SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (26)

Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora Vänortsrummet kl 9.00-12.00, 13.00-16.00

Beslutande

Magnus Jonsson (S), ordförande
Carina Löfgren (S)
Sölve Malm (S)
Sarah Andersson (S)
Tord Horn (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Birger Larsson (C)
Per-Olof Uhrus (C), ersättare för Marit Rempling (C)
Björn Östberg (M), § 69 (del av), kl 9.00-9.45
Dan Brodin (KD), ersättare för Björn Östberg, kl 9.45-16.00
Bertil Eriksson (M)
Owe Hellberg (V)

Övriga deltagare

Lars Sjödin, kommunchef
Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Ann-Sofie Stensson, ekonom
Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef, § 69, 87 (del av)
Andreas Östblom, byggprojektledare, § 69
Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef, § 81-82
Agneta Wenell, näringslivsutvecklare, § 87 (del av)
Torbjörn Hallberg, säkerhetssamordnare, § 87 (del av)
Mia Lindblom, folkhälsosamordnare, § 87 (del av)
Lars Krantz, Lars-Eric Ericsson, Malin Eriksson, Wij Trädgårdar, § 87 (del av)
Närvarande ersättare:
Dan Brodin (KD) kl 9.00-9.45

Utses att justera

Owe Hellberg

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

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

67-87
...........................

Annica Månsson
Ordförande

Paragrafer

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

Magnus Jonsson
Justerande

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

Owe Hellberg

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-05-30

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning § 67-87

§

67

REDOVISNIG AV DELEGATIONSBESLUT
§

68

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
§

69

FRAMTIDENS SKOLA I OCKELBO – HANDLINGSALTERNATIV
§

70

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL – KOMMUNSTYRELSEN
§

71

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL – NÄMNDER
§

72

KOMMENTARER TILL GRANSKNINGSRAPPORT – ÅRSREDOVISNING 2012
§

73

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2014-2016 – PRELIMINÄRA RAMAR
§

74

INSTRUKTIONER DELÅRSBOKSLUT 30 JUNI 2013
§

75

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2014-2020
§

76

ÅRSREDOVISNING 2012 – GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
§

77

ÅRSREDOVISNING 2012 – INKÖP GÄVLEBORG
§

78

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – GÖR OM SJÖBACKEN TILL ETT ”RIKTIGT” HOTELL
§

79

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – BYGG EN ALLMÄN CAMPING VID OMRÅDET KRING
GAMLA ”RÖDLADAN”
§

80

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG MÖJLIGHET ATT ÅKA MED FLOTTARBÅTEN CARL ÄNDA
NER TILL YCKLAREN
§

81

MILJÖPROGRAM FÖR OCKELBO KOMMUN
§

82

NYA DETALJPLANER FÖR TRE OMRÅDEN
§

83

ANSÖKNINGAR UTVECKLINGSMEDEL – VISION 2020
§

84

INKÖP AV INDUSTRIMARK
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

85

EN KOMMUN FÖR FRAMTIDEN 2014-2018 – ÖVERSYN AV DEN POLITISKA
ORGANISATIONEN
§

86

KS-KF ÄRENDEN
§

87

RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

67

REDOVISNIG AV DELEGATIONSBESLUT
Ärende
Under perioden 2013-04-09 – 2013-05-08 har inga delegationsbeslut fattats.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

