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Ragnar Darle, arkitekt, § 151-152
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Maria Engholm – Tripple Steelix, Rolf Landström, näringslivsutvecklare, § 155 (del av)
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2009-11-30, §§ 138-155

§ 138
REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
§ 139
REDOVISNING AV MEDDELANDEN
§ 140
EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING – KOMMUNSTYRELSEN
§ 141
EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING OKTOBER – NÄMNDERNA
§ 142
KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL
§ 143
NÄMNDSÖVERGRIPANDE MÅL
§ 144
PERSONALSTRATEGISKA MÅL
§ 145
KOMMUNSTYRELSEN – MÄTBARA MÅL 2010-2012
§ 146
ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2010-2012
§ 147
LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN – 2010 - 2016
§ 148
FÖRSLAG TILL SAMMANTRÄDESDAGAR 2010 – PERSONALUTSKOTTET OCH TILLVÄXTUTSKOTTET
§ 149
UTÖKNING AV FOLKHÄLSA-BRÅ RÅDET
§ 150
GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER FÖR VÅRD OCH OMSORG AV ÄLDRE I GÄVLEBORG
§ 151
ÖVERENSKOMMELSE – REGIONALA MILJÖMÅL MED ÅTGÄRDSPROGRAM
§ 152
LOKALA MILJÖMÅL
§ 153
DET GODA VÄRDSKAPET – UTVECKLINGSPROJEKT – SAMVERKAN WIJ TRÄDGÅRDAR
§ 154
KS-KF ÄRENDEN
§ 155
INFORMATION/RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

138

REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT
Ärendet
Följande delegeringsbeslut har fattats under tiden 2009-10-13 – 2009-11-16:

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

Adress:

Fallet 13:2

Kvarnvägen 2

Åbyggeby 8:7, del av

Missmyrvägen 54

Ulvsta 5:33
Gäveränge 1:23

Björkvägen 1

Lingbo 2:42

Slåttlandsvägen 9

Ekonomichef Joachim Krügers beslut:
Avskrivningar av fordringar nr 3/09

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande



OCKELBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4 (24)

Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

139

REDOVISNING AV MEDDELANDEN
Protokoll mm
- Ockelbogårdar 2009-09-23
- Ockelbogårdar 2009-10-21
- Bygg- och miljönämnden 2009-10-19
- Bygg- och miljönämnden 2009-11-16
- Socialnämnden 2009-10-22
- Kollektivtrafikberedningen 2009-09-18
- Gästrikerådet 2009-09-16
- Folkhälsa-BRÅ 2009-10-29
- Uttalande för Höstmöte med PRO Gävleborg 2009-10-14
- Cesam 2009-11-25
Diverse
- SKL Pressmeddelande – Tillfällig lättnad 2010 med tufft läge för 2011-2012
- Länsstyrelsen – Beslut – Tillstånd till allmän kameraövervakning
- Skattebetalarnas förening – Hudiksvall för Inspirationspriset i Gävleborg
- Agenda 50 – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
- Ockelbo kommun, Bygg & Miljö – Utställning – Tematiskt tillägg till översiktsplanen – tema
Vindkraft
- Hälsinge Vindkraftsförening – Yttrande inför ÖP vindkraft
SKL cirkulär
09:57 Nya regler om planering och prövning av vindkraft
09:62 AD dom 09/45 om avslag av kursansökan i anslutning till föräldraledighet var
könsdiskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen
09-63 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt
1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och
KAP-KL under 2010
09:64 Nya regler för skyddsombud
09:65 Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till bar
09:66 Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering
mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
09:67 Ensamkommande barn och ungdomar
09:68 Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel
09:69 Basbelopp för år 2010

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

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

140

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING – KOMMUNSTYRELSEN
Ärendet
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per oktober 2009.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande

Sida 5 (24)



OCKELBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

141

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING OKTOBER – NÄMNDERNA
Ärendet
Ockelbo kommuns månadsredovisning per oktober 2009.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

