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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Wij Herrgård kl 9.00-12.00, 13.00- 15.50

Beslutande

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

Övriga deltagare

Lars Sjödin, kommunchef
Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Ann-Sofie Stensson, ekonom
David Hedman, teknisk chef
Monica Järnkvist, utvecklingschef, 131-130, 154 (del av)
Palle Danielsson, socialchef, § 135
Anette Josefsson, personalchef
Lotta Sen-Thakuri, it-strateg, § 154 (del av)
Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef, § 140
Närvarande ersättare
Stig Mörtman (FP)

Utses att justera

Birger Larsson

Justeringens
plats och tid
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Birger Larsson
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
INNEHÅLLSFÖRTECKNING – KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-29
§

131

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
§

132

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
§

133

ANSÖKNINGAR UTVECKLINGSMEDEL – VISION 2020
§

134

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER – KOMMUNSTYRELSEN
§

135

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER – NÄMNDERNA
§

136

FÖRSLAG TILL HÖJNING AV VA-TAXAN FR O M 1 JANUARI 2013
§

137

OCKELBO KOMMUNS STYRMODELL
§

138

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2013-2015
§

139

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2013-2019
§

140

FÖRSLAG TILL FRAMTIDA SKOLORGANISATION
§

141

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET/HANDLINGSPLAN OCH MÄTBARA MÅL 2013
§

142

ANSÖKAN OM FÖRNYAD BORGEN – WIJ SÄTERI AB
§

143

BEGÄRAN OM ÖVERLÅTELSE AV TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN
§

144

REVIDERING AV KOMMUNENS RESE- OCH BILPOLICY
§

145

SAMMANTRÄDESDAGAR 2013
§

146

FYLLNADSVAL – ERSÄTTARE I BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN - MIKA STRID (S) (TIDIGARE
ALANKO) (S)
§

147

FYLLNADSVAL – BO NORLING (S)
§

148

FYLLNADSVAL – LEDAMOT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN – RALPH VELTENAAR (M)
§

149

FYLLNADSVAL KOMMUNREVISIONEN – BERTIL CARLSSON (S)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

150

FYLLNADSVAL PETRA EDEL (S) – ERSÄTTARE I UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
§

151

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – MOTIONSBANA PÅ BYSJÖN VINTERTID
§

152

REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER
§

153

KS-KF ÄRENDEN
§

154

RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR/INFORMATION

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

131

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Ärende
Under perioden 2012-09-06 - 2012-10-10 har följande delegeringsbeslut fattats:
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonssons beslut
1.

Stiftelsen Wij Valsverk beviljas ett bidrag om 171 000 kronor för att delvis täcka de extra
kostnader som uppkommit i samband med reparation av valsverkets tak.

2.

Medlen disponeras ur rörelsekapitalet.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

132

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
Protokoll mm
Ockelbogårdar 2012-08-30.
Ockelbo Vatten 2012-09-19
- Delårsrapport 2 per 31 augusti med årsprognos för Ockelbo Vatten AB
- Övergripande verksamhetsplan 2013 utblick 2016, Ockelbo Vatten AB
Bygg- och miljönämnden 2012-09-17
FolkhälsaBRÅ 2012-09-06
Gästrike Räddningstjänstförbund 2012-09-21
Cesam 2012-10-23
SKL cirkulär
12:44 Budgetpropositionen 2013
12:46 Budgetförutsättningar 2012-2016
KURSER OCH KONFERENSER
Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser finns tillgängliga vid sammanträdet.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

133

ANSÖKNINGAR UTVECKLINGSMEDEL – VISION 2020
Ärende
”Skaparutflykt Ockelbo” en försöksverksamhet för att främja vistelse i naturen, Föreningen Konst &
Landskap.
”Motionsbana på Bysjön vintertid”, försöksverksamhet kring preparerade motionsbanor för att
gynna friluftsliv, hälsa och gemenskap.
I Kommunstyrelsens budget för 2012 finns 800 000 kr avsatta föra 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 fyller kriterierna för att erhålla utvecklingsmedel.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlund tjänsteskrivelse 2012-10-16
Utvecklingschef Monica Järnkvists tjänsteskrivelse 2012-10-08.
Inlägg i debatten
Margaretha Östberg (M), Owe Hellberg (V)
Kommunstyrelsens beslut
1.

