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Sammanträdesdatum 
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Ledamöter 

Magnus Jonsson (S), Ordförande 
Marit Rempling (C) , Vice ordförande 
Göran Ström (S), ersättare för Anna Schönning (S) 
Patrik Jonsson (S) 
Elsie-Britt Eriksson (S) 
Birger Larsson (C) 
Joel Strömner (SO) 
Liz Zachariasson (SO) 
Jonny Lindblom (SO), ersättare för Linus Gunnarsson (M) 
Dan Brodin (KO) 
Martin Sund Svensson (V) 

Anders Oquist (S) 
Christoffer Carstens (MP) 

Lars Sjödin, kommunchef, Joachim Kroger, ekonomichef, Daniel Persson, 
ekonom, Ann-Sofie Stensson, controller, Monica Wåhlström, 
personalchef, Sofia Wike, kommunikatör, Staffan Nordqvist, ordförande 
utbildnings- och kulturnämnden, Carita Carter, upphandlingssamordnare 
§ 221, Mia Lindblom, säkerhetschef §§ 222-223 del av§ 227, 
Marie Sjöberg, socialsekreterare§§ 222-223 del av§ 227, 
Ola Johansson, kultur- och utbildningschef § 210, Eva Alneberg, ekonom 
§ 210 

Dan Brodin (KO) 

Kommunkontoret, 2019-12-11 

, j1 A - ( ,-

V"-- -----·ne Eriksson 

on 

Paragrafer 

_ __ ,.. .I 

Justerare --- - - · -i~ 

Instans 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerandes signatur 

'\\\ 1--~~) 

Dan Br ~-

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

Kommunstyrelsen 

2019-12-10 

2019-12-11 

ommunkontoret 

n-Chatrlne Eriksson 

Datum då anslaget tas ned 2020-01-03 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 206 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Dnr 2019/00005 

Kommunstyrelsen utser Dan Brodin (KD) att tillsammans med ordförande 
justera dagens protokoll. 

I UW,agsbesW""'" 

Sida 

4(28) 



Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(28) 

Kommunstyrelsen 

§ 207 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Dnr 2019/00006 

Kommunstyrelsen fasts täller dagordningen med följande ändring: 

Tillägg av frågor avseende Parkeringsplatser stationen, Ny kretsloppsplan, 
Skötsel av informationsskyltar, Posom. 

Ärende 15. Revisionsreglemente, utgår. 

Tillägg av ärende "Avsägelse/Fy llnadsval (SD)" 

Inlägg 
Elsie-Britt Eriksson (S), Birger Larsson (C), Dan Brodin (KD), 
Joel Strömner (SD) 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 208 Dnr 2019/00007 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Under perioden 2019-11-06 - 2019-11-17 har inga delegationsbeslut fattats. 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 209 

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Dnr 2019/00008 

• Överförmyndarnämnden - Protokoll 2019-11-19 
• Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd - Kallelse 2019-11-19 
• Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd - Protokoll 2019-11-

19, §177 
• Ockelbogårdar AB - Protokoll 2019-11-20 
• Länsstyrelsen Gävleborg - Beslut angående ansökan om skyddsjakt 

efter varg 2019-11-18 

I Utdmg,..,zymmde 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 210 Dnr 2019/00010 

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Nämndernas månadsredovisning per november 2019. 

Kultur- och utbildningschef Ola Johansson informerar att utbildnings- och 
kulturnämndens årsprognos för 2019 har ytterligare försämrats med 600 tkr, 
vilket avser uteblivet riktat statsbidrag avseende nyanländas lärande för 
2019. 

Inlägg 

Marit Rempling (C) 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 211 Dnr 2019/00009 

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens månadsredovisning per november 2019 

Inlägg 
Birger Larsson (C), Dan Brodin (KD), Martin Sund Svensson (V) 

I USragsbesfy,kaode 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 212 

Avskrivning fordran hyror 

Kommunstyrelsens beslut 

Dnr 2019/00736 

Hyresfordran på 89 945 kronor avskrivs, kostnaden belastar aktuellt 
verksamhetskonto. 

