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Kommunstyrelsen
Plats och tid

"Hyllan" kl 9.00-12.00, 13.00-16.10
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Magnus Jonsson (S), ordförande
Sölve Malm (S)
Sarah Andersson (S)
Tord Horn (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Bo Norling (S), ersättare för Carina Löfgren (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, § 1-7, § 14 (del av), Ann-Sofie Stensson, ekonom
Monica Järnkvist, utvecklingschef
Anette Josefsson, personalstrateg
Pamela Warren, VD Ockelbogårdar
David Hedman, teknisk chef
Carita Carter, Simon Strömner, vänortsbesök, § 14 (del av)
Trygve Åkesson, trafikansvarig, § 4 och 14 (del av)
Palle Danielsson, socialchef, § 5-6
Annica Aneklev, projektledare – Länsstyrelsen, Lotta Sen Thakuri, IT-strateg, § 14 (del av)
Mats Rostö, Björn Hemgren, Gästrike Vatten, § 14 (del av)
Mia Lindblom, folkhälsosamordnare, § 8-9 och § 14 (del av)
Torbjörn Hallberg, säkerhetsansvarig, § 8-9 och § 14 (del av)
Rolf Sundqvist, närpolischef, § 8 och 14 (del av)
Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef, § 14 (del av)
Närvarande ersättare: Owe Krantz (MP), § 1-7, § 14 (del av), Dan Brodin (KD), Ann-Christin Persson
Georgsdotter (S), Stig Mörtman (FP)
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Sammanträdesdatum

2012-01-30

Kommunstyrelsen
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-01-30, § 1-14
§

1

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
§

2

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
§

3

BOKSLUTSPROGNOS 2011
§

4

TRAFIKSÄKER GÅNGPASSAGE SUNDSBRON
§

5

TAXA GÄLLANDE ANSÖKAN OCH TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND UTIFRÅN DEN NYA
ALKOHOLLAGEN (2010:1622)
§

6

SVAR PÅ MOTION – INFÖR EN OMSORGSGARANTI I OCKELBO KOMMUN
§

7

UTVECKLING AV GLÄNTAN - ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSENHETENS
LOKALBEHOV
§

8

DELTAGANDE I PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH
UNGDOMSPOLITIK
§

9

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING SAMT INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA
HÄNDELSER
§

10

FORTSATT SAMVERKAN MED WIJ TRÄDGÅRDAR I VISIONENS ANDA ÅR 2013
§

11

NY FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND MED
TILLHÖRANDE REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSDIREKTIONEN
§

12

UTREDNING AV NYA DRICKSVATTEN-ANLÄGGNINGAR FÖR ÅMOT SAMHÄLLE
§

13

KS-KF ÄRENDEN
§

14

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR
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Kommunstyrelsen
§

1

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Ärende
Följande delegeringsbeslut har fattats under perioden 2011-11-14 – 2012-01-16:
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonssons beslut:


Ny lön: nr 1/12

Inlägg
Stig Mörtman (FP)

Kommunchef Lars Sjödins beslut:


Omfördelning av medel inom investeringsbudgeten understigande 500 000 kronor, beslutas
följande:
350 000 kronor omfördelas inom investeringsbudgeten för samförläggning av kanalisation för
IT-infrastruktur i samband med att Fortum gräver ner elledning i Mörtebo.
I samband med förläggningen kommer Ockelbo kommun att söka kanalisationsstöd via
Länsstyrelsen omfattande 50% av kostnaden.



Kommunstyrelsen – beslutsattestanter 2012
I samband med beslut om kommunstyrelsens förvaltningsbudget (KS § 145/11) beslutades
även om beslutsattestanter och ersättare inom kommunstyrelsens område.
Några av tjänsterna var vid beslutstillfället vakanta. Tillsättning av tjänsterna har genomförts
varvid attestförteckningen har aktualiseras. Även kompletteringar av ersättare har tillkommit.