142

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL
Ärendet
Arbetet med att utifrån Vision 2020 ta fram kommunövergripande och nämndövergripande mål har
under året genomförts vid tre tillfällen, 29 januari, 28-29 maj och den 2 september 2009. För
kommunstyrelsens del har diskussioner genomförts vid ytterligare två tillfällen.
Arbetet ska integreras med budgetprocessen och inför perioden 2010-2012.
Mål har fastställts av respektive nämnd och varje nämnd ska därefter utarbeta mätbara mål.
Efter de diskussioner som genomförts så föreslås att Vision 2020 som är framtagen även innehåller
kommunövergripande mål.
Vision 2020 ska genomsyra hela kommunen och Visionen gäller även som kommunövergripande
målsättning. Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett fastställt uppdrag och inriktning och utifrån
Visionen anges även ett förhållningssätt som ska prägla organisationen.
Kvalitetssäkring
PriceWaterhouseCoopers har erhållit uppdraget att kvalitetssäkra kommunens vision och
målprocess.
Vision 2020/kommunövergripande mål kommer att ingå i den kompletta handlingen avseende årsoch flerårsbudget 2010-2012

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-11-17.
PriceWaterhousCoopers rapport 2009-11-10.

Yrkande
Owe Hellberg (v)
Alla mål ska beslutas av kommunfullmäktige.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Owe Hellbergs yrkande kontra ordförandeberedningens förslag
och finner att ordförandeberedningens förslag bifalls.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Vision 2020 gäller även som kommunövergripande mål

2.

Kommunstyrelsens övergripande målsättning, uppdrag och förhållningssätt godkänns

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Owe Hellbergs yrkande reserverar sig Owe Hellberg (v) och Lisbeth
Wester (v).

Utdragsbestyrkande



OCKELBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8 (24)

Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

143

NÄMNDSÖVERGRIPANDE MÅL
Ärendet
Arbetet med att utifrån Vision 2020 ta fram kommunövergripande och nämndsövergripande mål har
under året genomförts vid tre tillfällen. Arbete ska integreras med budgetprocessen och inför
perioden 2010-2012.
Varje nämnd har lämnat förslag till övergripande nämndsmål för att fastställas av fullmäktige.
Utifrån de övergripande målen ska varje nämnd ska därefter utarbeta mätbara mål. De mätbara
målen fastställs av varje nämnd.
De fastställda övergripande och mätbara målen kommer att följas upp i samband delårsbokslut och
bokslut när måluppfyllelse ska anges.
Målprocessen är ett pågående arbete som kommer att diskuteras löpande under året och inför
varje budgetprocess. Processen kommer kontinuerligt att utvecklas.
De övergripande nämndsmålen kommer att ingå i den kompletta handlingen avseende års- och
flerårsbudget 2010-2012

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-11-15.

Yrkande
Owe Hellberg (v)

Utbildnings-och-kulturnämndens tredje mål ska kompletteras med att även jämställdheten
ska främjas i likhet med ansvarstagande, delaktighet och inflytande. De mätbara mål som
varje nämnd ska ta fram utifrån visionen och de övergripande målen ska beredas och
beslutas av kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Owe Hellbergs yrkande kontra ordförandeberedningens förslag
och finner att ordförandeberedningens förslag bifalls.

Kommunstyrelsens beslut
Bygg- och miljönämnden, utbildnings- och kulturnämnden och socialnämndens övergripande
nämndsmål godkänns

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Owe Hellbergs yrkande reserverar sig Owe Hellberg (v) och Lisbeth
Wester (v).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

144

PERSONALSTRATEGISKA MÅL
Ärendet
I samband med målarbetet ska även personalstrategiska mål tas fram. Diskussionsunderlag till
personalstrategiska mål finns framtagen. Det som kvarstår är en ytterligare bearbetning av
underlaget med en förankringsprocess för att erhålla ett komplett beslutsunderlag.
Arbetet med den fortsatta processen hänförs till personalutskottet med uppdraget att presentera ett
förslag till personalstrategiska mål vid kommunstyrelsen i april 2010 för vidare behandling i
fullmäktige maj 2010.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-11-17.

