SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (30)

Sammanträdesdatum

2015-05-04

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gläntan kl 18.30 - 20.55

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Elina Sorri, skribent
Anders Steffen, revisor
Ca 10 åhörare
Närvarande ersättare
Eva Pettersson (S), Ann-Britt Wikman (S), Inger Högberg Kalmering (C), Sune Lang (S), Nils
Hebert (MP), Mira Rutanen (MP)

Utses att justera

Per-Olof Uhrus (C) och Bo Stenbeck (FP)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2015-05-05 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

Ordförande

16-40
...........................

Annica Månsson
...................................................................................................................................................

Anna Schönning (S)
Justerande

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

Per-Olof Uhrus (C)

Bo Stenbeck (FP)

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

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-05-04

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-04

Kommunfullmäktige
UPPROPSLISTA
Ledamöter
Kjell-Arne Persson (M)
Anders Nordlander (M)
Marit Rempling (C)
Birger Larsson (C)
Lena Schenström (C)
Per-Olof Uhrus (C)
Birgitta Åstrand (C)
Stig Mörtman (FP)
Bo Stenbeck (FP)
Magnus Jonsson (S)
Anna Engblom Yamdee (S)
Jonas Tholén (S)
Sarah Andersson (S)
Patrik Jonsson (S)
Anna Schönning (S)
Andreas Byström (S)
Carina Löfgren (S)
Stefan Sandberg (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Anders Öquist (S)
Karin Vistmyr (S)
Staffan Nordqvist (S)
Åsa Svärd (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Markku Kalliokoski (V)
Inga Bergström (MP)
Jonny Lindblom (SD)
Joel Strömner (SD)
Conny Malmgren (SD)
Lena Lindqvist (SD)
Maria Lenander (SD)
Ersättare
Alexander Olers (M)
Björn Östberg (M)
Magnus Hålén (C)
Inger Högberg Kalmering (C)
Staffan Åkesson (C)
Barbro Stenbeck (FP)
Theresia Mörtman (FP)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Nils-Erik Henningsson (S)
Irene Bogren (S)
Mats Åstrand (S)
Eva Pettersson (S)
Sune Lang (S)
Ann-Britt Wikman (S)
Tord Horn (S)
Anna Lindmark (V)
Anders Hallman (V)
Niels Hebert (MP)
Mira Rutanen (MP)
Jessica Edman (SD)
Tommy Hillgren (SD)
Johan Andersson (SD)

Närv
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Ersättare för Stefan Sandberg (S) § 16-31, 3340
Ersättare för Andreas Byström (S)

X
X

Ersättare för Staffan Nordqvist (S)
§ 32

X

Ersättare för Joel Strömner (SD)
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Innehållsförteckning, § -16-40

§

16

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
§

17

UPPVAKTNING – AVGÅENDE POLITIKER OCH ”25-ÅRINGAR”
§

18

REDOVISNING AV NY LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
§

19

AVSÄGELSER – LEDAMÖTER I FULLMÄKTIGE
§

20

FYLLNADSVAL – LEDAMOT OCKELBOGÅRDAR AB:S STYRELSE
§

21

FYLLNADSVAL – VICE ORDFÖRANDE UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
§

22

ÅRSREDOVISNING 2014 OCKELBO KOMMUN
§

23

REVISIONSBERÄTTELSE SAMT FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET 2014 – OCKELBO KOMMUN
§

24

ÅRSREDOVISNING 2014 - FÖRVALTADE STIFTELSER
§

25

ÅRSREDOVISNING 2014 - CLAES ANDERSSONS MINNESFOND
§

26

SAMVERKANSAVTAL OCH REGLEMENTE FÖR GEMENSAM NÄMND FÖR
HJÄLPMEDELSVERKSAMHETEN, FOU – VÄLFÄRD, REGNET OCH HELGE MELLAN
GÄVLEBORGS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNERNA I GÄVLEBORGS LÄN FRÅN OCH MED
2015-06-01
§