Titeln personalstrateg ändras till personalchef from 1 mars 2012

Inlägg
Stig Mörtman (FP)

Ekonomichef Joachim Krügers beslut


Rätt att utkvittera medel från kommunens plusgirokonton och bankräkningar.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-01-30

Kommunstyrelsen
§

2

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
Protokoll mm
- FolkhälsaBRÅ 2011-11-24
- Ockelbogårdar 2011-10-10, 2011-12-12
- Socialnämnden 2011-11-17Bygg- och miljönämnden
- Ockelbo Vatten 2011-11-23
- Gästrike Vatten 2011-11-23
- Gästrike Räddningstjänstförbund 2011-10-28, 2011-12-09
- Gästrikerådet 2011-11-30
- Inköp Gävleborg 2011-11-15
- Inköp Gävleborg – revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2011-08-31.
- Kollektivtrafikberedningen 2011-11-11
- Landstinget Gävleborg – länspresidieträff 2011-12-13
- Region Gävleborg, regionstyrelsen 2011-10-28
- Region Gävleborg, regionfullmäktige 2011-11-18
- Cesamprotokoll 2012-01-24
Diverse
- Synskadades Riksförbund Gävleborg – Uttalande ang färdtjänstförsämringarna i länet
- Sambruk – e-samhället och arkivet – slutrapport 2011-10-12- X-trafik – Prolongering av avtal
rörande anropsstyrd trafik i Gävleborgs län
- Landstinget – PM – inrättande av fullmäktigeberedningar i landstinget samt uppdrag och roll
- Röda korset – utmanar Sveriges kommuner att avge tre nyårslöften
- Kommunal - Rapport – Hänger din mammas trygghet på dig?
- Valmyndigheten – nyhetsbrev 2011:17 V
- Tripple Steelix nr 21
- SKL – styrelsebeslut nr 16 – Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård
och omsorg om de mest sjuka äldre
- Nordanstigs kommun KF § 89/11 – Val av revisorer för Inköp Gävleborg 2011-2014.
SKL cirkulär
11:50 Hyreshöjning fr o m 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex
11:51 AD dom 11/58, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund mot Sollentuna kommun, tolkning
av kollektivavtalet HÖK 07.
11:53 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte
fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
11:54 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt
1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och
KAP-KL under 2012
11:55 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2012
11:57 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015
11:61 Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2012
11:62 Kommunal fastighetsavgift 2010-2012
11:63 AD dom 11/17 om avsked av IT-tekniker som oriktigt registrerar arbetstid i kommunens
tidsredovisningssystem
12:01 Cirkulärhantering samt abonnemang på cirkulär 2012 och cirkulärförteckning 2011
Kurser och konferenser
Inbjudningar till kurser och konferenser finns tillgängliga vid sammanträdet.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

3

BOKSLUTSPROGNOS 2011
Ärendet
Ekonomichef Joachim Krüger ger en muntlig redovisning avseende kommunstyrelsens och
nämndernas bokslutsprognos 2011.
Inlägg i debatten
Sölve Malm (S), Björn Östberg (M), Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C)

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6 (16)
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2012-01-30

Kommunstyrelsen
§

4

TRAFIKSÄKER GÅNGPASSAGE SUNDSBRON
Ärende
Ockelbo Kommun har under flera år, i länets infrastrukturplan, haft med önskemål om en
trafiksäkrare lösning av befintlig gångpassage norr om Sundsbron. Hösten 2010 anlitade
Trafikverket, som väghållare för väg 272, Ramböll i Falun som konsult för att ta fram förslag på en
lösning av de problem som finns.
Problemområdet definierades till:


Gångpassage väg 272



Gäverängevägen, från väg 272 till järnvägen



Trädgårdsgatan



Parkeringsyta väster om väg 272 med korsande gång- & cykelväg

Kalkylen idag, för den del som inte berör Trafikverket, är 1500 tkr. Avtalsmässigt kan denna
kostnad uppdelas mellan OVF och kommunen. Det skulle i så fall innebära att OVF gör en extra
utdebitering av vägavgifter, efter beslut på årsmöte, för att täcka ombyggnadskostnader.
OVF:s totala andelstal är 1 354 836. Av dessa faller 151 670 ( 11,2%) på Ockelbo kommun och
423 087 ( 31,2%) på Ockelbogårdar AB. Utdebiteringen för 2011 var 0,85 kr/andel och ambitionen
från OVF är att kostnaden inte höjs 2012.
För att möjliggöra en byggstart och slutförande under 2012 bör kommunen redan nu ta beslut att
stå för kostnader utöver Trafikverkets del i projektet.
Beslutsunderlag
Trygve Åkessons tjänsteskrivelse 2012-01-09.
Inlägg i debatten
Birger Larsson (C), Sölve Malm (S), Björn Östberg (M), Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V)
Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Jonsson (S): Återremiss för utredning av kostnaderna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det bifalls.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari.

2.

Kommunkontoret får i uppdrag att klarlägga de ekonomiska förutsättningarna.

Utdragsbestyrkande
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2012-01-30

Kommunstyrelsen
§

5

TAXA GÄLLANDE ANSÖKAN OCH TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND UTIFRÅN DEN
NYA ALKOHOLLAGEN (2010:1622)
Ärende
Den 1 januari trädde en alkohollag i kraft. Utifrån denna krävs en ändring av befintliga taxor då nya
typer av beslut införts och redan befintliga beslut förändrats. Enligt den nya alkohollagen ska även
olika typer av anmälningar hanteras av kommunen. Dessa är kostnadsfria men innebär ett utökat
arbete och därmed utökade kostnader.
I alkohollagens 8 kap 10 § framgår att kommunen får ta ut en avgift både för prövning av
serveringstillstånd samt för tillsyn av den som har serveringstillstånd. I syfte att nå en ökad täckning
av kostnader för handläggning av tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen föreslås en
justering av taxorna. Nedan beskrivs kortfattat de förändringar i alkohollagen som medför ett utökat
arbete för kommunens alkoholhandläggare samt behov av revidering av den befintliga taxan.


Vid ansökan om serveringstillstånd krävs att sökande samt delar av bolaget och föreningars
styrelse avlägger prov där de påvisar kunskaper i alkohollagen. Administrationen kring detta
kunskapsprov sköts av kommunen.



Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd får, efter anmälan till kommunen, krydda sin
spritdryck för servering som snaps.



Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas ett stadigvarande
serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle
anmäls och godkänns av kommunen.



Anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang blir tillåten under
förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar både den
aktuella drycken samt lokalen där provsmakningen äger rum. Innan arrangemanget äger rum
skall detta anmälas till kommunen. Partihandlare kan ansöka om ett tillfälligt tillstånd för
provsmakning.



Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som
har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att efter anmälan till kommunen erbjuda
provsmakning av den egenproducerade dryckerna. Om ett sådant tillstånd saknas får
tillverkaren ansöka om ett särkilt tillstånd för provsmakning.



Flera tillståndshavare kan ansöka om ett serveringstillstånd för en gemensam serveringsyta.



En ny sanktion har införts, erinran, vilken ska användas som en lindrigare åtgärd än varning.

Ansökningsavgifter
Ansökningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår
bland annat remissbehandling, kunskapsprov och beredning av beslutsunderlag.
Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om synnerliga skäl föreligger får dock
avgiften helt eller delvis återbetalas.
Tillsynsavgift
För alla stadigvarande serveringstillstånd skall en tillsynsavgift tas ut från och med året efter det att
nytt tillstånd meddelats. Tillsynsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Avgiften avser
kalenderår och tas årligen ut i förskott av den som vid faktureringstillfället innehar
serveringstilståndet.
Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-10-26.
Socialnämnden § 98/11.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Nya taxor för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd godkänns.