68

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
Protokoll mm
Bygg- och miljönämnden 2013-04-15
Socialnämnden 2013-04-24
Utbildnings- och kulturnämnden 2013-04-23
Ockelbogårdar 2013-03-22
Inköp Gävleborg – Revisionsberättelse 2012
Gästrike räddningstjänstförbund 2013-04-12
FolkhälsaBRÅ 2013-04-18
Ockelbo Vatten – årsstämma 2013-04-23
Ockelbo Vatten – konstituerande styrelsemöte 2013-04-23
Sandvikens kommunfullmäktige § 42 – Mellankommunal utjämning för hemsjukvården
Gävle kommunstyrelse § 80 – Mellankommunal utjämning för hemsjukvården
Cesam 2013-05-23
Valmyndigheten
Nyhetsbrev 213:2 V
Länsstyrelsen - Ockelbo kommuns beslut om lokala ordningsföreskrifter för torghandel
- Länsstyrelsen har granskat de lokala ordningsföreskrifterna mot bakgrund av bestämmelser i
ordningslagen och inte funnit skäl att upphäva föreskrifterna
Länsstyrelsen – Ockelbo kommuns beslut om lokala ordningsföreskrifter
- Länsstyrelsen har granskat de lokala ordningsföreskrifterna mot bakgrund av bestämmelser i
ordningslagen och inte funnit skäl att upphäva föreskrifterna.
SKL – Pressmeddelande
Befolkningsförändringar utmanar ekonomin
SKL cirkulär
13:13 Vårpropositionen 2013
13:14 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
13:15 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK 13 – med
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
13:16 Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommendera PO 2014
13:17 Budgetförutsättningar 2013-2016
13:19 Definitivt omsorgsprisindex 2013
KURSER OCH KONFERENSER
Eventuella kurser och konferens finns tillgängliga vid sammanträdet.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

69

FRAMTIDENS SKOLA I OCKELBO – HANDLINGSALTERNATIV
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26, § 79/12 att ge kommunkontoret i uppdrag att utreda
alternativ gällande ombyggnation/nybyggnation för årskurs 4-9 i syfte att uppnå en god skolmiljö
med ändamålsenliga lokaler. Den totala investeringsnivån ska uppgå till maximalt 100 miljoner
kronor.
Handlingsalternativ för framtidens skola i Ockelbo ska beslutas av kommunfullmäktige i juni 2013.
Dessförinnan behandlas ärendet av utbildnings- och kulturnämnden samt kommunstyrelsen.
Efter fullmäktigebeslutet kontaktade kommunkontoret White som är en av Sveriges största
arkitektbyråer och har varit engagerade i många lyckade skolprojekt, bland annat Kulturcentrum i
vår grannkommun Sandviken.
Uppdraget till White blev att utreda följande handlingsalternativ:


Till- och ombyggnad av Perslundaskolan för åk 4-9.



Nybyggnation på befintlig tomt (Perslundas nuvarande tomt) för åk 4-9.



Nybyggnation på ny tomt för åk 4-9.

White har lagt upp arbetet med lokalutredning i tre skeden:
1.

analys av befintliga lokaler och verksamheter

2.

dimensionering av framtida lokalbehov

3.

framtagande av handlingsalternativ.

Beskrivning av de olika handlingsalternativen:
Lokalprogram och de olika handlingsalternativen beskrivs i ”Framtidens skola i Ockelbo –
Lokalutredning – Handlingsalternativ 2013-05-08” (bilaga 2) med kostnadsberäkningar utförda av
Jonsson Consult AB (bilaga 3).


Handlingsalternativ 1 a – Om- och tillbyggnad av Perslundaskolan
Skolans nuvarande två huvudbyggnader behålls, liksom gymnastikhallen. Övriga nuvarande
delar av skolan rivs. En helt nybyggd huskropp uppförs.



Handlingsalternativ 1 b – Om- och tillbyggnad av Perslundaskolan
Lokaldispositionen är i stort sett densamma som i alternativ 1 A. Skillnaden är att den nya
byggnaden, idrottshallen och D-huset byggs samman med en ny länk och entré från väster.



Handlingsalternativ 2 – nybyggnad på Perslundatomten
En nybyggnation uppförs och samtliga nuvarande byggnader rivs. Då egen idrottshall saknas
är en investering i Kuxahallen nödvändig.



Handlingsalternativ 3 – nybyggnad på Wijtomten
En ny skola med idrottshall byggs på Wijtomten. Kräver ny infrastruktur i form av till exempel
gång- och cykelvägar.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins och utbildnings- och kulturchefs Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse
2013-05-15.
Utbildnings- och kulturnämnden § 37/13
Ordförandeberedningens och utbildnings- och kulturnämndens förslag till beslut
1.

Föreslår kommunfullmäktige att besluta om om-/tillbyggnation av Perslundaskolan med
inriktning enligt handlingsalternativ 1 b för vidare utredning och projektering i syfte att skapa
framtidens 4-9 skola i Ockelbo.

2.