27

RÄTTELSE AV FULLMÄKTIGEBESLUT § 14/15 – LINGBO LÄGERGÅRD
§

28

KOMMUNAL BORGEN – OCKELBO VATTEN AB
§

29

GEMENSAM SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND FÖR SANDVIKEN, HOFORS OCH OCKELBO
§

30

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN MELLAN OCKELBO KOMMUN OCH
LOKALPOLISOMRÅDE SÖDRA GÄVLEBORG
§

31

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR OCKELBO KOMMUN 2015-2018
§

32

ANTAGANDE AV DETALJPLAN – JÄDRAÅS 1:101 OCH 1:130
Utdragsbestyrkande
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2015-05-04

Kommunfullmäktige
§

33

REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER
§

34

REDOVISNING AV OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG
§

35

ANMÄLAN AV MOTION – TIGGERI PÅ KOMMUNAL MARK
§

36

ANMÄLAN AV MOTION – ÖKA TRANSPARENSEN I OCKELBO KOMMUNFULLMÄKTIGE – GÖR
MOTIONERNA TILLGÄNGLIGA FÖR ALLMÄNHETEN VIA ETT REGISTER PÅ KOMMUNENS
HEMSIDA
§

37

VALÄRENDE - GÄSTRIKE VATTEN AB
§

38

INTERPELLATION – SÄKER TRAFIKÖVERGÅNG VID SUNDSBRON
§

39

ANMÄLAN AV MOTION – GÄVERÄNGESKOLAN BEHOV AV SÄKER TRAFIKMILJÖ
§

40

RAPPORTER

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

16

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
Ärende
Till dagens sammanträde har inga skriftliga frågor inkommit och inga muntliga frågor ställdes.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6 (30)

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
§
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UPPVAKTNING – AVGÅENDE POLITIKER OCH ”25-ÅRINGAR”
Ärendet
Vid dagens sammanträde uppvaktades avgående politiker 2014 samt ”25-åringar”.
Avgående ledamöter som avtackades:
Owe Hellberg (V), Carina Hellberg (V), Jan Franksson (M), Dan Brodin (KD).
Ej närvarande: Peter Åberg (S), Ulf Henningsson (S), Ralph Veltenaar (M), Börje Olsson (S), Bo
Stadell (C).
Uppvaktade för 25 år (eller längre) som förtroendevalda:
Mats Åstrand (S), Birger Larsson (C), Nils-Erik Henningsson (S), Sune Lang (S), Birgitta Åstrand
(C), Anna Schönning (S).
Ej närvarande: Staffan Nordqvist (S).

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§
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REDOVISNING AV NY LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen utser i protokoll 2015-03-10, dnr 201-15-72-2015 ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige från och med den 10 mars 2015 och till och med den 14 oktober 2018
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Maria Lenander
Ny ersättare: Johan Andersson
Avgången ledamot: Magdalena Noaksson

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§
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AVSÄGELSER – LEDAMÖTER I FULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktigesbeslut
1.

Avsägelserna godkänns.

2.

Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för
Ockelbo kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning


Stefan Sandberg (S) har i skrivelse 2015-03-23 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige



Andreas Byström (S) har i skrivelse 2015-03-26 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§
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FYLLNADSVAL – LEDAMOT OCKELBOGÅRDAR AB:S STYRELSE

Kommunfullmäktiges beslut
Björn Östberg (M)

Ärendebeskrivning
Anders Nordlander (M) har i skrivelse 2015-03-26 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Ockelbogårdar AB:s styrelse.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 57/15

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§
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FYLLNADSVAL – VICE ORDFÖRANDE UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Kommunfullmäktiges beslut
Torbjörn Nyholm (S), vice ordförande
Malin Sand (S), ledamot
Jamil Barikzey (S), ersättare

Ärendebeskrivning
Andreas Byström (S) har i skrivelse 2015-03-26 avsagt sig samtliga sina kommunala
förtroendeuppdrag.
Fyllnadsval ska därför ske i utbildnings- och kulturnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 73/15.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§
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ÅRSREDOVISNING 2014 OCKELBO KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2014 – Ockelbo kommun godkänns.

Ärendebeskrivning
Ockelbo kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2014.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 43/15.

Inlägg i debatten
Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C), Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Stig Mörtman
(FP)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§
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REVISIONSBERÄTTELSE SAMT FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET 2014 – OCKELBO KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Revisionsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.