2.

Socialnämnden bemyndigas att från och med år 2013 årligen uppräkna samtliga taxor utifrån
Statistiska Centralbyråns konsumentindex.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

6

SVAR PÅ MOTION – INFÖR EN OMSORGSGARANTI I OCKELBO KOMMUN
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2011 (§ 63/11) att remittera ovanstående motion från Stig
Mörtman (FP) till kommunstyrelsen för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats.
Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-11-30.
Socialnämnden § 110/11.
Inlägg i debatten
Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V).
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses härmed besvarad.

Utdragsbestyrkande
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2012-01-30

Kommunstyrelsen
§

7

UTVECKLING AV GLÄNTAN - ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSENHETENS
LOKALBEHOV
Ärende
Behovet av insatser för kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden har det senaste året
ökat i Ockelbo Kommun. Behovet av lokaler/arbetsplatser för verksamheten har därmed förändrats.
Samtal har därför förts med Ockelbogårdar om Gläntan på Vibacka.
Hyreskostnaderna för hela ytan, 900 kvm är 823 000 kr/år.
Vid en inflyttning i lokalerna 1 maj 2012 har Arbetsmarknads- och integrationsenheten + KS
200 000 kr täckning för hela hyreskostnaderna i sin budget, inklusive Matsal och samlingssal.
För 2013 saknas 450 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins och enhetschef Tomas Larssons tjänsteskrivelse 2012-01-13.
Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Tord Horn (S), Dan Brodin (KD), Sölve Malm (S), Björn Östberg (M), Marit
Rempling (C), Birger Larsson (C), Elsie-Britt Eriksson (S).

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunkontoret får i uppdrag att teckna hyresavtal med Ockelbogårdar avseende lokaler för
arbetsmarknads- och integrationsenheten.

2.

Hyreskostnaderna hänförs till kommande budgetprocess för diskussion om omdisponering.

Jäv
Pga jäv deltar inte Birger Larsson (C) och Björn Östberg (M) i handläggningen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

8

DELTAGANDE I PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH
UNGDOMSPOLITIK
Ärende
Under år 2011 har Region Gävleborg erbjudit kommunerna i länet en regional processutbildning
med fokus på att skapa ett forum för att diskutera metoder och tillvägagångssätt för en
sektorsövergripande och kunskapsbaserad barn- och ungdomspolitik såväl lokalt som regionalt.
Region Gävleborg stod för upplägg och innehåll samt kost och logi i samband med utbildningen.
Inför år 2012-2013 har regionens kommuner formulerat sina behov av en fortsättning, vilket sedan
har analyserats av forskare. Utifrån detta formulerades det ett förslag på en fortsättning av
processutbildningen för åren 2012-2013. Detta förslag skickades ut till regionens kommuner på
remiss under november månad 2011. Den 9 december redovisades och diskuterades remissvaren
med deltagarna i utbildningen.
Kostnaden för deltagandet i utbildningen är 20 000 kr. Kommunen medfinansierar med tid.
Kommunen får skicka upp till 10 deltagare till utbildningen.
Beslutsunderlag
Folkhälsosamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2012-01-17.
Inlägg i debatten
Björn Östberg (M)
Kommunstyrelsens beslut
1.

Ockelbo kommun deltar i Region Gävleborgs utbildning. 2012-2013.

2.

Medelsanvisning: inom kommunstyrelsens budgetram, verksamhet 93010

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

9

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING SAMT INFORMATIONSPLAN VID
EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER
Ärende
Vid en extra ordinär händelse behöver kommunen en plan för hur ledning samt samordning och
information skall fungera. Plan för ledning och samordning samt en informationsplan har tagits fram
och skall beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Beredskapssamordnare Torbjörn Hallbergs tjänsteskrivelse 2012-01-11.
Inlägg i debatten
Sölve Malm (S)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Plan för ledning och samordning samt informationsplan vid extraordinära händelser godkänns.