Ansökan om projektstöd på 28 000 kronor till ”Skaparutflykt Ockelbo” godkänns.

2.

Ansökan om projektstöd på 50 000 kronor till att på försök under vintersäsongen 2012-2013 få
till stånd en motionsbana på Bysjön godkänns. En utvärdering ska ske i maj 2013.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

134

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER – KOMMUNSTYRELSEN
Ärende
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per 30 september 2012.
Inlägg i debatten
Stig Mörtman (FP), Sölve Malm (S), Margaretha Östberg (M)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

135

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER – NÄMNDERNA
Ärende
Nämndernas månadsredovisning per 30 september 2012.
På grund av socialnämndens uppkomna underskott fick socialförvaltningen i uppdrag att redovisa
en åtgärdsplan till kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober (KS § 116/12).
Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2012-10-18.

Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

136

FÖRSLAG TILL HÖJNING AV VA-TAXAN FR O M 1 JANUARI 2013
Ärende
Enligt VA-lagen ska varje VA-verksamhet bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Endast för VAverksamheten nödvändiga kostnader får tas ut av VA-kollektivet, dvs. de fastighetsägare som är
anslutna till den allmänna anläggningen.
Förslag till budget 2013-2016 visar att kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna varvid
Ockelbo Vatten AB föreslår en höjning av VA-taxan fr o m 2013-01-01 med 6,0 %. Behov av
intäktsförstärkning med 700 000 kronor föreligger.

Beslutsunderlag
Ockelbo vatten § 57/12
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-10-10.
Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), Sölve Malm (S), Stig Mörtman (FP), Dan Brodin (KD),
Margaretha Östberg (M), Marit Rempling (C)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

2.

Höjning av Va-taxan för Ockelbo kommun fastställs fr o m 2013-01-01 enligt följande
Avgift

Ny taxa
inkl moms

Fast avgift/år

2 198,75

Brukningsavgift/m3

32,50

Lägenhetsavgift/år

1 788,75

Dagvatten/år

219,88

Den nya taxan förs efter fullmäktigebeslutet in i Taxekatalog 2013.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

137

OCKELBO KOMMUNS STYRMODELL
Ärende
VISION 2020 är den högsta övergripande nivån följt av kommunövergripande och finansiella mål.
Visionen fastställdes av fullmäktige i december 2008.
I samband implementering visions- och målprocess under hösten 2010, inför budget 2011-2013
diskuterades en utveckling av de kommunövergripande målen och även att behov av
kommunövergripande mätbara mål. Utifrån detta reviderades de kommunövergripande målen och
kommunövergripande mätbara mål utarbetades och fastställdes av fullmäktige i maj 2011.
I samband med att års- och flerårsbudget fastställs ska de nämndsövergripande målen fastställas.
Uppföljning av målen sker två gånger per år, i samband med delårsbokslut och bokslut.
Det som framkommit i processen under 2012 är vi har för många mål nivåer. Förslaget är att
begreppet/nivån de nämndsövergripande målen upphör. Nämnderna har att förhålla sig till de
kommunövergripanden målen. Det uppdrag nämnderna har är att utarbeta mätbara mål utifrån de
kommunövergripande målen.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-10-09.
Ekonomiutskottet § 11/12.
Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Margaretha Östberg (M), Stig Mörtman (FP), Sölve Malm (S), Marit Rempling
(C), Birger Larsson (C)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Nivån nämndsövergripande mål upphör.

2.

Förslag till komplettering och revidering av de kommunövergripande målen och utveckling av
de mätbara målen godkänns

3.

Nämnderna har att förhålla sig till de kommunövergripanden målen. Nämndernas uppdrag är
att utarbeta mätbara mål utifrån de kommunövergripande målen. De mätbara målen ska
fortsättningsvis ingå i nämndernas budgetförslag.

4.

Kommunkontoret får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för målprocessen till kommunstyrelsens
sammanträde i december 2012.

5.

Kommunkontoret får i uppdrag att utveckla målprocessen med komplettering av nyckeltal till
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2013.

6.

Personalutskottet får i uppdrag att i november 2012 utarbeta ett förslag till
kommunövergripande mätbart mål som kan relateras till målet ” All personal i kommunen har
relevant utbildning för sitt arbete”.

7.

