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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Ockelbogårdars sammanträdesrum kl 9.00-12.00, 13.00-17.45

Beslutande

Magnus Jonsson (s), ordförande
Pamela Warren (s), § 64-81
Carina Löfgren (s)
Sölve Malm (s)
Bertil Andersson (s), § 64-84
Thorsten Åstrand (c), § 64-81
Per-Olof Uhrus (c)
Birger Larsson (c)
Owe Hellberg (v)
Lisbeth Wester (v), § 64-81
Katarina Bolander (m), 64-69, 88 (del av)
Anna Åström Strömner (mp), § 82-87, 88 (del av)

Övriga deltagare

Lars Sjödin, kommunchef
Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Ann-Sofie Stensson, ekonom
Karin Strömberg, utvecklingschef
Anette Josefsson, personalstrateg
Bo Lindblad, teknisk chef
Daniel Persson, trafiksamordnare, § 66-67
Tomas Larsson, Maria Larsson – integrationsenheten, § 68
Trygve Åkesson, trafikingenjör, § 88
Ragnar Darle, arkitekt, § 88
Anna Åström Strömner (mp), närvarande ersättare, § 64-81

Utses att justera

Birger Larsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
...................................................................................................................................................

64-88

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

Annica Månsson
Ordförande
...................................................................................................................................................

Magnus Jonsson
Justerande
.....................................................................................................................................................................................................................................

Birger larsson

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

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2009-06-01

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

64

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Ärendet
Följande delegeringsbeslut har fattats under tiden 2009-04-14 – 2009-05-18:

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonssons och arkitekt Ragnar Darles beslut:
Kommunen avser inte att förköpa fastigheterna:

Adress:

Vraksveden 1:3

Åkerstavägen 4

Prästbordet 1:56

Piludden

Vi 1:111

Rabovägen 7

Vi 1:263
Böle 1:42

Viberget 19

Ulvsta 9:94
Lingbo 5:36

Axvallavägen 4

Mo 6:61

Lundgrens väg 4

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonssons beslut
Raboskolans klass 4 beviljas ett bidrag på 1.500 kronor för:
T-shirts i samband med friidrottsolympiaden för skolungdomar i Gävle.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

65

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
Protokoll mm
- Ockelbogårdar 2009-04-22
- Bygg- och miljönämnden 2009-04-20
- Socialnämnden 2009-04-16
- Ägarsamråd/Kollektivtrafikberedning inför X-trafik AB årsstämma
- Cesam 2009-05-27
Årsredovisningar 2008
- Gästrike Räddningstjänstförbund
- X-trafik
Diverse
- Öppet brev från läkarmöte med anledning av strategiplanen
- SKL – Inbjudan till kartläggning av samverkan med civilsamhället
- Sillerboån i Gävleborgs län och Ljusdals kommun
- Uttalande SRF Gävleborg – Säg ifrån till orimlig förbeställning
- Uttalande PRO Gävleborg – rättvis skatt för lika inkomst och pension
- SKL styrelsebeslut nr 3 – Prisindex för vård och omsorg
- Norrsken – ett nytt medlemsblad från Norrlandsförbundet nr 1/2009
- Gästrike Räddningstjänst Pressmeddelande – Ny räddningschef utsedd: Tommy Törling
Ockelbo kulturråd
- Sammanställning enkätsvar
Meddelanden från KPHR
- Ledstänger vid baden i Åmot och Ockelbo
- Ärenden på remiss till KPHR
SKL cirkulär
09:23 Vårpropositionen 2009
09:24 Kommunal fastighetsavgift, ny prognos 2009
09:25 Budgetförutsättningar åren 2009-2012
09:26 Nya prisindex för vård och omsorg vid upphandling av verksamhet
09:27 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2010

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

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

66

UPPFÖLJNING AV FÄRDTJÄNSTEN 2006-2008
Ärendet
I juni 2006 ändrade Ockelbo taxan för färdtjänstresor och kommunfullmäktige beslutade 2007-1217, § 69/07 om nytt regelverk för färdtjänsten med giltighet fr o m 1 januari 2008. Kommunkontoret
fick i uppdrag att göra en utvärdering början 2009.