Underlag för investeringsbeslut skall vara fullmäktige tillhanda till decembersammanträdet
2013.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
Inlägg i debatten
Björn Östberg (M), Birger Larsson (C), Per-Olof Uhrus (C), Carina Löfgren (S), Sölve Malm (S),
Dan Brodin (KD), Owe Hellberg (V)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Ordförandeberedningens och utbildnings- och kulturnämndens förslag till om-/tillbyggnation av
Perslundaskolan med inriktning enligt handlingsalternativ 1 b för vidare utredning och
projektering i syfte att skapa framtidens 4-9 skola i Ockelbo godkänns.

2.

Underlag för investeringsbeslut skall vara fullmäktige tillhanda till decembersammanträdet
2013.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

70

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL – KOMMUNSTYRELSEN
Ärende
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per 30 april 2013.
Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), Carina Löfgren (S), Dan Brodin (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

71

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL – NÄMNDER
Ärende
Nämndernas månadsuppföljning per 30 april 2013.
Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Dan Brodin (KD), Birger Larsson (C)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

72

KOMMENTARER TILL GRANSKNINGSRAPPORT – ÅRSREDOVISNING 2012
Ärende
Kommentarer ska lämnas på revisorernas granskningsrapport av årsredovisning 2012.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2013-05-08.
Inlägg i debatten
Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V), Dan Brodin (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

73

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2014-2016 – PRELIMINÄRA RAMAR
Ärende
Inför arbetet med års- och flerårsbudget 2014-2016 ska preliminära ramar fastställas
Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget påbörjades i samband med bokslutsdag och
ekonomiutskottets överläggning i mars 2013. Inför överläggning med ekonomiutskottet i maj har
instruktioner och uppdrag till styrelse och nämnder behandlats av kommunstyrelsen
Uppdraget till styrelse och nämnder har varit att redovisa följande:


Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att med anledning av kommunens framtida
skolorganisation presentera konsekvenser av en lägre uppräkning om 2 % av budgetram för år
2014 och med 4 % fr o m 2015.



Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och socialnämnden ska presentera
konsekvenserna av en lägre uppräkning av budgetramarna för 2014-2016 med 1 %.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2013-04-04
Kommunstyrelsen § 49/13
Bygg- och miljönämnden, § 38/13
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds kompletterande tjänstskrivelse 2013-04-26
Utbildnings- och kulturnämnden, § 31/13
Socialnämnden, § 29/13
Ekonomiutskottet § 7/13
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2013-05-13
Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Per-Olof Uhrus (C), Birger Larsson (C)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och flerårsbudget 2014-2016
fastställs enligt följande:
Driftsbudget
Kommunstyrelsen

2014

2015

2016

64 713

68 924

74 313

3 793

3 869

3 946

Bygg- och miljönämnd
Utbildning/kultur

94 160

95 628

97 554

122 957

125 419

127 936

Revision

533

544

554

Valnämnd

200

0

0

286 356

294 384

304 304

17 653

16 833

17 169

304 009

311 217

321 473

Socialnämnd

Driftsbudget
Gymnasieskola
Summa driftsbudget

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
Investeringsbudget

2014

2015

2016

Kommunstyrelsen

5 600

105 800

8 800

Bygg- och miljönämnd

250

50

50

Utbildnings- och kulturnämnd

800

800

800

Socialnämnd
Summa investeringsbudget

350

350

350

7 000

107 000

10 000

2.

Vid fastställande av preliminära ramar för 2014-2016 är år 2014 i enlighet med finansiell
målsättning om att årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2 % av skatter och statsbidrag.
För åren 2015 och 2016 ändras det finansiella målet till att vara 1,5 % av skatter och
statsbidrag.

3.

Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden
exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och handläggs separat. Avstämning och
reglering av anslaget hänförs till ekonomiutskottet i oktober 2013.

4.

Bygg- och miljönämnden erhåller utökad investeringsram om 200 000 kronor för år 2014 för
nytt diariesystem. Finansiering sker genom omfördelning av investeringsmedel från
kommunstyrelsens anslag.

5.