2.

Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har avlämnat en revisionsberättelse och redogörelse för år 2014.

Beslutsunderlag
Revisorernas revisionsberättelse 2015-04-23

Not till protokollet
De ledamöter i kommunfullmäktige, vilka också varit ledamöter och ersättare i granskade styrelser
och nämnder samt övriga organ, deltar inte i behandlingen av ärendet vad avser frågan om
ansvarsfrihet beträffande honom eller henne.

Inlägg
Anders Steffen, revisor

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§
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ÅRSREDOVISNING 2014 - FÖRVALTADE STIFTELSER

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för inhämtande av revisionsrapport.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2014 förvaltade stiftelser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 44/15

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§
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ÅRSREDOVISNING 2014 - CLAES ANDERSSONS MINNESFOND

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för inhämtande av revisionsrapport.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2014 – Claes Anderssons minnesfond.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 45/15.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§
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SAMVERKANSAVTAL OCH REGLEMENTE FÖR GEMENSAM NÄMND FÖR
HJÄLPMEDELSVERKSAMHETEN, FOU – VÄLFÄRD, REGNET OCH HELGE MELLAN
GÄVLEBORGS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNERNA I GÄVLEBORGS LÄN FRÅN OCH
MED 2015-06-01
Kommunfullmäktiges beslut
Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU –
Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län
fr o m 2015-06-01 antas.
Ledamot
Sarah Andersson (S)

Ersättare
Birgitta Åstrand (C)

Ärendebeskrivning
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle, Ovanåker,
Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt Gävleborgs läns landsting, har träffat
överenskommelse angående gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd,
RegNet och HelGe f o m 2015-06-01.
Enligt § 4 i avtalet ska nämnden bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Regionfullmäktige och
respektive kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare. Nämnden ingår i landstingets
organisation.

Beslutsunderlag
Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU - Välfärd, RegNet och
HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län.
Kommunstyrelsen § 55/15.

Utdragsbestyrkande
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RÄTTELSE AV FULLMÄKTIGEBESLUT § 14/15 – LINGBO LÄGERGÅRD

Kommunfullmäktiges beslut
Fastighetsbeteckningen i fullmäktiges beslut § 14/15 korrigeras till Lingbo 2:62.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lena Lindkvist (SD) i handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Ett formaliafel har begåtts i ovanstående beslut. Fastighetsbeteckningen är felaktig.
I beslutet står Lingbo 2:67
Skall vara Lingbo 2:62.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2015-03-26.
Kommunstyrelsen § 56/15.

Inlägg
Magnus Jonsson (S)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

28

KOMMUNAL BORGEN – OCKELBO VATTEN AB

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Att såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vattens AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 25 954 624 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

2.

En borgensavgift utgår med förnärvarande 0,3 % på lånesumman.

3.

Uppdra ekonomichef Joachim Krüger att i samarbete med Gästrike Vatten låna upp
25 954 624 kr till Ockelbo Vatten AB, för att växla om deras internt förmedlade lån till externt
förmedlade lån under 2015.

Ärendebeskrivning
Skatteverket har stramat upp reglerna vad gäller avdragsrätt för internt förmedlade lån till
kommunala bolag. Detta medför att bolagen kan nekas möjligheten att göra avdrag för
räntekostnader för de kommunala lånen.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2015-04-07.
Kommunstyrelsen § 72/15.

Inlägg
Magnus Jonsson (S)

Utdragsbestyrkande
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GEMENSAM SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND FÖR SANDVIKEN, HOFORS OCH OCKELBO

Kommunfullmäktiges beslut
1.

En gemensam samhällsbyggnadsnämnd med tillhörande förvaltning bildas från och med den 1
januari 2016, under förutsättning att Ockelbo och Hofors kommuner fattar motsvarande beslut.

2.

Samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden antas.

3.

En genomförandenämnd tillsätts enligt förslag fr o m september 2015.

4.

Införandekostnad fördelas enligt fastställd fördelningsnyckel inom respektive kommuns
budgetram.