Nämndernas förslag till mätbara mål 2013 ska behandlas av kommunstyrelsen i februari och i
fullmäktige i mars 2013.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

138

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2013-2015
Ärende
Ändrade förutsättningar efter ekonomiutskottets sammanträde 2012-10-09.
Nya budgetförutsättningar för åren 2012–2016
Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har 2012-10-11 delgivit nya budgetförutsättningar för
perioden 2012-2016. De nya förutsättningarna förändrar ekonomiutskottets förslag till beslut i och
med följande:


Ny skatteunderlagsprognos, som påverkar omslutningen i inkomstutjämningen



Preliminärt taxeringsutfall oktober

Ovanstående faktorer påverkar kommunens resultat med minskade intäkter om 1,0 mkr.
Ytterligare två osäkerhetsfaktorer föreligger som inte har kunna beaktats. Ytterligare revidering av
skatteunderlaget för 2011 prognostiseras. Prognos över fastighetsavgiften för 2013 har inte
erhållits. Utöver detta att beakta den försämrade befolkningsutvecklingen.
En faktor som möter ovanstående är prognosen om ett lägre ränteläge.
Kommunstyrelsen har utifrån de förändrade förutsättningarna att reducera budgetförslaget med 1,0
mkr för att uppnå finansiell målsättning om 1,5 %.
Beslutsunderlag
Ekonomiutskottet § 9/12.
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-10-16.
Inlägg i debatten
Stig Mörtman (FP)
Yrkanden
Socialdemokraterna
Det finansiella målet ska vara 1% av skatter och statsbidrag.
Centerpartiet
Bifall till ordförandeberedningens förslag, målet ska vara 1,5% av skatter och statsbidrag
Vänsterpartiet
Se vänsterpartiets budgetförslag 2013-2015 (bilaga). Målet ska vara 1,5% av skatter och
statsbidrag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialdemokraternas förslag bifalls.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

För år 2013 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2 %
av skatter och statsbidrag till att vara 1,0 %.

2.

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

2013

2014

64 726

65 409

2015
66 717

3 756

3 832

3 908

Utbildning/kultur

114 565

113 303

114 389

Socialnämnd

120 693

123 107

125 569

483

493

502

0

200

0

Summa driftsbudget

304 223

306 343

311 086

- varav gymnasieskola

20 785

17 648

16 821

Revision
Valnämnd

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget

2013

2014

2015

Kommunstyrelsen

5 800

5 800

5 800

Bygg- och miljönämnd

50

50

50

Utbilding/kulturnämnd

800

800

800

Socialnämnd

300

350

350

6 950

7 000

7 000

Summa investeringsbudget
3.

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

4.

Kommunstyrelsen erhåller ett tillägg om 600 000 kronor för år 2013 med inriktningen
ungdomssatsning och satsning på från försörjningsstöd till anställning.

5.

Bygg- och miljönämnden erhåller ett tillägg med 395 000 kronor fr o m år 2013

6.

Utbildnings- och kulturnämnden erhåller utökad ram fr o m år 2013 med 3 300 000 kronor.

7.

Socialnämndens erhåller utökad ram fr o m år 2013 med 2 900 000 kronor i enlighet med
effekten av skatteväxling.

8.

Investeringsnivå om 10,0 mkr/år kvarstår. För perioden fördelas anslag till styrelse och nämnder
med 6 950 tkr för år 2013 och med 7 000 tkr för åren 2014 och 2015.

9.

Under 2013 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp
på de lån som förfaller till betalning under 2013.

10. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta
belopp om 149 300 000 kr, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp
11. 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).
12. 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)
13. 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).
14. Internränta för 2013 fastställs till 4 %.
15. Taxor och avgifter för 2013 fastställs.
16. Utdebitering för år 2013 fastställs till 22,76 skattekronor.
17. Förslaget till års- och flerårsbudget 2013-2015 fastställs i övrigt.

Reservationer
Mot förslaget till beslut och till förmån för centerpartiets och vänsterpartiets förslag reserverar sig Owe
Hellberg (V), Marit Rempling (C), Birger Larsson (C), Margaretha Östberg (M) och Dan Brodin (KD)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

139

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN 2013-2019
Ärende
Långsiktig investeringsplan
Fastställd investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i samband
med budgetarbetet. I samband med arbetet med års- och flerårsbudget 2013-2015 ska planen
aktualiseras och en ny plan för perioden 2013 – 2019 ska tas fram.
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,
grundskolan och kostverksamheten.
Kommunens totala investeringsnivå om 10,0 mkr har under några år legat fast. Investeringsmedel
om 7,0 mkr/år har fördelades till styrelse och nämnder i avvaktan på beslut om kommunens
framtida skola.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-09-17
Ekonomiutskottet § 10/12.
Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Sölve Malm (S), Margaretha Östberg (M)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Långsiktig investeringsplan 2013-2019 godkänns

2.