Ärendebeskrivning 
Hyresfordran kund 6141 89 945 kr 

Gäldenären gick i konkurs 2019-07-18 och det finns inte medel i 
konkursboet för att betala hyresskulden. 

Besluts underlag 
Mejl från konkursförvaltaren samt utdrag ur hyressystemet Momentum PMs 
kundreskontra. 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 213 Dnr 2019/00756 

Kommunstyrelsens förvaltningsbudget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förvaltningsbudget för 2020 godkänns under 
förutsättning av fullmäktiges beslut 16 december. 

Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD), Jonny Lindblom (SD) och Dan 
Brodin (KD) deltar inte i beslut av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Respektive nämnd ska fastställa förvaltningsbudget för kommande 
kalenderår. Detta sker normalt vid sammanträdet efter fullmäktiges beslut. I 
år ligger dock sista kommunstyrelsen före fullmäktiges beslut om 
flerårsbudget. Därför blir beslutsformuleringen under förutsättning att 
fullmäktige fattar beslut enligt förslaget om ramar. 

Förvaltningsbudgeten innehåller drift- och investeringsbudget fördelat per 
ansvar och verksamhet samt attestförteckning. 

Föreslagen ram för kommunstyrelsens driftsbudget är 91 008 tkr inklusive 
föreslaget tillägg om 2 200 tkr. 

Det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer i den presenterade budgeten och 
generellt kan man konstatera att det är väldigt små uppräkningar på flera 
områden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till förvaltningsbudget 2020 

Sida 

11 (28) 



0 
0 
0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

§ 214 Dnr 2019/00709 

Heltidsanställningar i Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige 

1. From 1 januari 2020 ska alla nya tillsvidareanställningar inom vård och 
omsorg inom kommunals avtalsområde erbjudas heltid. 

2. Viljeinriktningen är att heltid ska bli vanligare bland de som redan är 
anställda. 

3. Processen med införandet av heltid kommer att ingå i projektet 
Heltidsresan. 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2015 har det arbetats med att utreda möjligheterna till förbättrade 
villkor inom vården. Uppdraget påbörjades med att utreda om konsekvenser 
om delade turer skulle upphöra. Under årens gång har uppdraget delade turer 
övergått till att ingå i projektet Heltid som norm, Heltidsresan. Ett av målen 
är att erhålla ett politiskt beslut om att alla anställda ska erhålla 
heltidstj änster. 

Heltidsresan är ett femårigt utvecklingsprojekt som drivs sedan 2016 av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Ett av målen är att erhålla ett 
politiskt beslut om att alla anställda ska erhålla heltidsanställning. 

........ , :... 1--"1.....U. 
I UWragsbesfy•aode 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 215 Dnr 2019/00754 

Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Alla elever som är folkbordförda i kommunen och som genomgår 
omvårdnadsprogrammet ( eller likvärdig utbildning) och uppfyller 
kompetenskraven kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i kommunen. 

Ärendebeskrivning 
I samband med att ärendet om lokalt arbetstidsavtal inom kommunals 
avtalsområdet behandlades föreslog personalutskottet 

Att alla elever som genomgår omvårdnadsprogrammet ( eller likvärdig 
utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en 
tillsvidareanställning i kommunen. 

Fullmäktige beslutade 2019-06-17 i enlighet med personalutskottets förslag. 

Förtydligande 
Diskussioner under hösten visar på att beslutet behöver diskuteras vidare och 
förtydligas. Ett förtydligande är att det gäller alla elever som är 
folkbordförda i kommunen. 

I UW,agsbesfyrl<aade 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 216 Dnr 2019/00757 

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Ersättning för hemsändning utgår med 200 kr/order med giltighet fr o m 
1 januari 2020. 

2. Service - och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun antas med 
giltighet from 1 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun aktualiseras av fullmäktige i 
december varje år. Varuförsörjningsplanen fastställdes första gången av 
fullmäktige i juni 2014. 

Kommunen har arbetat med att utveckla lands- och glesbygd service och 
tillgång till dagligvaruförsörjning. Servicepunkter har införts och riktlinjer 
för hemsändningsbidrag har fastställts. 

Utifrån detta behöver Varuförsörjningsplanen för kommunen aktualiseras. 
Planen benämns from 2019 med namnet Service och varuförsörjningsplan. 