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till personalstrategiska mål ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i april
2010.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

145

KOMMUNSTYRELSEN – MÄTBARA MÅL 2010-2012
Ärendet
Arbetet med att utifrån Vision 2020 ta fram kommunövergripande och nämndövergripande mål har
under 2009 utarbetats.
Utifrån de övergripande målen ska varje nämnd därefter utarbeta mätbara mål. De mätbara målen
ska fastställas av varje nämnd.
Uppdrag, fokus områden och mätbara mål måste för vissa verksamhetsområden utvecklas och
formuleras vidare, varvid mätbara mål inte finns för samtliga verksamhetsområden.
Målprocessen är ett pågående arbete som kommer att diskuteras löpande under året och inför
varje budgetprocess. Processen kommer kontinuerligt att utvecklas.
De fastställda övergripande och mätbara målen kommer att följas upp i samband delårsbokslut och
bokslut när måluppfyllelse ska anges.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-11-12.

Kommunstyrelsens beslut
Efter redaktionella ändringar godkänns kommunstyrelsens mätbara mål 2010-2012.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

146

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2010-2012
Ärende
Vid ekonomiutskottets överläggning den 8 och 9 oktober 2009 framkom flera faktorer där behov av
ytterligare klarlägganden. Med anledning av detta har ett extra ekonomiutskott fastställts där
nämndföreträdare har presenterat kompletteringar utifrån nedanstående uppdrag.
Kommunstyrelsens uppdrag till nämndsföreträdare enligt KS § 123/09
De preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och flerårsbudget 2010 – 2012 har
reviderats och uppdraget till nämnderna var att upprätta ett budgetförslag på ny föreslagen ram.
Konsekvensbeskrivning ska presenteras om hur års- och flerårsbudgetens nya budgetramar för
åren 2010-2012 påverkar verksamheterna och deras ambition/kvalitetsnivå
Utbildnings- och kulturnämnden har i uppdrag uppdraget att vid ekonomiutskottets extra
sammanträde redovisa gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling för perioden.
Uppdraget innefattade även att kommentera ett antal verksamhetsområden som tidigare varit
delgivna.

Ekonomiutskottets överläggningar med nämndföreträdare den 10 november 2009
kl 08.30 – 09.15
kl 09.15 – 10.00
kl 10.30– 11.15
kl 11.15 – 12.00
kl 13.00 – 17.00

Bygg- och miljönämnden
Socialnämnden
Utbildnings- och kulturnämnd
Kommunstyrelsen
Ekonomiutskott

Företrädare för varje parti har inbjudits till att delta i överläggningen den 10 november 2009 och har
även inbjudits att delta vid ekonomiutskottets sammanträde utan beslutanderätt.

Beslutsunderlag
Ekonomiutskottet § 9/09
Ekonomiutskottet § 13/09
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-11-17.
Yrkande
Owe Hellberg (v)
a)

1,2 miljoner kronor ska tillskjutas till utbildnings- och kulturnämndens budget

b)

Tilläggspunkt: En översyn av den politiska organisationen med förslag till beslut första
halvåret 2010.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Owe Hellbergs yrkande a) kontra ekonomiutskottets förslag och
finner att ekonomiutskottets förslag bifalls.
Ordföranden ställer sedan proposition på Owe Hellbergs yrkande b) om översyn av den politiska
organisationen och finner att det avslås.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1.

Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med föreliggande förslag med
sammanställning enligt följande:

Driftsbudget

2010

2011

2012

58 507

59 528

61 418

2 216

2 260

2 305

Utbildnings och kulturnämnd

111 356

111 232

108 965

Socialnämnd

106 427

106 806

108 942

Revision

455

464

473

Valnämnd

100

0

0

279 062

280 290

282 104

2010

2011

2012

13 635

15 000

10 000

50

50

50

Utbildnings och kulturnämnd

815

815

815

Socialnämnd

500

350

350

15 000

16 215

11 215

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnd

Summa driftsbudget

Investeringsbudget
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnd

Summa investeringsbudget
2.