Kommunkontoret får i uppdrag att presentera en åtgärdsplan med prioriteringar i samband med
förvaltningsbudgeten.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

140

FÖRSLAG TILL FRAMTIDA SKOLORGANISATION
Ärende
Diskussionen om en förändrad skolstruktur har varit levande i Ockelbo kommun under många år.
Frågan är idag ännu mer aktuell då elevunderlaget under den senaste tioårsperioden minskat med
ca 30% och införandet av en ny skollag som bl a ställer större krav på behörighet på pedagogerna.
Skolans fastigheter är också i behov av renovering och ett tydligt beslut måste tas om vilka skolor
som i framtiden ska ingå i den nya organisationen.
Nya Moderaterna har före nämndsmötet inkommit med ett yrkande, där man föreslår att en ny skola
för årskurserna 4-9 byggs till en maximal kostnad om 120 miljoner kronor, med möjlighet till en
senare utbyggnad för klasserna F-3. Gäverängeskolan och Åbyggeby skola anpassas till
årskurserna F-3.
Beslutsunderlag
Ordförandeberedningens skrivelse 2012-09-11.
Nya Moderaternas yrkande 2012-09-21.
Utbildnings- och kulturnämnden § 73/12.
Inlägg i debatten
Tord Horn (S), Sölve Malm (S), Dan Brodin (KD), Margaretha Östberg (M), Owe Hellberg (V), Marit
Rempling (C), Birger Larsson (C), Sarah Andersson (S)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Skolorna (förskoleklass samt grundskola år 1-6) i Åmot, Jädraås och Lingbo stängs från och
med höstterminen 2013.

2.

Från höstterminen 2013 tillhör elever från Jädraås och Åmot upptagningsområde för
Åbyggeby skola. Elever från Lingbo tillhör upptagningsområde för Gäveränge skola.

3.

Fritidshem, alternativt pedagogisk omsorg, erbjuds även fortsättningsvis i Jädraås, Lingbo och
Åmot.

4.

Förslag till framtida användningsområde för skolbyggnaderna i Jädraås, Lingbo och Åmot ska
tas fram i dialog med respektive byråd, senast mars 2013.

5.

Inriktningsbeslut fattas om att behålla Åbyggeby och Gäveränge skolor för årskurserna F-5
eller F-3, samt att bygga om Perslundaskolan för årskurserna 6-9 eller 4-9 alternativt bygga
en ny skolenhet för årskurserna 4-9.

6.

Kommunkontoret får i uppdrag att inom ramen för inriktningsbeslutet utreda alternativ gällande
ombyggnation/nybyggnation i syfte att uppnå en god skolmiljö och ändamålsenliga lokaler.
Den totala investeringsnivån skall uppgå till maximalt 100 mkr.
Utredningsuppdraget skall presenteras för utbildnings- och kulturnämnden senast i mars
2013., för vidare hantering i kommunstyrelsen maj 2013 och kommunfullmäktige juni 2013.

7.

Målsättningen är att Perslundaskolan skall vara ombyggd alternativt den nybyggda
skolenheten skall tas i bruk höstterminen 2015.

8.

Rabo skola stängs senast höstterminen 2016.
Tidpunkten är beroende av när det finns ombyggt/nybyggt skolalternativ som kan ta emot
nuvarande Raboelever.

9.