Kommunstyrelsen och socialnämnden ska gemensamt redovisa effekterna av satsningen på
ungdomar och satsning från försörjningsstöd till anställning. Socialnämnden ska särskilt
redovisa de ekonomiska effekterna av det minskade försörjningsstödet . Uppdraget ska
redovisas och ingå i kommunstyrelsens och socialnämndens budgetförslag 2014-2016.

6.

Socialnämnden ska redogöra för konsekvenserna av de åtgärder som socialnämnden
beräknas vidta utifrån redovisade förslag. Uppdraget ska redovisas i socialnämndens
budgetförslag 2014-2016 och även innefatta de åtgärder som vidtas under 2013.

7.

Revisionen erhåller ett tillägg om 50 000 kronor fr o m år 2014.

8.

Riktat budgetanslag för lönesatsning fr o m år 2013 om 250 000 kronor omfördelas från
kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden.

Not till protokollet
Kommunstyrelsen har noterat att utbildnings- och kulturnämnden inte uppfyllt uppdraget att
presentera konsekvenser av en lägre uppräkning om 2% av budgetram för år 2014 och med 4%
från och med 2015.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

74

INSTRUKTIONER DELÅRSBOKSLUT 30 JUNI 2013
Ärende
Instruktioner för delårsbokslut per 30 juni 2013 ska behandlas av kommunstyrelsen i maj 2013.
Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och för perioden per den 30 juni.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2013-04-26
Ekonomiutskottet § 9/13
Kommunstyrelsens beslut
Instruktioner för delårsbokslut per 30 juni 2013 godkänns

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

75

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2014-2020
Ärende
Fastställd investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i samband
med budgetarbetet. I samband med arbetet med års- och flerårsbudget 2014-2016 ska planen
aktualiseras och en ny plan för perioden 2014 – 2020 ska tas fram.
Investeringsnivå
Kommunens totala investeringsnivå är fastställd till 10,0 mkr och investeringsmedel om 7,0 mkr/år
fördelas till styrelse och nämnder .
Kommunens framtida skola
Kommunens framtida skola beslutas av fullmäktige i juni 2013. Kommunstyrelsens
investeringsbudget kan komma att ändras fr o m 2015 utifrån detta beslut (max 100 mkr enligt
fullmäktiges beslut § 79/12). Övriga investeringssatsningar kan därefter planeras.
Långsiktig investeringsplan 2015-2020
Förslag till långsiktig investeringsplanering är budget för 2015 utökas med 100 mkr (KF § 79/12).
Kommunstyrelsens investeringsbudget utökas fr o m 2016 med 3,0 mkr och inom fastställ
investeringsnivå för att möta övriga investeringsbehov. Fr o m år 2016 fördelas 10,0 mkr/år i
enlighet med fastställd investeringsnivå.
Bygg- och miljönämnden har framfört behov av ytterligare investeringsmedel för år 2014 om 200 tkr
för nytt diariesystem. Finansiering sker genom omfördelning av investeringsmedel från
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2013-04-26
Ekonomiutskottet § 8/13.
Kommunstyrelsens beslut
Långsiktig investeringsplan 2014-2020 behandlas vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2013

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

76

ÅRSREDOVISNING 2012 – GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Ärende
Årsredovisning och revisionsberättelse för Gästrike Räddningstjänstförbund har inkommit.
Förbundet har god ekonomi och direktionen beslutade 2012-12-07 att återbetala 2012 års
överskott. Gästrike Räddningstjänst redovisar ett resultat före återbetalning på 2,2 miljoner kronor.
Återbetalningen är redovisad i 2012 års bokslut och förbundets resultat för 2012 uppgår därför till 0
kr. Återbetalt belopp för Ockelbo kommuns del är 84 000 kronor.
Med resultaträkning, balansräkning samt bokslutskommentarer som underlag har revisorerna
tillstyrkt att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet
för perioden 2012-01-01 till 2012-12-31.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2013-05-13.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2012 godkänns.

2.

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

77

ÅRSREDOVISNING 2012 – INKÖP GÄVLEBORG
Ärende
Årsredovisning och revisionsberättelse för Inköp Gävleborg har inkommit. Förbundet redovisar för
perioden ett överskott på 270 000 kronor.
Med resultaträkning, balansräkning samt bokslutskommentarer som underlag har revisorerna
tillstyrkt att förbundets årsredovisning godkännes och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet
för perioden 2012-01-01 till 2012-12-31.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2013-05-13.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Inköp Gävleborgs årsredovisning för perioden 2012-01-01 till 2012-12-31 godkänns.