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

3.

Budgetramarna reduceras inte utifrån föreslagen sänkning av arbetsgivaravgiften med 1,05 %

4.

Kommunkontoret får i uppdrag att se över upprättad överenskommelsen avseende integration
mellan kommunstyrelsens integrationsenhet och utbildnings- och kulturnämnden.

5.

Kommunen hänskjuter beslut om mottagande av flyktingar till kommunstyrelsens sammanträde
i februari 2010.

6.

Kommunstyrelsens ram reduceras med 445 000 kronor avseende IT-kostnader och
omfördelas med 255 000 kronor till utbildnings- och kulturnämnden och 190 000 kronor till
socialnämnden

7.

Utbildnings och kulturnämnden erhåller utökad ram för år 2010 med 1 000 000 kronor.

8.

Socialnämndens ram reduceras med 105 000 kronor avseende del av hyreskostnad
Dagcenter och omfördelas till utbildnings- och kulturnämnden

9.

Investeringsnivån för perioden 2010-2012 utökas tillfälligt för respektive år till 15, 0 mkr,
16,2 mkr och till 11,2 mkr.

10. Planerad ombyggnation av Perslundaskolan förutsätter en nyupplåning år 2011 om
10 000 000 kronor
11. Kommunstyrelsens ram utökas med 350 000 kronor för år 2011 och med 700 000 kronor med
anledning av höjd investeringsnivå.
12. 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).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
13. 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)
14. 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).
15. a) Vision 2020 gäller även som kommunövergripande mål.
b) Kommunstyrelsens övergripande målsättning, uppdrag och förhållningssätt godkänns.
16. Bygg- och miljönämndens, utbildnings- och kulturnämndens och socialnämndens övergripande
nämndsmål godkänns.
17. Taxor och avgifter för 2010 fastställs.
18. Förslaget till års- och flerårsbudget 2010-2012 fastställs i övrigt.

Reservationer
Mot kommunstyrelsens förslag till beslut angående Owe Hellbergs yrkande a) reserverar sig Owe
Hellberg (v) och Lisbeth Wester (v).
Mot kommunstyrelsens förslag till beslut angående Owe Hellbergs yrkande b) reserverar sig Owe
Hellberg (v), Lisbeth Wester (v) och Anna Åström Strömner (mp).

Skriftlig reservation från vänsterpartiet
Vänsterpartiet har uppfattat att utbildnings-och kulturnämnden yrkar på mer resurser så att våra
flyktingars rätt till utbildning, som till stor del är lagstadgad kan tillgodoses. Tillskjuts inte ytterligare
medel så kan det betyda minskad personaltäthet i skola och förskola, nedläggning av
biblioteksfilialerna, försämrade möjligheter för En spännverksamheten mm. Vänsterpartiet skjuter
därför till medel enligt vårt yrkande för att minska behovet av förslagna besparingsåtgärder.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

147

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN – 2010 - 2016
Ärende
Investeringsnivå
Kommunens totala investeringsnivå har inför 2009 utökats och fastställts till 10,0 mkr/år med
viljeinriktningen att ge förutsättningar för att möta kommande investeringsbehov inom förskolan,
Perslunda skola och kostverksamheten.
Långsiktig investeringsplan
Fastställd investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i samband
med budgetarbetet.
I samband med års- och flerårsbudget 2010-2012 ska planen aktualiseras och eventuellt revideras
och ny plan för perioden 2010 – 2016 ska tas fram.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2009-10-01
Ekonomiutskottet § 11/09
Ekonomiutskottet § 14/09.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Långsiktig investeringsplan för år 2010 – 2016 godkänns

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

148

FÖRSLAG TILL SAMMANTRÄDESDAGAR 2010 – PERSONALUTSKOTTET OCH
TILLVÄXTUTSKOTTET
Ärendet
Ett förslag till sammanträdesdagar 2010 för personalutskottet och tillväxtutskottet har utarbetats.

Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Annica Månssons tjänsteskrivelse 2009-10-28.
Tillväxtutskottet § 3/09.

Kommunstyrelsens beslut
Följande sammanträdesdatum godkänns:
Personalutskottet

Tillväxtutskottet

Februari 2
April 6
September 7
November 9

Februari 2
April 6
September 7
November 9

Tid kl 13.00

Tid kl 9.00

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

149

UTÖKNING AV FOLKHÄLSA-BRÅ RÅDET
Ärendet
Vid rådets sammanträde den 20 oktober väcktes frågan om rådet ska utökas med 2 representanter;
Torbjörn Hallberg i egenskap av säkerhets- och beredskapssamordnare samt Magnus Jonsson,
kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens beslut
Folkhälsa-BRÅ-rådet utökas med följande representanter:
Magnus Jonsson (s),vice ordförande
Torbjörn Hallberg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

150

GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER FÖR VÅRD OCH OMSORG AV ÄLDRE I GÄVLEBORG
Ärendet
Inom Region Gävleborg dvs. länets tio kommuner och landsting har gemensamma utgångspunkter
för äldre arbetats fram.
Ambitionsnivån och det förhållningssätt som ska känneteckna landstinget och kommunernas
gemensamma arbete att ge vård och omsorg till behövande äldre anges i det gemensamt
utarbetade policydokument.

Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2009-10-12.
Socialnämnden § 70/09.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av äldre i Gävleborg godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

151

ÖVERENSKOMMELSE – REGIONALA MILJÖMÅL MED ÅTGÄRDSPROGRAM
Ärendet
Länsstyrelsen Gävleborg har i bred samverkan tagit fram ett åtgärdsprogram som ska bidra till att vi
når de regionala miljömålen 2010. Ett framgångsrikt miljöarbete bygger i väsentliga delar på att alla
aktörer utifrån sina förutsättningar tar ett ansvar för att genomföra de åtgärder som behövs. För att
synliggöra det omfattande arbete som pågår i länet tecknar Länsstyrelsen Gävleborg ”Överenskommelser kring åtgärdsarbetet för de regionala miljömålen” med olika aktörer. Detta ger även möjligheter till och underlättar samverkan och utvecklingsarbete kring miljömålsåtgärder. Länsstyrelsen
kommer årligen att följa upp arbetet på lämpligt sätt.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens rapport 2007:17

Kommunstyrelsens beslut
Överenskommelsen mellan Länsstyrelsen och Ockelbo kommun godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

152

LOKALA MILJÖMÅL
Ärendet
I samband med behandlingen av föregående ärende (KS § 151/09) ”Överenskommelse regionala
miljömål med åtgärdsprogram” lyfts frågan om Lokala miljömål.

Kommunstyrelsens beslut
Bygg- och miljönämnden föreslås att utarbeta förslag till lokala miljömål till kommunstyrelsens
sammanträde 31 maj 2010.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

153

DET GODA VÄRDSKAPET – UTVECKLINGSPROJEKT – SAMVERKAN WIJ TRÄDGÅRDAR
Ärendet
År 2010 är ett historiskt år i svensk historia. Bygdens son, Daniel Westling kommer att äkta
Kronprinsessan Victoria 19 juni 2010. Uppmärksamheten kring bröllopet är enorm och
mediebevakningen förväntas motsvara ett vinter OS. Ockelbo kommer att vara i fokus under många
år framöver men bevakningen under 2010 måste betecknas som exceptionell.
Ockelbo kommun måste därför fokusera utvecklingsinsatser och satsa mer offensivt på
marknadsföringsaktiviteter och på vårt värdskap. Vi behöver öka vår beredskap för att ta emot ett
större antal besökare än tidigare. Media kommer att fokusera enormt på vår kommun och särskilt
under våren 2010 med speciellt fokus på 19 juni 2010.
Ockelbo Kommun bör också ta tillfället i akt att fira denna historiska händelse med start från
nationaldagen 6 juni fram till 19 juni.
För att möta och dra en långsiktig nytta av den förväntade uppmärksamheten och det regionala
intresset för samverkan, är det nödvändigt att Ockelbo kommun kraftsamlar både personellt och
resursmässigt inför 2010. Wij Trädgårdar som besöksmål och dess kompetens behövs för att
förstärka möjligheterna till ett framgångsrikt år som ger mersmak för alla. De utvecklingsmedel som
finns i budget 2010 bör avsätts till att medfinansiera projektet samt att fortsätta samarbetet med Wij
Trädgårdar.
Finansiering
Totalkostnad: 6 672 000 kr.
Ansökan Region Gävleborg: 5 272 000kr
Ockelbo Kommun finansierar projektet med 1 mkr 2010 samt 200 000 kr år 2010 och 200 000
kr år 2012.
Ockelbo Kommuns insats på 1 400 000 över tre år tas uteslutande från de redan avsatta
utvecklingsmedlen för perioden.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Ockelbo Kommun skall under 2010 fortsätta samarbetet med Wij Trädgårdar.