Beslutsunderlag 
Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun 2020 

Inlägg 
Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C) 

Justerariaes signatur .. 

1"", ';• ·1 · ,r,'.\ 
', \\\ '.( ' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

§ 217 Dnr 2018/00294 

Arvodesreglemente 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Förslag till komplettering av Arvodesreglemente 2019-2022 godkänns med 
giltighet fr o m 2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Arvodesreglemente 2020-2022 ska kompletteras med riktlinjer över 
inlämnande av intyg för förlorad arbetsinkomst samt attest av 
tjänsterapporter. 

Förslag till komplettering 

1. Undertecknande av tjänstgöringsrapporter 

• Tjänstgöringsrapporter ska undertecknas av ordförande alternativt 
vice ordförande och förvaltningschef med sekreterare som 
samordnare/ ersättare 

• Tjänstgöringsrapport för ordförande ska undertecknas av 
kommunfullmäktiges ordförande alternativt vice ordförande och med 
signering av förvaltningschef med sekreterare som 
samordnare/ ersättare 

2. Intyg om förlorad arbetsinkomst ska inlämnas varje år. 

• Intyg om förlorad arbetsinkomst ska lämnas in varje år senast den 31 
maj samt vid förändringar under året. 

Upodrag att säkerställa avseende intyg 2019 

Intyg om förlorad arbetsinkomst för år 2019 

För 2019 kommer en avstämning av de intyg som inlämnats under 2019 att 
genomföras. De intyg som inte lämnats kommer kontakt att tas med den 
förtroendevalde. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Arvodesreglemente 2019-2022 - med förslag till komplettering 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signat - . 

Inlägg 
Martin Sund Svensson (V), Marit Rempling (C), Jonny Lindblom (SD), 
Patrik Jonsson (S), Birger Larsson (C), Liz Zachariasson (SD) 

Sida 

16(28) 



0 
0 
0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signat~r 

(~, 
-.,~\ 

§ 218 Dnr 2018/01035 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsordning för kommunstyrelsen godkänns med giltighet fr o m 
2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning aktualiserades 201 7 och inför ny 
kommunallag. Kommunstyrelsens beslutade även att en 
aktualisering/översyn av delegationsordningen årligen ska ske i december. 

Ingen ny delegation är aktuell. Det som är aktuellt att komplettera är 
inledningen och med förtydligande om hur delegationsbeslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen. 

Utformning av delegationsbeslut 

I princip gäller samma regler för delegerade beslut som för beslut i nämnden. 
Det innebär att beslut alltid måste dokumenteras och följa befintlig mall för 
delegationsbeslut. Ett beslut ska innehålla uppgifter om: 

• Ärendet (ärendeidentifiering) 
• Beslut 
• Beslutsdatum 
• Motivering 
• Delegat 
• Beslutet ska vara undertecknat av delegaten. 

Ovanstående struktur görs idag och är en vedertagen praxis. 

Beslutsunderlag 
Gällande delegationsordning kommunstyrelsen, KS 2018-12-17, § 23 7 

Inlägg 
Dan Brodin (KD), Birger Larsson (C), Martin Sund Svensson (V) 

I UWragsbesfy"'"'' 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 219 Dnr 2019/00125 

Delegationsordning i personalärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Delegation i personalärenden ändras enligt förslag med giltighet fr o m 
1 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordning i personalärenden behöver ändras och förtydligas och 
ska även aktualiseras inom organisationen. 

Delegationsordningen kommer att kompletteras med en inledande skrivelse. 
Denna skrivelse kommer att finnas med i det underlag som kommer att 
behandlas av kommunstyrelsen i december 2019. 

Punkt 10 i delegationsordningen ändras enligt följande: 

Ärendetyp I Delegat I Villkor/anmärkning 

10 Lön nyanställning I Chef I Samråd med kommunchef 
personalchef 

Gällande delegationsordning i personalärenden gäller för kommunstyrelsen 
och för nämnderna. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning i personalärenden - KF 2019-03-11, § 11 

. " 
Just .. e.ra·nd· e.s signatur~ 
/~ ,, 
\\ \ / . 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 220 Dnr 2019/00614 

Revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning 
av utbildning 

Kommunstyrelsens beslut 
Utbildnings- och kulturnämndens svar på granskningsrapporten godkänns. 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun 
genomfört en granskning av utbildnings- och kulturnämnden, 
granskningsrapport Styrning och utveckling av grundskoleutbildningen. 

