M)

M, KD, MP, V, C, FP, S

Centerpartiet (C)

C, FP, S, M, KD, MP, V

Socialdemokraterna (s)

S, C, FP

Vänsterpartiet (v)

V, MP, M, KD

Utdragsbestyrkande
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§
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REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER
Ärende
I enlighet med § 30 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner som inte beretts färdigt
redovisas.
•

Mål för den kommunala verksamheten och dess beslut – Owe Hellberg (V)

•

Bältesanvändning i bussarna i Ockelbo kommun – Camilla Franksson (M)

•

Inför en omsorgsgaranti i Ockelbo – Stig Mörtman (FP)

•

Förändring av budgetprocessen i Ockelbo - Stig Mörtman (FP)

•

Inför en läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet – Stig Mörtman (FP)

•

Inför en Äldreombudsman i Ockelbo – Stig Mörtman (FP)

•

Redovisning av kommunalt parti- och utbildningsstöd – Stig Mörtman (FP)

•

Se över den politiska organisationen – Stig Mörtman (FP)

Motionerna är under beredning och ambitionen är att de ska kunna besvaras vid decembersammanträdet.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
§
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KS-KF ÄRENDEN
Ärende
Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige den 21 november?

Kommunstyrelsens beslut
•

Förslag till års- och flerårsbudget 2012-2014

•

Långsiktig investeringsplan 2012-2018

•

Sammanträdesdagar 2012

•

Handläggning av färdtjänst

•

Risk- och sårbarhetsanalys

•

Inkallande av ersättare i styrelser och nämnder

•

Redovisning av obesvarade motioner

Utdragsbestyrkande
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2011-10-31

Kommunstyrelsen
§

140

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR

•

Ärenden från personalutskottet 2011-09-06

•

Kuxatrafiken – återrapportering

•

Delfinansiering av trygghetsmätning – ansökan

•

Långsiktig verksamhetsplan 2011-2014 – FolkhälsaBRÅ
Ärende KS i november

•

Wij valsverk – ny ledamöter

•

Inspektionsrapport – Överförmyndarverksamheten
Kommunstyrelsen förklarar sig informerad

•

Centrumhotellet/Baren – Owe Hellberg (V)
Lägesrapport – ärende till KS i november

•

Kronprinsessbesöket – Stig Mörtman (FP)
Återrapportering KS i november

•

SJ – Carina Löfgren (S)

•

Revisionens roll och arbetssätt
Presentation av revisorernas uppdrag och roll, arbetssätt och granskningsarbetet 2011.
Frågor och diskussion
- Hur ser kommunstyrelsen på det ekonomiska läget? Prognos helår?
- Möjlighet och hinder för att få kommunens ekonomi i balans de kommande åren?
- Hur ser kommunstyrelsen på arbetet med utvecklingen av kommunens målstyrning?
- Kommunstyrelsens möjligheter att leda, styra och ha uppsikt över all verksamhet utifrån
övergripande mål? Hur genomför kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt?
- Viktiga framtidsfrågor för Ockelbo kommun de kommande åren

Utdragsbestyrkande