2.

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

78

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – GÖR OM SJÖBACKEN TILL ETT ”RIKTIGT” HOTELL
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att remittera ovan nämnda medborgarförslag till
kommunstyrelsen för beredning. Ett svar har utarbetats:
”Sjöbacken är en vacker plats och kommunen strävar efter att det ska vara en plats som attraherar
både Ockelbobor och besökare.
Kommunen sålde dock restaurangen på Sjöbacken till en privat aktör 2007. Kommunen har därför
ingen rådighet över fastigheten. Att bygga om fastigheten till hotell i nuläget ligger därför utanför
kommunens möjligheter.”
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-05-06.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-30

Kommunstyrelsen
§

79

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – BYGG EN ALLMÄN CAMPING VID OMRÅDET KRING
GAMLA ”RÖDLADAN”
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att remittera ovan nämnda medborgarförslag till
kommunstyrelsen för beredning. Ett svar har utarbetats:
”Ockelbo Kommun ser utvecklingen av turist och besöksnäring som en central utvecklingsfråga och
det måste skapas fler möjligheter för turister och besökare att övernatta i bygden. Det bör ur det
perspektivet utredas vilka möjligheter som finns för att starta ytterligare en camping i Ockelbo tätort.
Det har också från olika aktörer framkommit behov av en till Camping i Ockelbo. Dels via detta
medborgarförslag men även från olika företagare har frågan väckts.
Kommunen ser positivt på detta och kommer att utreda möjligheterna till att utveckla en till camping
under 2013-2014.”
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-05-06.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Utdragsbestyrkande
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SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG MÖJLIGHET ATT ÅKA MED FLOTTARBÅTEN CARL
ÄNDA NER TILL YCKLAREN
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att remittera ovan nämnda medborgarförslag till
kommunstyrelsen för beredning. Ett svar har utarbetats:
”Att underlätta passage för båtar under Sundsbron är en fråga som har varit aktuell i många år. En
säker passage under Sundsbron skulle ge fler människor möjligheten att ta del av sjösystemet i
Ockelbo
Muddring under Sundsbron kräver dock en utredning och tillstånd. Den nuvarande vattendomen
kan komma att behöva omprövas och en muddring måste genomföras med stor försiktighet då den
kan påverka vattennivåerna både ovanför och nedanför Sundsbron.
Kommunen har tagit kontakt med länsstyrelsen i frågan och kommer att undersöka möjligheterna till
muddring.”
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Utdragsbestyrkande
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MILJÖPROGRAM FÖR OCKELBO KOMMUN
Ärende
Bygg- och miljönämnden fick på kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 2009
uppdraget att utarbeta förslag till lokala miljömål för Ockelbo kommun. Förslag till Miljöprogram för
Ockelbo kommun har arbetats fram i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från bygg & miljö.
Arbetet har förankrats i en styrgrupp bestående av politiker från kommunstyrelsen och bygg- och
miljönämnden.
I februari 2013 remitterades miljöprogrammet till kommunstyrelsen, utbildnings- och kulturnämnden,
socialnämnden, Ockelbogårdar AB och Gästrike Vatten AB. Utifrån inkomna remissyttranden har
ett slutligt förslag tagits fram.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2013-04-11
Bygg- och miljönämnden § 39/13.
Tilläggsförslag – Owe Hellberg (V)
Förändringen av det övergripande målet kompletteras med: ”Alla kommuninvånare bör känna till de
lokala miljömålen och känna sig delaktiga i arbetet med att uppnå dem.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bygg- och miljönämndens förslag och Owe Hellbergs
tilläggsförslag och finner att Owe Hellbergs förslag godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

En förändring av det övergripande målet enligt följande godkänns.
- Alla kommunala verksamheter ska prioritera och verka för att de lokala miljömålen uppfylls.
- Alla kommuninvånare bör känna till de lokala miljömålen och känna sig delaktiga i arbetet
med att uppnå dem.

2.

Miljöprogrammet för Ockelbo kommun fastställs.