Yrkanden
Bo Stenbeck (FP), Stig Mörtman (FP)
Ärendet återremitteras för en opartisk utredning, se skriftlig reservation.
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inga Bergström (MP)
Avslag.
Jonny Lindblom (SD)
Ärendet återremitteras för en grundligare konsekvensbeskrivning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Bo Stenbecks (FP) och Jonny Lindbloms (SD) återremissyrkanden kontra om
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter Ann-Christin Persson Georgsdotter med fleras bifallsyrkande mot Inga
Bergströms (MP) avslagsyrkande och finner att Ann-Christin Persson Georgsdotters med fleras
yrkande bifalls.
Reservationer
Mot beslutet och till förmån för Bo Stenbecks (FP), Stig Mörtmans (FP) och Jonny Lindbloms (SD)
återremissyrkande reserverar sig Bo Stenbeck, Stig Mörtman, Kjell-Arne Persson (M), Jonny
Lindblom, Conny Malmgren (SD), Lena Lindkvist (SD), Maria Lenander (SD), Johan Andersson
(SD) och Kjell-Arne Persson (M).
Mot beslutet och till förmån för eget yrkande reserverar sig Inga Bergström (MP)
Ärendebeskrivning
En gemensam samhällsbyggnadsnämnd syftar till att skapa en organisation med minskad
sårbarhet, ökad flexibilitet och service, god kompetens och vissa samordnings- och
effektiviseringsvinster.
De verksamhetsområden som ingår i samhällsbyggnadsnämndens ansvar är en viktig del i
kommunernas framtida utvecklings- och tillväxtpotential. Företag och medborgare ska erhålla god
rådgivning, service och information samt ett gott bemötande. Verksamheterna står under ständig
förändring med ny lagstiftning och nya direktiv, vilket ställer höga krav på organisationens flexibilitet
och kompetens.
Svårigheter för mindre kommuner att kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens gör
att det kan försvåra möjligheten att upprätthålla kvalitets- och servicenivå på verksamheten, med
längre handläggningstider och bristande tillsyn som konsekvens. Samverkan mellan kommunerna i
västra Gästrikland minskar sårbarheten i våra verksamheter.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Utifrån detta föreslås att kommunerna Hofors, Ockelbo och Sandviken från och med den 1 januari
2016 inrättar en gemensam samhällsbyggnadsnämnd med Sandviken som värdkommun. Detta
görs med stöd av 3 kap. 3a och 3c §§ kommunallagen.
Nämndens namn blir Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2015-03-31.
Kommunstyrelsen § 67/15.

Skriftlig reservation Bo Stenbeck (FP) och Stig Mörtman (FP)
”Beslutsunderlaget och dess utredning för en gemensam samhällsbyggnadsnämnd är som vi ser
det gjord utifrån ett politiskt och tjänstemannaperspektiv men behandlar inte konsekvenser för
samhället i övrigt.
Då likande sammanslagningar tidigare har gjorts i andra kommuner undrar vi hur ser
kommuninnevånarna i dessa kommuner på förändringen? Vilka för och nackdelar har detta
medfört?
Vi ser inte heller att underlaget på ett tydligt sätt tar upp personalens situation, hur dessa ställer sig
till en sammanslagning?
Då den politiska fördelningen i en sammanslagen nämnd med stor sannolikhet kommer att
domineras av den politiska majoriteten så leder detta till att övriga partier kommer sakna insyn, det
hela blir en demokratisk brist. För att råda bot på detta anser vi att det måste tillsättas ett
oppositionsråd, något som vi tidigare föreslagit men som majoriteten bestämt avslagit.
Vidare saknar vi en konsekvensanalys av hur en flytt skulle påverka näringsidkarna kommunen?
För att fatta ett trovärdig och ansvarsfullt beslut anser vi att frågan måste utredas ytterligare eller
åtminstone att flera av våra frågor måste besvaras. Vi yrkar därför att en parlamentarisk utredning
tillsätt som granskar och kompletterar befintligt underlag och presenterar detta för fullmäktige under
hösten.”

Utdragsbestyrkande
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ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN MELLAN OCKELBO KOMMUN OCH
LOKALPOLISOMRÅDE SÖDRA GÄVLEBORG

Kommunfullmäktiges beslut
Samverkansöverenskommelsen mellan Ockelbo kommun och Polismyndigheten godkänns.