PWC har återkopplat granskningen till revisorerna som har begärt ett 
skriftligt svar från utbildnings- och kulturnämnden och från 
kommunstyrelsen senast 2019-12-31. 

Utbildnings- och kulturnämndens svar på granskningsrapporten har delgivits 
kommunstyrelsen för beaktande. 

Revisionsfrågor 
• Har utbildnings- och kulturnämnden en ändamålsenlig styrning och 

ledning som ger eleverna goda förutsättningar för en hög måluppfyllelse? 
Har utbildnings- och · kulturnämnden en tillräcklig intern kontroll inom 
området? 

För att besvara revisionsfrågan har tre kontrollmål varit vägledande. 

Revisorernas bedömning 
PwCs samlade bedömning är att utbildnings- och kulturnämnden delvis 
säkerställer en ändamålsenlig grundskoleutbildning och att utbildnings- och 
kulturnämnden delvis har en tillräcklig intern kontroll inom området. 

Utbildnings-och kulturnämndens svar 
Utbildnings- och kulturnämnden har skrivit svar på rapporten och ärendet 
har behandlats av nämnden den 4 december 2019. 
Nämnden har i sitt svar beaktat de kontrollmål som revisorerna har 
kommenterat. Revisorerna har även i rapporten lämnat rekommendationer 
som nämnden i sitt svar har beaktat. 

I U~"gsbesfy,ka,de 

Siåa 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

Besluts underlag 
Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning av 
grundskoleutbildning 
Styrning och utveckling av grundskoleutbildningen 

JusteraQdes signa~ ---4( 

~ I __ ~ 

Sida 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 221 Dnr 2019/00760 

Resepolicy för Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Resepolicy för Ockelbo kommun, med föreslagen ändring, godkänns med 
giltighet fr o m 2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Inför 2019 antog Kommunstyrelsen åtta mål för verksamhetsåret. Ett av 
dessa är att "Använda befintlig teknik för att minska resandet". 

För att nå målet har ett antal aktiviteter planerats. En aktivitet är att 
aktualisera och synliggöra kommunens Rese- och bilpolicy för samtliga 
anställda. 

Ockelbo kommuns gällande rese- och bil policy är antagen av KF 52/2010 
och reviderad KF 91/2012. Den innehåller två delar. En del är Resepolicy 
vilken hanterar övergripande frågor kring planering och val av resor i 
tjänsten för såväl anställda som förtroendevalda. Valen ska göras utifrån 
ekonomi, miljö samt personsäkerhet. Den andra delen, Bilpolicy, hanterar 
frågor kring anskaffning och handhavande av tjänstebil och privat bil i 
tjänsten. 

Vid översyn av rese- och bilpolicyn har framkommit behov av och önskemål 
om en del förändringar. 

Justeringar i resepolicydelen ändrar inte själva budskapet, utan förstärker det 
något samt uppdaterar detaljer och uttryck som har förändrats genom tid. 

Bilpolicydelen som är på en mera detaljerad nivå bryts ut ur dokumentet och 
hanteras som instruktioner beslutade på tjänstemannanivå. Det gör 
Resepolicyn lättare för alla att läsa, förstå samt komma ihåg och använda i 
sitt resande i vardagen. 

Förvaltningen föreslår att skrivningen avseende förtroendevalda tas bort och 
hänvisar till skrivningen i arvodesreglementet istället. 

Besluts underlag 
Resepolicy för Ockelbo kommun 2019 
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Kommunstyrelsen 

Inlägg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Birger Larsson (C), Marit Rempling (C), Dan Brodin (KD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur . . 

§ 222 Dnr 2019/00690 

Styrdokument krisberedskap 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Styrdokument för krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Styrdokument krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun är framtaget. 
Syftet med styrdokumentet är att skapa en strategisk inriktning för arbetet 
med krisberedskap i Ockelbo kommun under mandatperioden 2019-2022 
samt arbetet med civilt försvar 2019-2020. 