Utdragsbestyrkande
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NYA DETALJPLANER FÖR TRE OMRÅDEN
Ärende
Framtagandet av detaljplanerna syftar till att planlägga mark för att möjliggöra byggande av
flerbostadshus i Ockelbo tätort.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-05-17.
Kommunstyrelsens beslut
Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ta fram nya detaljplaner för del av kvarteret Stallet,
Säbyggeby 1:64 och Prästbordet 1:44 i enlighet med beslutsunderlagen.

Utdragsbestyrkande
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ANSÖKNINGAR UTVECKLINGSMEDEL – VISION 2020
Ärende
Tre ansökningar om utvecklingsmedel har lämnats till Kommunstyrelsen. Två av projekten har
utformats i Lingbo i samverkan mellan Lingbo Byförening, Föräldraråd, Lingbo IF och Lingbo
Förskola, Ansökan om utvecklingsstöd till utemiljön Förkola och Fritids Del 2 och Ansökan om
utvecklingsstöd till friluftsliv och fysisk aktivitet i Lingbo.
Ett projekt har utformats av OBBK, OHK, OSK och Ockelbo Adventure, Ansökan om visionsmedel
för utveckling av Hälsodagen 2013.
I kommunstyrelsens budget för 2013 finns 800 000 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
Projekten
Projektet Utemiljön vid Lingbo Förskola och Fritids, Del 2 är en vidareutveckling av miljön runt
förskolan och skolan som startade under 2012 delvis med utvecklingsmedel. Tillsammans vill man
skapa en naturlig vacker, lekvänlig samlingsplats för alla åldrar och alla tider på dagen där det är
attraktivt att träffas och umgås naturnära på en central plats i byn.
Ansökan om projektstöd 22 500 kr.
Projektet Friluftsliv och fysisk aktivitet i Lingbo som utformats av Lingbo IF och Lingbo Byförening
avser att genom ett antal investeringar och upprustningsarbeten runt sjön Lingan, badplatsen och
elljusspåret utveckla och skapa fler möjligheter till friluftsliv, motion och naturupplevelser för både
byns invånare och besökare.
Ansökan om projektstöd 88 500 kr
Projektet Utveckling av Hälsodagen 2013 som har utformats av tre föreningar och Ockelbo
Adventure avser att utveckla den årligen återkommande Hälsodagen med ett antal aktiviteter och
evenemang i syfte att bidra till att dagen utvecklas och lever vidare, öka delaktigheten hos
kommunens invånare och intressera fler för vikten av hälsa och aktivitet.
Ansökan om projektstöd 50 000 kr
Samtliga projektansökningar fyller väl kriterierna för projektstöd.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-05-13.
Ordförandebereddningens förslag
1.

Projektet Utemiljön vid Lingbo Förskola och Fritids – del 2 beviljas projekt på 22 500 kronor

2.

Projektet Friluftsliv och fysisk aktivitet i Lingbo beviljas projektstöd på 88 500 kronor

3.

Projektet Utveckling av Hälsodagen 2013 beviljas projektstöd på 50 000 kronor

Kommunstyrelsens beslut
Ordförandeberedningens förslag godkänns.

Utdragsbestyrkande
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INKÖP AV INDUSTRIMARK
Ärende
Ockelbo kommun äger idag inga byggklara industritomter. Det finns dock ett uttalat behov av att
kommunen äger byggklara industritomter som med relativt kort varsel kan försäljas till intressenter
som vill starta/utveckla näringslivsverksamheter i kommunen. Tidigare erfarenheter visar också att
intressenter utanför kommunen som ämnar etablera sig inom kommunen också vill genomföra
dessa etableringar i samarbete med kommunen men då också ställer kravet på en relativt snabb
hantering av ärendet.
Utifrån ovanstående är det viktigt att kommunen kan agera snabbt när entreprenörer önskar att
etablera sig i kommunen. I många större kommuner har kommunerna lagt detta etableringsansvar i
kommunala bolag som då har möjlighet att agera mer på marknadens villkor och då har en större
handlingsfrihet.
Det finns dock möjligheter att kunna hantera dessa frågor utifrån marknadens ev. behov om
delegation ges till en ansvarig tjänsteman att kunna köpa in mark avsedd för industrietablering och
också kunna sälja densamma. Skulle delegation ges till en ansvarig tjänsteman så ges per
automatik information om eventuellt genomförda affärer på nästkommande
kommunstyrelsesammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-05-16.
Inlägg i debatten
Birger Larsson (C), Carina Löfgren (S), Dan Brodin (KD), Owe Hellberg (V)

Kommunstyrelsens beslut
1.