En översyn av skolornas upptagningsområden genomförs senast höstterminen 2016.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Kommunstyrelsen
§

141

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET/HANDLINGSPLAN OCH MÄTBARA MÅL 2013
Ärende
Kommunens personalstrategiska inriktning har utarbetats och fastställts av fullmäktige. Den
personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens personalstrategiska mål, fokusområden och
mätbara mål.
Målet är att ”Kommunen är en attraktiv arbetsgivare”. För att uppnå detta mål har fyra olika
fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska behandlas och diskuteras i personalutskottet för
vidare förankring i kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Process
Personalstrategiska dokumentet
Fastställs av fullmäktige och ändras enbart vid behov.
Personalstrategisk handlingsplan och mätbara mål
Underlagen har de senaste två åren behandlats av personalutskottet i november. Vid
kommunstyrelsens sammanträde i november 2011 framfördes att handlingsplanen och mätbara
mål ska inordnas i ordinarie budgetprocess.
Handlingsplan och mätbara mål 2013
Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för kommande år ska föreslås av
personalutskottet och fastställas av kommunstyrelsen i samband med budgetprocessen.
Personalutskottet har att lämna förslag till eventuella revideringar av det personalstrategiska
dokumentet och handlingsplan och mätbara mål för 2013. Förslag till handlingsplan och mätbara
mål för 2013 har utarbetats.
Vid dagens sammanträde föreslår Stig Mörtman (FP) att begreppet ”Sjukfrånvaro” ska ändras till
”Frisknärvaro) vilket enhälligt bifalls av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och personalchef Anette Josefssons tjänsteskrivelse 2012-09-04
Personalutskottet § 12/12.
Kommunstyrelsens beslut
Personalstrategiska dokumentet med handlingsplan och mätbara mål för 2013 godkänns
Mätbara mål för år 2013


Frisknärvaron ska inte minska



En lönepolicy för kommunen ska fastställas av fullmäktige under 2013

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
§

142

ANSÖKAN OM FÖRNYAD BORGEN – WIJ SÄTERI AB
Ärende
Wij Säteri AB har inkommit med en skrivelse i vilken de ansöker om utökad kommunal borgen.
Wij trädgårdar har behov att låna 2 miljoner kronor inför kommande säsong. 1 miljon för ett
investeringslån (rust av fastigheter) och en checkkredit på 1 miljon för att skapa ett rörelsekapital
som kan möta likviditetssvängningarna.
Utifrån samtal med möjliga långivare finns det krav på en kommunal borgen som säkerhet. Detta
trots att det finns pantbrev och värden i de fastigheter som tillhör anläggning som ej nyttjats fullt ut.
Det har trots dessa säkerheter visat sig att bankerna endast vill låna ut 1 mkr mot ett
borgensåtagande.
Kommunen bör därför dels teckna borgen för 1 miljon kronor samt själv låna ut 1 miljon kronor för
att täcka likviditetsbehovet hos Wij Trädgårdar.
Beslutsunderlag
Wij Säteri AB:s ansökan 2012-10-10
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2012-10-11.
Inlägg i debatten
Sölve Malm (S), Dan Brodin (KD), Stig Mörtman (FP), Margaretha Östberg (M), Marit Rempling (C),
Elsie-Britt Eriksson (S), Owe Hellberg (V), Birger Larsson (C), Stig Mörtman (FP)
Kommunstyrelsens beslut
1.

VD Malin Eriksson får i uppdrag att till kommunstyrelsen 3 december presentera långsiktiga
underhålls- och investeringsplaner för fastighetsbeståndet.

2.

Framtida utvecklingsplaner Wij Trädgårdar för beredning tillväxtutskottets
februarisammantärde 2013, med en första information till kommunstyrelsen 3 december 2012.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Ett borgensåtagande att som för egen skuld teckna borgen om 1 miljon kronor för Wij Säteri
AB med löptid till 2015-12-31 godkänns.

2.

Ett långfristigt lån tecknas om 1 miljonkronor till Wij Säteri AB. Lånet återbetalas senast
2015-12-31. Räntesatsen utgår med gällande internränta i kommunen (4%)

Utdragsbestyrkande
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BEGÄRAN OM ÖVERLÅTELSE AV TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN
Ärende
Bygg- och miljönämnden föreslår i § 59/12, att besluta att till Länsstyrelsen inkomma med en
begäran om att få överta tillsynen enligt miljöbalken för verksamhet med FMH-koderna 10.20,
25.20, 40.90, 40.95, 90.10 och 9.50, enligt bilaga till Förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899). Övertagandet bör ske den 1 januari 2013.
Enligt 18 § Miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en
kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynsuppgiften, om kommunfullmäktige begär det. I
Ockelbo kommun finns idag 12 B-verksamheter som är i drift. Tillsynsansvaret gällande dessa
verksamheter ligger idag på Länsstyrelsen Gävleborg. Ett beslut om överlåtelse enligt Bygg- och
miljönämndens beslut innebär att dessa 12 verksamheter som Länsstyrelsen idag har tillsynen över
övergår till kommunal tillsyn.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2012-09-05
Bygg- och miljönämnden § 59/12.
Inlägg i debatten
Sölve Malm (S), Owe Hellberg (V), Dan Brodin (KD)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Bygg- och miljönämndens förslag godkänns.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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REVIDERING AV KOMMUNENS RESE- OCH BILPOLICY
Ärende