Ärendebeskrivning
Sedan 2010 finns en överenskommelse om samarbete mellan Ockelbo kommun och
Polismyndigheten. 2015-01-01 trädde den nya polisorganisationen i kraft i Sverige, där man gick
från 21 myndigheter till en. Utifrån detta utformas en ny samverkansöverenskommelse.

Beslutsunderlag
Folkhälso- beredskapssamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2015-03-31.
FolkhälsaBRÅ § 6/15.
Kommunstyrelsen § 76/15.

Utdragsbestyrkande
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FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR OCKELBO KOMMUN 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut
Folkhälsopolitiskt program för Ockelbo kommun 2015-2018 godkänns.

Ärendebeskrivning
Syftet med Folkhälsopolitiska programmet är att ange riktning för det lokala tvärsektoriella
folkhälsoarbetet. Programmet ska skapa struktur och prioritera de områden som särskilt ska stå i
fokus. Vår förhoppning är att det ska vara ett stöd och inspirationskälla för många olika aktörer.
Det folkhälsopolitiska programmet ska vara vägledande inom området Folkhälsa, för Ockelbo
kommuns verksamheter och således för dess förtroendevalda och personal samt för utformningen
av den service som kommunen ger. De effekter som programmet vill åstadkomma berör dock alla
kommuninnevånare, föreningsliv, näringsliv och andra samhälleliga instanser.

Beslutsunderlag
Folkhälso- beredskapssamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2015-03-31.
FolkhälsaBRÅ § 7/15.
Kommunstyrelsen 78/15.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

32

ANTAGANDE AV DETALJPLAN – JÄDRAÅS 1:101 OCH 1:130

Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplanen antas enligt presenterat förslag.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Elsie-Britt Eriksson (S) i handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Syftet är att möjliggöra annan användning av byggnaderna på fastigheterna Jädraås 1:101 och
1:130. I gällande detaljplan redovisas användningen av kvartersmarken för alla fastigheterna som
området för A, allmänt ändamål.
Detaljplanen upprättas för att möjliggöra ett annat användningssätt av kvartersmarken på de
aktuella fastigheterna för att överensstämma med dagens användningsändamål.
Planområdet ingår i detaljplan för Jädraås skola m.fl., laga kraft 1985- 02-07.
I gällande detaljplan är planbestämmelsen för aktuell kvartersmark, A allmänt ändamål.
Förslag till detaljplan har varit på granskning under tiden 2 – 23 mars, 2015. Granskningstiden
förlängdes till den 27 mars efter önskemål från länsstyrelsen.
Under granskningstiden har synpunkter lämnats in som förändrar planförslaget till viss del. Men
förändringarna är inte av den digniteten att planen inte kan antas i sin nuvarande utformning. Se
vidare i granskningsutlåtandet.
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning är att detaljplanen kan antas i föreslagen utformning.

Beslutsunderlag
Arkitekt Ragnar Darles tjänsteskrivelse 2015-04-01.
Kommunstyrelsen § 66/15.

Inlägg
Magnus Jonsson (S), Bo Stenbeck (FP)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

33

REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
I enlighet med § 30 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner som inte beretts färdigt
redovisas.
Motion

Svar beräknas



2015-06-15

Skapa en träffpunkt för politisk diskussion – Stig Mörtman (FP)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 74/15.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-04

Kommunfullmäktige
§

34

REDOVISNING AV OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Ärende
Följande medborgarförslag har inte besvarats:

Medborgarförslag

Svar beräknas

Informationsskyltar

2015-06-15

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

35

ANMÄLAN AV MOTION – TIGGERI PÅ KOMMUNAL MARK

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Jonny Lindblom (SD) har inkommit med följande motion:
” Men tanke på det ökade problemet med tiggeri i Sverige samt att majoriteten i riksdagen väljer att
blunda för problematiken väljer vi idag att lägga en motion på kommunal nivå. Vi yrkar på att det i
ordningsföreskrifterna för Ockelbo kommun införs att tillstånd skall krävas för att få bedriva tiggeri
på kommunal mark.
Syftet med vår motion är att försvåra för de som vill utnyttja människor för tiggeri och för att kunna
veta hur länge en medborgare från annat EU-land uppehållit sig i Sverige.
I dag får man vistas 3 månader i annat EU-land utan att söka tillstånd, men om ingen vet när
personen kom hit så kan vi inte heller veta hur länge han eller hon varit här.
Vi har kunnat läsa i rikstäckande media om tiggare som blir tvingade av landsmän eller andra att
betala ”hyra” för en plats att tigga på. Det har också på ett flertal platser uppstått läger där
människor bor med liten eller ingen tillgång till sanitära anläggningar och det uppstår stora problem
med exempelvis nedskräpning.
Framför allt har Bulgarien och Rumäniens inträde i Europeiska unionen medfört att dessa länders
sociala problem letat sig hit. Merparten av alla tiggare i Sverige är idag från denna region. Det är ett
nytt fenomen som vi måste hantera såväl nationellt som på lokal nivå, som här i Ockelbo kommun.
Vi kan inte stillatigande se på hur människor utnyttjas för att andra ska tjäna pengar på dem.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på:
Att Ockelbo kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd från Polismyndigheten krävs
för att bedriva tiggeri på kommunal mark i Ockelbo kommun.”

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

36

ANMÄLAN AV MOTION – ÖKA TRANSPARENSEN I OCKELBO KOMMUNFULLMÄKTIGE –
GÖR MOTIONERNA TILLGÄNGLIGA FÖR ALLMÄNHETEN VIA ETT REGISTER PÅ
KOMMUNENS HEMSIDA

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Jonny Lindblom (SD) har inkommit med följande motion:
”För att allmänheten ska få en lättillgänglig & överskådlig bild över respektive partis politiska
engagemang vill vi att ett specifikt register över motioner skall upprättas på kommunens hemsida.
Genom att göra motionerna och deras beredningsstatus och senare även svar tillgängliga på
hemsidan så ökar transparensen gentemot medborgarna som är våra uppdragsgivare. Att
tillhandahålla ett register över motioner under mandatperioden skulle medborgarna få en bättre
överblick över Ockelbos politiska liv. Den ökade tillgängligheten tror vi kan öka intresset och
förståelsen för politik och demokrati.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna i Ockelbo på:
- Att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt besvarade motioner och deras
svar ska göras tillgängliga på Ockelbo kommuns hemsida
- Att motionerna görs tillgängliga för nedladdning
- Att ett register över motionerna finns på Ockelbo kommuns hemsida”

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

37

VALÄRENDE – GÄSTRIKE VATTEN AB

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter
Magnus Jonsson (S)
Lars-Erik Wickberg (C)

Ersättare
Tord Horn (S)

Ärendebeskrivning
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av 8 ledamöter och 4 ersättare, vilket innebär 2
ordinarie och 1 ersättare per ägarkommun. Vid fullmäktigesammanträdet den 2 mars utsågs av
misstag 2 ersättare.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