Utdragsbestyrkande
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2012-01-30

Kommunstyrelsen
§

10

FORTSATT SAMVERKAN MED WIJ TRÄDGÅRDAR I VISIONENS ANDA ÅR 2013
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade om ett treårigt projekt (november 2009) för fokus på
utvecklingsinsatser och offensiv marknadsföring för den uppmärksamhet som då väntades inför
kronprinsessbröllop. Projektet Ockelbo med grannar startade 2010 och övergick därefter till
Ockelbo växer under 2011-2012.
Under projektet har Wij Trädgårdar varit en nödvändig samarbetspartner för utveckling och
genomförande av projektet samt för de marknadsinsatser som bidragit till marknadsföringen av
Ockelbo. Wij Trädgårdar har samtidigt drivit eget projekt för utveckling av Wij Trädgårdar som en
arena öppen för olika aktiviteter i Ockelbo.
När Wij Trädgårdar söker egna projektmedel behövs offentlig medfinansiär. Under 2010 – 2012 har
kommunen varit medfinansiärer utifrån projekten Ockelbo med grannar och Ockelbo växer.
För 2013 behöver Kommunstyrelsen ta beslut om att vara medfinansiär för Wij Trädgårdars
fortsatta projekt för utveckling av Wij Trädgårdar.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins och utvecklingschef Monica Järnkvists tjänsteskrivelse 2012-01-13.
Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Stig Mörtman (FP), Marit Rempling (C), Margaretha Östberg (M), Birger Larsson
(C), Sölve Malm (S), Björn Östberg (M)

Kommunstyrelsens beslut
1.

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari.

2.

Kommunkontoret får i uppdrag att presentera en ekonomisk specifikation över de föreslagna
900 000 kronorna.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§
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NY FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND MED
TILLHÖRANDE REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSDIREKTIONEN
Ärende
Gästrike räddningstjänst är ett kommunalförbund med uppgift att svara för delar av uppgifterna i
lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och annan därtill knuten verksamhet. Medlemmar i
kommunalförbundet Är Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner.
Finansieringen av verksamheten sker till största delen genom medlemsbidrag, resterande vi
externa intäkter i form av olika avtal, i huvudsak mellan medlemskommunerna kommunalförbundet.
Den innevarande förbundsordningen, som senast justerades 17 februari 2006, har varit föremål för
en djupare utredning, med syfte att hitta en lösning, där uppdraget tydligare beskrivs och en
avgränsning kan göras till det som inte direkt berör räddningstjänstens huvudansvarsområden. Det
ska på så sätt vara en enklare att budgetera och följa upp verksamheten.
Gästrike räddningstjänst kommer, i och med förslaget till ny förbundsordning, att få utökade
uppgifter och därmed behövs mer medel skjutas till i form av ett utökat medlemsbidrag.
Till förslag till ny förbundsordning finns vidare ett förslag till nytt reglemente för kommunförbundets
direktion.
Beslutsunderlag
Räddningschef Tommy Törlings tjänsteskrivelse 2011-12-30.

Inlägg i debatten
Birger Larsson (C)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ny förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst, med tillhörande reglemente för
räddningsdirektionen, fastställs att gälla från och med den 1 mars 2012.