Beslutsunderlag
Trafiksamordnare Daniel Perssons tjänsteskrivelse 2009-03-30.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Uppföljningen av färdtjänsten 2006-2008 godkänns.

2.

Kommunkontoret får i uppdrag att undersöka anledningen till att antalet färdtjänsttillsånd har
minskat, trots att de äldre blir allt fler. Återrapportering till kommunstyrelsen.

3.

Kommunkontoret får i uppdrag undersöka möjligheten att genomföra en brukarenkät.
Återrapportering till kommunstyrelsen om pris och tidplan.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

67

REMISS – TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÄRDTJÄNST
Ärendet
Under våren 2007 startar Bollnäs, Ockelbo och Söderhamn tillsammans med X-trafik arbetet med
att reformera regelverket och taxan. Målsättningen var då att skapa gemensamma regler och taxor
för våra kommuner som alla tre har färdtjänstbedömningen placerad hos X-trafik. Ockelbo kommun
och Söderhamns kommun antar de nya reglerna och taxan under hösten och förändringarna börjar
gälla första januari 2008.
Under 2008 startar arbetet med att skapa ett gemensamt regelverk för hela länet. En arbetsgrupp
tillsätts på uppdrag av Kollektivtrafikberedningen och man utgår från det regelverk som antagits av
Ockelbo och Söderhamn.
Arbetsgruppen skapar ett reviderat regelverk/tillämpningsanvisningar som nu skickats ut på remiss
till kommunerna och till länets handikapp organisationer. För vår del är det endast frågan om
smärre justeringar och omformuleringar för att undvika missförstånd.

Beslutsunderlag
Trafiksamordnare Daniel Perssons tjänsteskrivelse 2009-03-30.

Kommunstyrelsens beslut
De nya tillämpningsanvisningarna godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

68

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING – KOMMUNSTYRELSEN
Ärendet
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per april 2009.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

69

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING – APRIL 2009
Ärendet
Ockelbo kommuns månadsredovisning per april 2009

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 38/09.

Kommunstyrelsens beslut
Månadsrapporten godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

70

BUDGET 2009 – ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2010-2012 – PRELIMINÄRA RAMAR
Ärendet
Inför arbetet med års- och flerårsbudget 2010-2012 kommer enligt beslut preliminära ramar att
fastställas
Utifrån rådande ekonomiska situation har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska invänta den
information/inriktning som regeringen kommer att presentera i samband med vårpropositionen
innan direktiv för kommande budgetarbete lämnas.
Med anledning av detta har ett extra ekonomiutskott fastställts och genomförts den 23 april 2009
där respektive nämndsordförande, förvaltningschef, teknisk chef och ekonomer har deltagit.
Ärendet har därefter behandlats av kommunstyrelsen med följande beslut:
Kommunstyrelsens beslut (KS § 46/09)
Vid överläggning med nämndföreträdare den 13-14 maj 2009 ges uppdraget att redogöra hur en
reducering med 2 % av flerårsbudgetens ramar 2010-2011 påverkar verksamheterna och deras
kvalitetsnivå.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2009-04-29
Öhrlings PricewaterhouseCoopers rapport; Nyckeltalsanalys, Ockelbo kommun, mars 2009
Ekonomiutskottet § 5/09.