Delegation ges till kommunchef och ekonomichef i förening att inköpa och försälja
industritomter till ett maxbelopp om 400 000 kronor per objekt.

2.

Delegation ges enbart för ett rapporterat delegationsbeslut per kommunstyrelsesammanträde

Utdragsbestyrkande
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EN KOMMUN FÖR FRAMTIDEN 2014-2018 – ÖVERSYN AV DEN POLITISKA
ORGANISATIONEN
Ärende
Eventuellt är en ny lagstiftning på gång ”Vital kommunal demokrati SOU 2012:30” med en hel del
förändringar för offentlig sektor.
Ett exempel är att enligt nu gällande kommunallag så är antalet ledamöter i kommunfullmäktige
lägst 31 ledamöter och ett av de många olika förslagen är att lägsta antalet ska gå ner till 21
ledamöter.
I och med att vi är på väg in i en ny mandatperiod bör vi se över den politiska organisationen.
Kommunstyrelsens ordförande kommer därför att tillsätta en styr- och en arbetsgrupp. I samarbete
med grupperna ska en uppdragsbeskrivning utarbetas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonssons skrivelse 2013-05-15.
Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V)
Kommunstyrelsens beslut
Styrgrupp
Staffan Nordqvist (S), sammankallande
Anna Schönning (S)
Marit Rempling (C)
Arbetsgrupp
En representant från varje parti.
Sekretariat
Joachim Krüger, ekonomichef
Maria Forsslund, PA-konsult
PwC
Tidsplan: Mars 2014

Utdragsbestyrkande
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KS-KF ÄRENDEN
Ärende
Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till fullmäktige den 17 juni?
Kommunstyrelsens beslut


Års- och flerårsbudget 2014-2016 – preliminära ramar



Framtidens skola



Årsredovisning – Gästrike Räddningstjänstförbund



Årsredovisning – Inköp Gävleborg



Miljöprogram för Ockelbo kommun



Svar på medborgarförslag – Gör om Sjöbacken till ett ”riktigt hotell”



Svar på medborgarförslag – Bygg en allmän camping vid området kring gamla ”rödladan”



Svar på medborgarförslag – Möjlighet att åka med flottarbåten Carl ända ner till Ycklaren

Utdragsbestyrkande
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RAPPORTER/INFORMATION/ÖVRIGA FRÅGOR

Ockelbolägret 2013 – Torbjörn Hallberg och Mia Lindblom
Tema Djur, natur, vatten. Äger rum 12-16 augusti
Verksamhetsinformation – Wij Trädgårdar – Lars Krantz, Lars-Eric Ericsson, Malin Eriksson
Verksamhetsinformation – näringsliv – Agneta Wenell
VA-debitering – Lägenhetsavgifter – efterdebitering
Informationsmöte för företagarna hölls den 21 maj
Bostadsförsörjning – Lars Sjödin
Lagfart är nu sökt för Hästen 8
Baren/Hotellet – Lars Sjödin
Killingholmen – Lars Sjödin
Bygglovsansökan inlämnad
Utvärdering – motionsbana Bysjön – Lars Sjödin
Vattenrutschbana – Lars Sjödin
Avveckling av kommunalförbundet Region Gävleborg – Lars Sjödin
Beslut i fullmäktige 7 oktober
Småkom – Joachim Krüger
Ärende till kommunstyrelsen augusti/september
Styrgrupp – överförmyndarverksamheten – Ann-Sofie Stensson
Magnus Jonsson, Marit Rempling, Gunnar Larsson, Lars Sjödin och Ann-Sofie Stensson
Skolorganisationen – Owe Hellberg (V)
Lingbo Lägergård – Carina Löfgren (S)
Museum – Carina Löfgren (S)

Utdragsbestyrkande