Kommunens bilar körs dagligen och det är många mil på kommunens tjänstebilar,
speciellt de som går inom vård och omsorg det. Om resan inte kan undvikas gäller ändå
att försöka belasta miljön så lite som möjligt med vårt resande.
I Energi Effektiviserings Strategin som togs av kommunstyrelsen i mars 2011 finns
verktyget ISA (Intelligent stöd för anpassad hastighet) nämnt som ett sätt att sänka
utsläppen från bilarna. Med ISA installerat i fordonet avges ett ljud när man passerar
högsta tillåtna hastighet. Det hjälper på så sätt till att dämpa hastigheten i fordonet. Med
sänkt hastighet sjunker bränsleförbrukningen, slitaget blir mindre och fordonets
miljöpåverkan blir lägre.
Utöver det ger ISA också möjlighet att se körsträckor och tider för att i efterhand kunna
analysera körsätt och ruttplanering. Räcker körtiden till om hastighetsbegränsningarna
hålls eller krävs det justeringar. Detta kan ses i efterhand och ger möjlighet till framtida
förbättringar.
ISA ger stöd för ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan samt lägre kostnader för bränsle,
service och underhåll. Merkostnaden för drift och installation av ISA under en 36 månaders period
är c:a 330 kr/månad och fordon.
För att ytterligare synliggöra kommunens bilar föreslås att alla kommunens bilar ska märkas med
dekaler eller likvärdig märkning. Om det tydligt syns att man är ute och åker i en av kommunens
bilar har det enligt erfarenhet från andra kommuner en dämpande effekt på farten och ger en
mjukare körstil. Socialtjänstens individ- och familjeomsorgsbil är undantagen uppmärkning.

Beslutsunderlag
Energi- och klimatrådgivare/energistrateg Eva Trolle Anderssons tjänsteskrivelse 2012-09-25
Inlägg i debatten
Sölve Malm (S), Owe Hellberg (V)
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

ISA införs som tillägg i Ockelbo kommuns Rese- och Bilpolicy.

2.

Ett stycke om att alla kommunens bilar ska märkas med dekal eller liknande märkning läggs till
i Ockelbo kommuns Rese- och Bilpolicy.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESDAGAR 2013
Ärende
Sammanträdesdagar samt annonsering för år 2013 ska fastställas. Från kommunkontoret föreligger
följande förslag:
1.

Ekonomiutskottet
Januari
Februari
4
mars
14-15
April
Maj
7-8
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
8-9
November
December

Kommunstyrelsen
31
28
27
25
30

4
6
17

29
26
31
28

Kl 09.00
2.

Kommunfullmäktige

kl 09.00

7
25
16
kl 18.30

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

Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till sammanträdesdagar för ekonomiutskottet och kommunstyrelsen fastställs.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§
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FYLLNADSVAL – ERSÄTTARE I BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN - MIKA STRID (S) (TIDIGARE
ALANKO) (S)
Ärende
Mika Strid (S) (tidigare Alanko) har i skrivelse 2012-09-18 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
bygg- och miljönämnden.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet hänskjuts till ett senare sammanträde.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§
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FYLLNADSVAL – BO NORLING (S)
Ärende
Fyllnadsval efter Bo Norling (S) ska ske enligt följande


Kommunstyrelsen – ersättare



Bygg- och miljönämnden – ledamot



Valnämnden – ledamot



God man – jord- och skogsbruksfrågor



Ombudsersättare Gästrike Vatten AB och Ockelbo Vatten AB

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen, ersättare

Anna Schönning (S)

Bygg- och miljönämnden, ledamot

Jonas Tholén (S) – ledamot
Ann-Britt Wikman (S) – ersättare

Valnämnden, ledamot

Sune Lang (S) – ledamot
Ann-Britt Wikman (S) – ersättare

God man – jord- och skogsbruksfrågor

Jonas Tholén (S)