Ekonomiutskottets överläggningar med nämndföreträdare den 13 – 14 maj 2009
Överläggning enligt följande tidplan har genomförts.
Onsdag den 13 maj 2009
kl 09.00 – 11.00

Ekonomiutskott

kl 11.00 – 12.00

Bygg- och miljönämnd

kl 13.00 – 14.30

Kommunstyrelsen

kl 15.00 – 16.00

Ekonomiutskott

Torsdag den 14 maj 2009
kl 09.00 – 10.30

Socialnämnd

kl 10.30 – 12.00

Utbildnings- och kulturnämnd

kl 13.00 – 16.00

Ekonomiutskott

Företrädare för varje parti har inbjudits till att delta i överläggningarna den 13 – 14 maj 2009 och
har även inbjudits att delta vid ekonomiutskottets sammanträde utan beslutanderätt.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag
att vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2009 presentera hur en reducering med 1 %
av budgetramen för år 2009 får för konsekvenser.

2.

Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och flerårsbudget 2010 – 2012
fastställs enligt följande:
Driftsbudget

2010

2011

2012

58 452

59 622

60 814

2 216

2 260

2 305

Utbildning/kultur

108 119

110 281

112 487

Socialnämnd

102 142

104 185

106 269

Revision

455

464

473

Valnämnd

100

100

0

271 485

276 913

282 349

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnd

Summa driftsbudget
Investeringsbudget

2010

2011

2012

Kommunstyrelsen

8 875

8 875

8 875

50

50

50

Utbildings- och kulturnämnd

815

815

815

Socialnämnd

260

260

260

10 000

10 000

10 000

Bygg- och miljönämnd

Summa investeringsbudget
3.

Utifrån det samhällsekonomiska läge reduceras driftsbudgetens totalram enligt flerårsbudget
för år 2010 med 2 % och med preliminära ramar som utgångspunkt.

4.

Samtliga nämnder får i uppdrag att utöver ovanstående reducering även upprätta en
konsekvensbeskrivning om hur en reducering med ytterligare 1 % respektive 2 % av årsoch flerårsbudgetens preliminära ramar för åren 2010-2012 påverkar verksamheterna och
deras kvalitetsnivå.

5.

Utifrån den demografiska utvecklingen reduceras utbildnings- och kulturnämndens ram
enligt flerårsbudget för år 2010 med ytterligare 1 %.

6.

För åren 2011 och 2012 fastställs uppräkningen till 2 % per år.

7.

Drifts- och hyreskostnaden avseende Bysjöstrand ska klarläggas och presenteras vid
kommunstyrelsens sammanträde i september 2009.

8.

Kommunkontoret får i uppdrag att se över kommunens totala administration utifrån ett
samordningsperspektiv.

9.

Internräntan fastställd för år 2010 till 4 %.

10.

Kommunstyrelsens ram reduceras med 1 500 000 kronor som en följd av sänkt internränta.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

71

FINANSIELLA MÅL 2009 – REVIDERING
Ärendet
Utifrån rådande ekonomiska läge föreligger svårigheter att redovisa ett resultat i enlighet med
fastställd målsättning.
Målsättningen om att ”Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 2 % av skatter och utjämning”
kommer med anledningen av den ekonomiska krisen vara svår att uppnå.
För att möta konsekvenserna av det samhällsekonomiska läget föreslås att kommunen för år 2009
frångår principen om ett resultat om 2 % av skatter och utjämning.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-05-18.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Utifrån rådande ekonomiska läge frångås för år 2009 principen om ett resultat om 2 % av skatter
och utjämning.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

72

FINANSIELLA MÅL 2010
Ärendet
Nedanstående finansiella mål fastställdes i samband med beslut om års- och flerårsbudget 20092011.
Finansiella mål
Ekonomin ska sätta gränsen för verksamhetens omfattning
Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 2 % av skatter och utjämning
Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras.
Vid ny/ombyggnad kan upplåning ske utifrån separat bedömning
Amortering av låneskulden sker med minst 1 % årligen
Soliditeten ska årligen öka med 2 %
Målsättningen ”Ekonomin ska sätta gränsen för verksamhetens omfattning” har varit föremål för
diskussion och tolkning under ett antal år. För att erhålla en gemensam tolkning och
samstämmighet föreslås att formuleringen ändras till:
”God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter”

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-05-18.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Finansiella mål fr o m 2010 fastställs enligt följande:
1.