38

INTERPELLATION – SÄKER TRAFIKÖVERGÅNG VID SUNDSBRON
Ärendebeskrivning
Stig Mörtman (FP) har ställt följande interpellation till kommunalrådet Magnus Jonsson (FP)
”Under årens lopp har frågan om en säker trafikövergång vid Sundsbron i Ockelbo gäckat
kommunen.
De senaste ombyggnaderna verkar inte ha förändrat situationen heller, någon hastighetssänkning
har det inte heller blivit tala om, det går numer till och med att se förändringar såsom sättningar i
vägbanan.
Det upplevs inte som en säkrare trafiksituation för gång- och cykelpassagen som behöver korsa
väg 272, så som skolbarn med Perslundaskolan på ena sidan om vägen, Gäverängeskolan på
andra. I och med den nya skolorganisationen där Perslundaskolan blir en 4-9 skola så är det
många fler och yngre barn som ska över den vägen.
Det har beskrivits att ett övergångsställe och trafikljus är en "falsk trygghet", eftersom tunga fordon
inte hinner bromsa i tid om väglaget är halt. Men nog är det är väl så att hastigheten ska anpassas
efter väglaget så att man hinner bromsa? Samtidigt finns det på andra ställen längs 272 trafikljus i
både uppförs- och nedförsbackar, men det är dock i en annan kommun!
Tillväxtgruppen i Ockelbo kommun, dåvarande kommunalförbundet Region Gävleborg och
Trafikverket m.fl. har vad jag förstår tidigare tittat på problemet och diskuterat en eventuell ny
lösning för en över- eller undergång av Sundsbron, men uppenbarligen tar det tid för svaren uteblir!
Om trafikkameror har vi fått vi veta att det hela är en lång process. Om man får tillstånd kan det ta
runt ett år innan den finns på plats. Men då utgår man från att man påbörjat en sådan process. Om
man inte börjat tar det rimligen ännu längre tid innan en kamera är på plats!
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunalrådet följande:
- När kommer kommunen presentera en lösning på situationen och därmed skapa en säker
trafikövergång?”
Sedan kommunfullmäktige medgivit att interpellationen får ställas besvarar Magnus Jonsson den
på följande sätt:
”Väg 272 genom Ockelbo tätort ägs av Trafikverket och ansvaret för en trafiksäker miljö åvilar
således helt trafikverket. Kommunen har också vid ett flertal tillfällen påtalat för trafikverket att
säkerheten vid och kring Sundsbron är mycket bristfällig och måste åtgärdas.
Trafikverket har identifierat två problem:


Övergång för cyklister och gående



Hastigheten följs inte

Angående övergången är det mycket komplicerat att göra en säker övergång enligt trafikverket. Där
har trafikverket bla undersökt möjligheterna till en gång och cykelbana under ett av valven under
Sundsbron. Trafikverket har i dagsläget ingen lösning på detta stora problem.
Angående hastigheten har Kommunen på eget initiativ utfört en hastighetsmätning efter
ombyggnaden, denna visar fortfarande höga hastigheter i överfarten vid Sundsbron. Kommunen
försökte då ansöka om hastighetskameror men Trafikverket har, trots starka påtryckningar,
prioriterat annorlunda.
Istället har kommunen, tillsammans med Trafikverket, kommit överens om en annan lösning.
Skyltar med hastighetsmätare, som varnar trafikanter som kör för fort, kommer att sättas upp i
anslutning till överfarten. Dessa skyltar skulle ha varit uppsatta innan årsskiftet 2014/2015 men
handläggningen på Trafikverket har försenat detta ytterligare vilket kommunen påtalat i ett brev
som skickats till trafikverket.
Efter hastighetsmätarna kommit på plats kommer kommunen att göra uppföljande
hastighetsmätningar.
Efter replikskifte tackar Stig Mörtman för svaret.
Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN AV MOTION – GÄVERÄNGESKOLAN BEHOV AV SÄKER TRAFIKMILJÖ

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stig Mörtman (FP) och Bo Stenbeck (F) har inkommit med följande motion:
”När Gäverängeskolan nu blir en av kommunens två F-3 skolor har samtidigt skolmiljön förändrats
till att nu även innehålla en genomfartsled för tung trafik. Mindre än en meter från skolgården
dundrar tunga lastbilar fram.
Gäverängevägen som går precis intill Gäverängeskolan har med tiden blivit en genomfartsled för
tung trafik. En tung trafik som för det första inte ska åka där då det inte är någon genomfartsled och
för det andra sällan håller de hastighetsbegränsningar som råder.
Detta medför att barnen på väg till eller från skolan och skolbarnen vid skolan eller för den delen
boende med barn längs med vägen, riskerar att bli påkörda med skador för livet som följd.
Även barn som vid färd längs Gäverängevägen till den spontanidrottsplats som finns vid
Gäverängeskolan löper en påtaglig olycksrisk.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att fullmäktige beslutar:
att Ockelbo kommun vidtar sådana åtgärder eller aktiviteter som gör att barnen känner sig säker i
sin skol- och närmiljö samt att en säker trafikmiljö skapas runt skolan.”

Utdragsbestyrkande
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RAPPORTER

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporteringen godkänns.

Ärendebeskrivning


Överenskommelse – Sakkunnigt stöd till lekmannarevisorerna i Gästrike Vatten AB 2015-2018



Granskning av årsredovisning 2014.

Utdragsbestyrkande