Ombudsersättare Gästrike Vatten AB/Ockelbo Vatten AB

Lars-Erik Henningsson (S)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
§
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FYLLNADSVAL – LEDAMOT BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN – RALPH VELTENAAR (M)
Ärende
Ralph Veltenaar har i skrivelse 8 oktober 2012 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i bygg- och
miljönämnden.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kjell-Arne Persson (M)

Utdragsbestyrkande
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§
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FYLLNADSVAL KOMMUNREVISIONEN – BERTIL CARLSSON (S)
Ärende
Bertil Carlsson (S) har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som revisor fr o m 1 oktober 2012.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Anna Fencker Lang (S)

Utdragsbestyrkande
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FYLLNADSVAL PETRA EDEL (S) – ERSÄTTARE I UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Ärende
Petra Edel har i skrivelse 2012-06-18 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i utbildnings- och
kulturnämnden.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Anna Engblom Yamdee (S)

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§
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SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – MOTIONSBANA PÅ BYSJÖN VINTERTID
Ärende
Ett medborgarförslag om att anlägga en motionsbana på Bysjön vintertid anmäldes till
kommunfullmäktige 2 maj 2011.
Utbildnings- och kulturnämnden har nu utrett förutsättningarna för motionsbana på Bysjön och
föreslår en lösning där anläggning och underhåll av banan sker i föreningsregi mot att föreningen
erhåller 50 000 kronor för uppdraget. Förutsättningen är förstås att det finns en intresserad förening
som är villig att åta sig uppdraget och att klimatförutsättningar finns.
Motionsbana på Bysjön kommer att bedrivas som försöksverksamhet under vintersäsongen 20122013. Utvärdering sker i maj 2013 och därefter tas ställning till om motionsbana på Bysjön vintertid
skall permanentas och anläggas årligen när klimatet tillåter.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds svar 2012-10-16.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

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

Svar beräknas



Inför en Äldreombudsman i Ockelbo – Stig Mörtman (FP)

17 december 2012



Organisationsförändring mm – Owe Hellberg (V)

17 december 2012



Chefs- och ledarskapsförsörjning - Stig Mörtman (FP)

17 december 2012



Skapa en träffpunkt för politisk diskussion – Stig Mörtman (FP)
(återremiss – punkten om fullmäktigesammanträden i byarna)

17 december 2012



Grön asfalt – Stig Mörtman (FP)

Mars 2013



Rökfri arbetstid för kommunanställda – Margareta och Björn Östberg (M) Mars 2013



Förlängning av Hälsans stig – Marit Rempling (C)

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande

Mars 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§
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KS-KF ÄRENDEN
Ärende
Vilka ärenden ska gå vidare till fullmäktige den 26 november?
Förslag till beslut


Ockelbo kommuns styrmodell – utveckling av modellen



Förslag till års- och flerårsbudget 2013-2015



Långsiktig investeringsplan 2013-2019



Personalstrategiska dokumentet – handlingsplan och
mätbara mål 2013



Förslag till höjning av VA-taxans brukningsavgift



Ansökan om förnyad borgen – Wij Säteri AB



Förslag till framtida skolorganisation



Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken



Revidering av kommunens rese- och bilpolicy



Sammanträdesdagar 2013 EU, KS och KF



Fyllnadsval – Bo Norling (S)



Fyllnadsval – ledamot – bygg- och miljönämnden



Fyllnadsval kommunrevisionen



Fyllnadsval – ersättare utbildnings- och kulturnämnden



Svar på medborgarförslag – Motionsbana runt Bysjön vintertid



Redovisning av obesvarade motioner

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

154

RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR/INFORMATION



Försäljning tomter och markområden – information kommunchef Lars Sjödin



Användningsområden Centrumhuset – information kommunchef Lars Sjödin



Framtagande a bredbandsstrategi – information it-strateg Lotta Sen Thakuri



När kommer ärendet om LOV upp i kommunstyrelsen – Stig Mörtman (FP)



När kommer de nya lokala ordningsföreskrifterna upp i kommunstyrelsen – Stig Mörtman (FP)



Försäljningen av Killingholmen - frågor rörande rutiner och eller kommunikation inom
kommunen - Stig Mörtman (FP)



Lingbo Lägergård – Tord Horn (S)



Helmer-projektet – Owe Hellberg (V)

Utdragsbestyrkande