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter

2.

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 2 % av skatter och utjämning

3.

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras.
Vid ny/ombyggnad kan upplåning ske utifrån separat bedömning

4.

Amortering av låneskulden sker med minst 1 % årligen

5.

Soliditeten ska årligen öka med 2 %

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

73

INTERNKONTROLLPLAN 2009 – NÄMNDERNA
Ärendet
Kommunstyrelsen ska i egenskap av sin uppsiktsroll utvärdera kommunens samlade system för
internkontroll och i de fall förbättringar behövs föreslå detta.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-05-18.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2008 godkänns.

2.

Nämndernas internkontrollplaner för 2009 godkänns.

3.

Uppföljning av föregående års internkontrollplan samt internkontrollplan för innevarande år ska
behandlas i respektive nämnd under februari månad varje år.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

74

TILLÄGGSANSLAG –TRAPP CENTRUMHUSET
Ärendet
En skyddsrond har genomförts vid Centrumhuset, vilket har visat på att spiraltrappan upp till
Vänortsrum och kommunkontoret måste av arbetsmiljöaspekter bytas ut.
Investeringen är kostnadsberäknad till 1 000 tkr. Inom kommunstyrelsens investeringsbudget 2009
finns inte utrymme för att finansiera utbytet, varvid tilläggsanslag måste begäras.
Utifrån kommunens likviditet föreligger inte behov av upplåning.
Vid dagens sammanträde framkommer det att ytterligare en kostadsberäkning har genomförts vilket
visar på ett investeringsbehov om 500 000 kronor.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-05-18.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Kommunstyrelsen erhåller ett tilläggsanslag om 500 000 kronor för investeringsåtgärder av
spiraltrappa Centrumhuset.

2.

Finansiering sker via rörelsekapitalet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

75

KOSTUTREDNING – BESLUT OM TILLAGNINGSKÖK I BYSJÖSTRAND SAMT FRAMTIDA
STRATEGI
Ärendet
Beslut om inriktning för kostproduktionen för kommunen när det gäller skolor/förskolor och
äldreomsorg är nödvändig för den fortsatta planeringen av Bysjöstrand men även för planering och
projektering av eventuella förändringar av utbildnings- och kulturnämndens verksamheter.
I presenterad kostutredning föreslås en investering för förbindelsegång i Bysjöstrand samt
investering tillagningskök i Bysjöstrand, totalt investeringsbehov om 6 180 tkr.
Beslutsunderlag
Utvecklingschef Karin Strömbergs och utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse
2009-04-28.
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-05-18.
Utbildnings- och kulturnämnden § 41/09.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Investering om 880 tkr för förbindelsegång mellan huskropparna i Bysjöstrand godkänns.

2.

Investering om 5,3 mkr för tillagningskök i Bysjöstrand godkänns.

3.

Inriktningsbeslut om investeringar som följer av att det vid alla enheter på sikt ska serveras mat
som är tillagad från grunden godkänns.

4.

Kommunstyrelsen erhåller ett tilläggsanslag om 4 200 000 kronor för investeringar för
förbindelsegång och för tillagningskök i Bysjöstrand.

5.

Finansiering sker via rörelsekapitalet.

Utdragsbestyrkande
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2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

76

NATIONELLT LABORATORIUM FÖR UTHÅLLIGA ENERGISYSTEM
Ärendet
Ansökan om regionalt projektmedel för att genomföra en förstudie är inlämnad till Region
Gävleborg. Arenan för det Nationella laboratoriet för uthålliga energisystem är tänkt att ligga vid Wij
Trädgårdar i Ockelbo Kommun. Övriga initiala intressenter är bl.a. Gävle Energi, Bionär, Gävle
kommun, Högskolan i Gävle och Gävle Dala Energikontor. Förstudien ska genomföras av Gävle
Dala Energikontor.