Syftet är vidare att översiktligt beskriva hur kommunen avser att fullgöra de 
åtaganden som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap samt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar. 

Fokus i styrdokumentet är övergripande inriktning och styrning av arbetet 
med krisberedskap. Den mer detaljerade planeringen hanteras i en 
åtgärdsplan som beslutas av kommunchef. 

Besluts underlag 
Styrdokument för krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun 

Inlägg 
Christoffer Carstens (MP) 

I UWragsbeslyrlcmde 
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0 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 223 Dnr 2019/00691 

Plan för hantering av extraordinära händelser 
2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022, med föreslagen 
ändring, godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Dokumentet Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 är 
framtagen. Bestämmelserna i lag 2006:544 om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin 
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt 
uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Lagen föreskriver att kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära 
händelser ska hanteras. Syftet med planen är att kommunen skall ha en god 
förmåga att hantera extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap. 

Ordföranden föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter, 
att målet "ha en god förmåga att alltid kunna ge allmänhet, anställda i 
kommunen, myndigheter, medier och övriga berörda kontinuerligt entydig 
och saklig information om händelsen enligt upprättad 
kriskommunikationsplan" där ordet "saklig" ersätts med "korrekt och 
relevant" och målet "i största möjliga utsträckning fungera enligt ordinarie 
organisation" kompletteras med "men när det finns behov, organisera om för 
att kontinuerligt kunna bedriva krisledning". 

Beslutsunderlag 
Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 

Inlägg 
Christoffer Carstens (MP) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 224 Dnr 2019/00504 

Svar på medborgarförslag - Bevara den biologiska 
mångfalden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit avseende arbete med att bevara den 
biologiska mångfalden på kommunens allmänningar. Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har på uppdrag besvarat 
medborgarförslaget. 

Medborgaren framför att Ockelbo kommun bör ta ett mer aktivt ansvar för 
att bevara den biologiska mångfalden på sina allmänningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 87 att remittera ovan nämnda 
medborgarförslag till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Svar på medborgarförslag - bevara den biologiska mångfalden 

Inlägg 
Christoffer Carstens (MP) 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 225 Dnr 2019/00011 

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Heltidsanställningar i Ockelbo kommun 

• Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet 

• Styrdokument krisberedskap 2019-2022 

• Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 

• Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun 

• Resepolicy för Ockelbo kommun 

• Arvodesreglemente 2019-2022 

• Delegationsordning i personalärenden 

• Svar på medborgarförslag - Bevara den biologiska mångfalden 

• Avsägelse/Fyllnadsval (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 226 Dnr 2019/00782 

Avsägelse/Fyllnadsval (SD) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Avsägelse från Marcus Hellman (SD) godkänns. 

2. Ledamot tillväxtut kortet - XX () 
Ersättare Kommunstyrelsen - XX () 
Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden - XX () 
Ersättare V alnämnden - XX () 
Ersättare Personalutskottet - XX () 
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård - XX () 
Ersättare Ockelbogårdar AB - XX() 

Ärendebeskrivning 
Marcus Hellman (SD) har 2019-12-10 inkommit med en avsägelse från 
samtliga förtroendeuppdrag förutom uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Förtroendeuppdrag 
Ledamot tillväxtutskottet 
Ersättare kommunstyrelsen 
Ersättare utbildnings- och kulturnämnden 
Ersättare valnämnden 
Ersättare personalutskottet 
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård 
Ersättare Ockelbogårdar AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Kommunstyrelsen 

§ 227 Dnr 2019/00012 

Information kommunstyrelsen 

Ungdomsrådet Marie Sjöberg 
Barnkonventionen Marie Sjöberg 
Wij trädgårdar Lars S j ödin 
Belysning Gamla Åmotsvägen Lars Sjödin 
Avsaknad av Öppenhet och transparens Lars S j ödin 
Parkeringsplatser stationen Besvaras på KS 2020-02-25 
Ny kretsloppsplan Lars Sjödin 
Posom Mia Lindblom 
Skötsel av informationsskyltar Lars Sjödin 
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