2.

Ockelbo Kommun medfinansierar projektet ”Ockelbo med grannar” enl. nedanstående medel.

3.

År 2010
År 2011
1 miljon kr 200 000 kr

4.

Medlen tas uteslutande ifrån tidigare avsatta utvecklingsmedel.

5.

Tidigare inlämnad projektansökan till region Gävleborg godkänns

År 2012
200 000 kr

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-11-30

Kommunstyrelsen
§

154

KS-KF ÄRENDEN
Ärendet
Vilka ärenden från dagens sammanträde ska gå vidare till kommunfullmäktige den 14 december?

Kommunstyrelsens beslut
Års- och flerårsbudget 2010-2012 – Ockelbo kommun
Långsiktig investeringsplan
Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
§

155

INFORMATION/RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR

Tripple Steelix
- Information om verksamheten av processledare Maria Engholm.
Integration
Rina Näslund, projektledare Länsstyrelsen, informerar om projektet ”Öppna dörrar”.
Wij Trädgårdar
Malin Eriksson, VD, informerar om innevarande år samt planerna inför 2010.
”Nya Perslunda”
Ekonomichef Joachim Krüger informerar om studieresan till Fröviskan i Högsby kommun.
Jämställdhetsplan
Joachim Krüger informerar om det pågående arbetet med ny jämställdhetsplan.
Vindkraft
Arkitekt Ragnar Darle informerar om placeringar och nya utformningar av kraftledningar. Sydväst
Lingbo.
Bysjöstrand
Styrgruppsprotokoll nr 18, 2009-11-23.
Ny process Vibacka
VD Bo Lindblad informerar om nuläget.
Pandemi
Utvecklingschef Karin Strömberg informerar om nuläget.
Fastighetsförvaltning
Ekonom Ann-Sofie Stensson informerar om planerat underhåll
Ockelbo Vatten AB
Ann-Sofie Stensson redogör för Ockelbo Vatten AB:s styrelsemöte 2009-11-12.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 138
REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT

§ 139
redovisning av meddelanden

§ 140
ekonomisk månadsuppföljning – kommunstyrelsen

§ 141
ekonomisk månadsuppföljning oktober – nämnderna

§ 142
kommunövergripande mål

§ 143
nämndsövergripande mål

§ 144
personalstrategiska mål

§ 145
kommunstyrelsen – mätbara mål 2010-2012

§ 146
Års- och flerårsbudget 2010-2012

§ 147
långsiktig investeringsplan – 2010 - 2016

§ 148
förslag till sammanträdesdagar 2010 – Personalutskottet och tillväxtutskottet
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 149
utökning av folkhälsa-brå rådet

§ 150
GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER FÖR VÅRD OCH OMSORG AV ÄLDRE I GÄVLEBORG

§ 151
överenskommelse – regionala miljömål med åtgärdsprogram

§ 152
LOKALA MILJÖMÅL

§ 153
Det goda värdskapet – utvecklingsprojekt – samverkan wij trädgårdar

§ 154
ks-kf ärenden

§ 155
INFORMATION/RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR
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