Beslutsunderlag
Utvecklingschef Karin Strömbergs tjänsteskrivelse 2009-05-06.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Ockelbo Kommun medfinansierar förstudien med 100 000 kr

2.

Medelsanvisning; Utvecklingsmedel verksamhet 91000

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

77

ANSÖKNINGAR UTVECKLINGSMEDEL VISION 2020
Ärendet
Fem projekt har utformats i vision 2020:s anda. Fyra av dem i förskola/skolverksamheten och ett
inom omsorgen. För att förverkliga projekten söker verksamheterna bidrag från kommunstyrelsens
utvecklingsmedel som är avsett att stödja förverkligande av Vision 2020.
Projekten
1. Trädgård vid Bysjöstrand

100 000 kr

2. Framtidens förskola Stenhuggaren

108 600 kr

3. Kreativ utemiljö, Gäverängeskolan

178 000 kr

4. Tillgänglig och kreativ utemiljö, Wij förskola

50 000 kr

5. Implementering av utomhuspedagogik i grundskolan 180 000 kr
6. Utveckling av utemiljön till ett pedagogiskt
uteklassrum, Rabo skola
7. Sommaraktiviteter för ungdomar

100 000 kr
30 000 kr

Beslutsunderlag
Utvecklingschef Karin Strömbergs tjänsteskrivelse 2009-05-06.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Omsorgen beviljas 100000 kr

2.

Stenhuggaren förskola beviljas 108 000 kr

3.

Gäverängeskolan beviljas 178 000 kr

4.

Wij Förskola beviljas 50 000 kr

5.

Utbildnings- och kultur beviljas 180 000 kr

6.

Rabo skola beviljas 100 000 kr

7.

Socialförvaltningen beviljas 30 000 kr

8.

De beviljade bidragen är maximerat till den beslutade summan vilken överförs till respektive
verksamhet efter redovisad kostnad 2009 och vid slutredovisning 2010.

9.

Medelshänvisning konto 91000, utvecklingsmedel

Jäv
På grund av jäv deltog inte Lisbeth Wester i handläggningen av ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

78

ARVODESREGLEMENTE 2007 – JUSTERINGAR
Ärendet
Arvodeskommittén har till uppgift att se över kommunens arvodesreglemente. Reglementet ska vid
behov ses över årligen och med förslag till uppräkning av arvoden. Ingen översyn och uppräkning
har genomförts för år 2008 och 2009 utifrån 2007 och 2008 års löneutveckling. Nuvarande
reglementet är i behov av förtydliganden och justeringar.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och personalstrateg Anette Josefssons tjänsteskrivelse, 2009-04-29
Arvodeskommittén § 1/09

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Nytt arvodesreglemente fastställs inför varje mandatperiod

2.

Vid uppräkning av arvoden till förtroendevalda ska beräkningsgrunden vara den genomsnittliga
löneökningsutvecklingen avseende samtliga fackförbund i kommunen.

3.

Uppräkning av arvoden ska ske årligen med giltighet fr om 1 januari och vara baserad på
föregående års genomsnittliga löneutveckling

4.

Justering av fullmäktige arvode och justeringsarvode sker inför varje mandatperiod.

5.

Årlig uppräkning av arvoden avser verkställighet

6.

Arbete med arvodesreglemente inför nästa mandatperiod påbörjas i april 2010.

7.