Utdragsbestyrkande
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UTREDNING AV NYA DRICKSVATTEN-ANLÄGGNINGAR FÖR ÅMOT SAMHÄLLE
Ärende
Åmots vattenförsörjning genom vattentäkterna Källänget och Svartandal är känsliga och har redan
idag problem med vattenkvaliteten. Under flera år har privata intressen inom skognäringen önskat
avverka I närområdet till Källängets vattentäkt, frågan har under 2010 aktualiserats av
skogsägarna. Ockelbo kommun har tidigare valt att inte gå vidare med att inrätta
vattenskyddsområde för Källängets vattentäkt pga konflikten med skogsägarna. Gästrike Vatten har
på uppdrag av Ockelbo Vatten AB tillsammans med tekniska förvaltningen i Ockelbo kommun utrett
möjligheterna att byta mark med skogsägarna. Enligt tekniska förvaltningen finns inte tillgänglig
mark. Den konsult som tidigare tagit fram underlag för vattenskyddsområde har på uppdrag av
Gästrike vatten gjort en riskanalys av hur en avverkning påverkar vattentäkten.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2012-01-16.
Inlägg i debatten
Björn Östberg (M), Owe Hellberg (V), Dan Brodin (KD), Stig Mörtman (FP), Sölve Malm (S), Marit
Rempling (C), Margaretha Östberg (M), Birger Larsson (C)

Kommunstyrelsens beslut
1.

Gästrike Vatten får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att hitta nytt
vattenförsörjningsalternativ för Åmot samhälle.

2.

Medlen 250.000 – 800.000 kronor avsätts under 2012 för att bekosta utredningen.

3.

Medlen disponeras ur befintlig budgetram.

Utdragsbestyrkande
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KS-KF ÄRENDEN
Ärende
Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige den 5 mars?

Kommunstyrelsens beslut


Taxa gällande ansökan och tillsyn av serveringstillstånd utifrån den nya alkohollagen



Svar på motion – Inför en omsorgsgaranti i Ockelbo kommun.



Plan för ledning och samordning samt informationsplanvid extraordinära händelser



Ny förbundsordning för Gästrike räddningstjänstförbund med tillhörande reglemente för
räddningsdirektionen

Utdragsbestyrkande
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RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR


Reserapport – Vänortsbesök Cashel Irland sommaren 2011
Carita Carter och Simon Strömner informerar



Sotningsavtal – Stig Mörtman (FP)
Information om vidare hantering vid februarisammanträdet



Bredbandsstrategi
Projektledare Annica Aneklev från Länsstyrelsen informerar
Inlägg
Sölve Malm (S), Ove Krantz (MP), Owe Hellberg (V), Dan Brodin (KD)



Gästrike Vatten/Ockelbo Vatten
VD Mats Röst och Marknads- och kundchef Björn Hemgren informerar om:
- Vad har hänt under 2011, kostnadsutveckling, budget 2011-2012, konsekvensanalys,
ledningskarta, vattentäkter, fler abonnenter behövs, VA-strategi, planerad verksamhet 2012,
löpande arbete 2012.
Inlägg
Sölve Malm (S), Tord Horn (S), Dan Brodin (KD), Björn Östberg (M), Birger Larsson (C), Stig
Mörtman (FP), Owe Hellberg (V)



Uppföljning av samverkansöverenskommelse Polis och kommun
Säkerhetssamordnare Torbjörn Hallberg och närpolischef Björn Sundqvist informerar



Inlägg
Sölve Malm (S), Björn Östberg (M), Owe Hellberg (V)



Nya riktlinjer föreningsbidrag och Regional kulturplan
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlund informerar



Skolutredningen – Stig Mörtman (FP)
Informationsmöte för utbildnings- och kulturnämnden samt kommunstyrelsen den 23 februari kl
9.00-12.00 Perslundaskolans aula



Lingbo lägergård
Kommunchef Lars Sjödin informerar



Hemsjukvård



Sociala medier – Stig Mörtman (FP)
Inlägg
Owe Hellberg (V), Sölve Malm (S), Marit Rempling (C)



Strategi chefsrekrytring – Stig Mörtman (FP)



Motion – mål för den kommunala verksamheten och dess beslut – Owe Hellberg (V)
Svar på motionen på fullmäktiges majsammanträde



Ockelbogårdar – ny lagstiftning – Owe Hellberg
Information till kommunstyrelsen på marssammanträdet

Utdragsbestyrkande