Redaktionell ändring i nuvarande reglemente:
§ 3 (Förlorad arbetsinkomst) Sista meningen får följande lydelse: ”Ersättning för förlorad
semesterförmån begärs separat.”.
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ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN – UTÖKAD OMFATTNING
Ärendet
Överförmyndarverksamheten är lagstadgad för varje kommun och är myndighetsutövning.
Verksamheten står under länsstyrelsens tillsyn. Överförmyndarverksamheten tillhör fr o m
1 januari 2006 kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Överförmyndarverksamheten har haft en stigande kurva vad det gäller antal uppdrag under senaste
åren. Dessutom har en del ärenden som redan finns tagit mer tid i anspråk än det som kan anses
normalt. Psykiska funktionshinder är ofta kännetecknande för den gruppen huvudmän/ärenden.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-04-30
Överförmyndare Gunnar Larssons tjänsteskrivelse 2009-05-08
Arvodeskommittén § 2/09.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till utökad omfattning avseende överförmyndarens uppdrag med förändrat arvode enligt
föreliggande förslag godkänns med giltighet fr o m 1 juli 2009.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGERING I PERSONALÄRENDEN – KOMPLETTERING
Ärendet
Kommunkontoret har i uppdrag att se över kommunstyrelsens delegeringsordning, vilket även
innefattar delegering i personalärenden. Uppdraget ingår i kommunstyrelsens internkontrollplan för
år 2009.
I avvaktan på det totala arbetet med översyn av kommunstyrelsens delegationsordning föreligger
behov av komplettering i nuvarande delegation avseende personalärenden.
För att förtydliga arbetet inom personalområdet behöver det i delegationen anges behörig
undertecknare av kollektivavtal.
Kollektivavtal ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och har tidigare funnits angivit i
delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-05-18.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Delegation i personalärenden kompletteras med att kollektivavtal undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande.

2.

Personalutskottet får i uppdrag att initiera arbetet med översynen av delegering i
personalärenden.

Utdragsbestyrkande
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SAMVERKANSAVTAL MELLAN OCKELBO KOMMUN OCH GÄVLE KOMMUN
Ärendet
Sedan 2006-04-01 finns ett avtal – alltjämt gällande - om samverkan mellan Gävle kommun och
Ockelbo kommun innebärande att Gävle kommun ansvarar för systemförvaltning, driftsstöd samt
support gällande lönesystemet och löneadministration.
Ockelbos databas är placerad inom Gävle kommuns enhet för IT-service. Alltsedan samverkan
startade, har inom Gävle kommuns löneenhet resurser avsatts inom systemförvaltar- och
driftorganisationen till stöd för Ockelbo kommuns lönehantering . Resurserna har motsvarat 0,5
tjänst. Ockelbo har tillfört motsvarande resurs.
Ytterligare finns samverkan inom områden såsom IT, telefoni mm.
Samverkan utökades 2007-12-01 efter förfrågan från Ockelbo kommun. Ockelbo kommun befann
sig då i en situation då det fanns risk för att inte klara löneadministrationen på ett tillräckligt säkert
sätt. Samverkan utökades då mellan kommunerna, avsikten vara att temporärt lösa ett tillfälligt
problem genom att 1,5 löneadministrativ tjänst placerades vid löneenheten i Gävle kommun för att
säkerställa Ockelbo kommuns löne- och pensionsutbetalningar. Kostnaden betalas av Ockelbo
kommun.
Under våren 2008 framställdes önskemål från Ockelbo kommun om en mer långsiktig
samverkanslösning inför byte av löneadministrativt system. Bägge parter önskar en fortsatt lösning
efter samma upplägg som nu gäller. Samverkan har hittills byggt på upprättat avtal på
tjänstemannanivå
Samverkan har sedan starten 2006 successivt utökats på ett sätt som båda kommunerna finner
positivt. Avsikten är nu att ha en långsiktig samverkanslösning som i nu läget säkerställer bl a löneoch pensionsadministration samt systemförvaltning för både Gävle och Ockelbo kommuner.
Ytterligare områden kan bli aktuella för samverkan i framtiden, förutsatt att kommunerna är
överens.
Med den här bakgrunden föreslås att de bägge kommunerna ingår ett kommunövergripande
långsiktigt samverkansavtal, som kommunfullmäktige tar ställning till i respektive kommuner, se
bifogat förslag. Avtalet är ett ramavtal, vilket skall kompletteras med mer detaljerade föreskrifter om
samverkansområden. Kostnaden för samverkan överenskommes i särskilt avtal enligt
självkostnadsprincip som utformas på tjänstemannanivå.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2009-05-19.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att avtal upprättas om samverkan mellan Gävle
kommun och Ockelbo kommun avseende löne – och pensionsadministration samt drift och
förvaltning av lönesystemet

2.

Kommunstyrelsen ser allmänt positivt på samverkan

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna övergripande avtal om samverkan mellan Gävle kommun
och Ockelbo kommun
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ANSÖKAN OM AMORTERINGSFRIHET AV LÅN 2009 - ORF.
Ärendet
Ockelbo Ryttarförening har inkommit med en skrivelse i vilken de ansöker om amorteringsfrihet för
år 2009. Lånen som Ockelbo Kommun beviljat Ockelbo Ryttarförening ska under 2009 amorteras
med 144 121 kronor.
Ockelbo Ryttarförening har beviljats amorteringsfrihet för 2006 och 2007 KF § 72/06 samt för 2008
KF § 9/08. Under 2008 beviljades även föreningen ett bidrag från UKN som stöd för
energieffektivisering, något som på sikt ska ge lägre driftskostnader. Vid ingången av 2009 var
föreningens skuld till kommunen 3 908 611 kronor. Skulden ska enligt den nu liggande
avbetalningsplanen vara återbetald år 2026.
Ryttarföreningen har under 2009 förlorat många ridande jämfört med föregående år och det finns
en förståelse för att man fortfarande har en besvärlig ekonomisk situation. Amorteringsfrihet skulle
ge Ockelbo Ryttarförening en möjlighet att överbrygga en akut ekonomisk situation. För en
långsiktig lösning krävs andra åtgärder för att få en verksamhet i balans. Det gäller både det som
föreningen själv kan göra och att utreda vilka möjligheter Ockelbo kommun har att stödja
föreningen. Det gemensamma arbetet har påbörjats och framtiden för Ockelbo Ryttarförening och
dess verksamhet vid ridskolan bör klarläggas under hösten.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2009-05-15.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Ockelbo Ryttarförenings ansökan om amorteringsfrihet av lån under 2009 om totalt 144 121
kronor beviljas.

2.

För kontakter och diskussioner med Ryttarföreningen bildas en arbetsgrupp bestående av:
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson,
Utbildnings- och kulturnämndens ordförande Anna Schönning
Ekonomichef Joachim Krüger, sammankallande
Fritidsintendent Håkan Alkberg

Utdragsbestyrkande
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SVAR PÅ GRANSKNINGSRAPPORT - HANTERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR.
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat Ockelbo kommuns internkontroll avseende rutinen för
och hanteringen av leverantörsfakturor. Revisionen har på uppdrag utförts av Öhrlings.
Revisorernas samlade bedömning av hanteringen av leverantörsfakturorna är att det finns brister
att åtgärda. Det gäller rutiner som kan utvecklas och förtydligas. Det är också av största vikt att fler
personer involveras i hanteringen för att säkerhetsställa en korrekt hantering och en god intern
kontroll.
Attestreglementet bör ses över och kompletteras med anvisningar för fakturahanteringen, vad gäller
attestering av egna kostnader och beloppsgränser. Rutiner för hur man ska hantera resor,
representation och utbildning bör ses över. Information och utbildning kring rutinerna och kontrollen
är helt avgörande och måste prioriteras.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2009-05-18.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och att förbättra de brister och påpekanden
som framgår av revisionsrapporten.

Utdragsbestyrkande
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SVAR PÅ GRANSKNINGSRAPPORT - ÅRSREDOVISNING 2008.
Ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat Ockelbo kommuns årsredovisning för verksamhetsåret
2008. De bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
De bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är
upprättad enligt god redovisningssed.
Revisorernas samlade omdöme av årsredovisningen är gott men med vissa påpekanden att ta
hänsyn till i det fortsatta arbetet. Det som kan framhållas är arbetet med en tydligare och mer
enhetlig måluppföljning. Investeringsredovisningen bör också utvecklas i takt med att dess
omfattning ökat. Redovisningen av projekt är också ett utvecklingsområde att arbeta vidare med.
Detta för att lättare kunna följa projektet över tiden. Resultatet för 2008 bedöms uppfylla
balanskravet, men revisorerna trycker på behovet av en ekonomisk handlingsplan för att kunna få
en ekonomi i balans. Revisionsrapporten har utförts av Öhrlings på uppdrag av de för
förtroendevalda revisorerna.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2009-05-18.

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

Utdragsbestyrkande



OCKELBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 24 (27)

Sammanträdesdatum

2009-06-01

Kommunstyrelsen
§

85

CENTRUMHOTELLET – BAREN
Ärendet
Kommunen har under snart 40 års tid arrenderat ut lokaler i Centrumhuset för hotell och
restaurangrörelse. Under den senaste 10-årsperioden har dock ingen arrendator drivit restaurang
och hotellrörelsen med långsiktighet. Under det senaste året har också försök gjorts för att hitta
intresserade arrendatorer.
Centrumhotellet – Baren är kraftigt nedslitet och stora investeringsbehov finns. En kalkyl visar att
kostnaden ligger i spannet 5 – 6 mkr för att renovera lokalerna till fullgott skick.
Med en investering i nämnda storleksordning kommer dock arrendekostnaden för en ev. framtida
entreprenör bli synnerligen hög med Ockelbomått mätt.
Alternativt kan lokalerna hyras ut i befintligt skick men kommunkontoret och näringslivsavdelningen
är av den uppfattningen att det inte är en hållbar lösning på sikt.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2009-05-15.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Ockelbo kommun upphör med uthyrning av lokaler för hotell och restaurangrörelse i
Centrumhuset.

2.

Kommunkontoret ges i uppdrag att utreda framtida användningsområden

Utdragsbestyrkande
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SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – ALLMÄNT FÖRBUND MOT FYRVERKERIER OCH
PYROTEKNISK UTRUSTNING
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-02, § 10/09, att remittera ett medborgarförslag angående
allmänt förbud mot fyrverkerier och pyroteknisk utrustning till kommunkontoret.

Beslutsunderlag
Tf bygg- och miljöchef Lars Sjödins svar 2009-05-11.
Bygg- och miljönämnden § 38/09.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Utdragsbestyrkande
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KS-KF ÄRENDEN
Ärendet
Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till kommunfullmäktige den 15 juni?

Kommunstyrelsens beslut
Budget 2009, Års- flerårsbudget 2010-2012 – preliminära ramar
Finansiella mål revidering
Finansiella mål 2010
Investering – reparation av trapp Centrumhuset
Kostutredning – Beslut om tillagningskök i Bysjöstrand samt framtida strategi
Arvodesreglemente 2007 – justeringar
Överförmyndarverksamheten – ökad omfattning
Samverkansavtal Ockelbo-Gävle kommun
Ansökan om amorteringsfrihet 2009 – ORF
Centrumhotellet-Baren
Svar på medborgarförslag – Förbud mot fyrverkerier
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RAPPORTER, INFORMATION, ÖVRIGA FRÅGOR

Infrastrukturplan
Hastighetsöversyn
Förstudie dubbelspår
Visjöbygget/Bysjöstrand
- Styrgruppsprotokoll nr 14
- Styrgruppen får i uppdrag att lyfta frågan om konstnärlig utsmyckning
Skolutredning
Ny process Vibacka
Vänortsresa Tjeckien
Parkeringsutredning
Avtal ILA
Hyror Bysjöstrand
Extra KS sammanträde (före KF) 15 juni kl 17.45
Vision 2020
Ockelbo Vatten
Skola-Arbetsliv
Rolf Landström inbjuds till augustisammanträdet
Samarbete överförmyndarverksamheten
Båtbrygga i Centrum
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