SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (25)

Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Perslundaskolans aula kl 18.30 - 20.40

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Lars Sjödin, kommunchef
Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Sune Lang, bygg- och miljönämndsordförande
Anders Steffen, revisor
4 åhörare

Utses att justera

Yvonne Wendelius (S) och Lena Schenström (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2011-12-20 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

Ordförande

81-100
...........................

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

Anna Schönning (S)
Justerande

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

Yvonne Wendelius (S)

Lena Schenström (C)

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

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-12-19

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
UPPROPSLISTA
Ledamöter
Björn Östberg (M)
Camilla Brundin Franksson (M)
Ralph Veltenaar (M)
Margaretha Östberg (M)
Thorsten Åstrand (C)
Birger Larsson (C)
Marit Rempling (C)
Birgitta Åstrand (C)
Lena Schenström (C)
Stig Mörtman (FP)
Dan Brodin (KD)
Magnus Jonsson (S)
Anna Schönning (S)
Staffan Nordqvist (S)
Carina Löfgren (S)
Nils-Erik Henningsson (S)
Bo Norling (S)
Tord Horn (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Sarah Andersson (S)
Sölve Malm (S)
Annica Norling (S)
Stefan Sandberg (S)
Yvonne Wendelius (S)
Ulf Henningsson (S)
Owe Hellberg (V)
Markku Kalliokoski (V)
Ove Krantz (MP)
Lena Lindqvist (SD)
Linda Andersson (SD)
Ersättare
Maria Öqvist (M)
Crister Johansson (M)
Per-Olof Uhrus (C)
Lars-Erik Wickberg (C)
Magnus Hålén (C)
Gunlög Söderström (FP)
Bo Stenbeck (FP)
Mari-Ann Runesson (KD)
Göran Lindkvist (KD)
Johan Stark (S)
Pia Hemgren-Krantz (S)
Mats Åstrand (S)
Britt-Marie Horn (S)
Bertil Andersson (S)
Linda Nyholm (S)
Börje Olsson (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Carina Hellberg (V)
Anders Hallman (V)
Evan Lager (MP)
Anna Åström Strömner (MP)

Närv

Frånv
X
X
X
X

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

§ 81-90
§ 81-90

X
X

Ersättare för Torbjörn Nyholm (S)
Ersättare för Annica Norling (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
INNEHÅLLSFÖRTECKNING FULLMÄKTIGEPROTOKOLL 2011-12-19, § 81-100
§

81

INFORMATION – HEMSJUKVÅRD
§

82

REDOVISNING AV NY ERSÄTTARE I FULLMÄKTIGE SAMT AVSÄGELSE
§

83

FYLLNADSVAL
§

84

INKALLANDE AV ERSÄTTARE I STYRELSER OCH NÄMNDER – REVIDERING AV
FULLMÄKTIGES BESLUT § 75/11
§

85

LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN 2011-2014 – FOLKHÄLSABRÅ
§

86

OCKELBO VATTEN AB – BEGÄRAN OM ÄGARTILLSKOTT FÖR 2011
§

87

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET – HANDLINGSPLAN OCH MÄTBARA MÅL 2012
§

88

SEPARERING AV LIVSMEDELSTAXAN FRÅN BYGG- OCH MILJÖTAXAN
§

89

HÖJNING AV LIVSMEDELSTAXAN
§

90

BESLUT OM NY TIMTAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE
§

91

CENTRUMHOTELLET-BAREN
§

92

LOKALSITUATIONEN – VUXENUTBILDNINGEN
§

93

HYRESNIVÅER VID GRUPPBOENDET ÅSBACKA
§

94

SVAR PÅ MOTION – REDOVISNING AV KOMMUNALT PARTI- OCH UTBILDNINGSSTÖD
§

95

SVAR PÅ MOTION – SE ÖVER DEN POLITISKA ORGANISATIONEN
§

96

SVAR PÅ MOTION – BÄLTESANVÄNDNING I BUSSARNA I OCKELBO KOMMUN

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

97

ANMÄLAN AV MOTION - ERSÄTT DAGENS PAPPERSBUNTAR MED ELEKTRONISKA
HANDLINGAR
§

98

KOMPLETTERING AV FULLMÄKTIGES BESLUT § 74/11 – HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST
§

99

FRÅGA – UNDERSKOTT I OCKELBOGÅRDAR
§

100

INTERPELLATION – FÖLJER KOMMUNEN LAGEN ANGÅENDE LSS (1993:387)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

81

INFORMATION – HEMSJUKVÅRD
Ärende
Projektledarna Carl-Åke Elmersjö PWC och Monica Stark Ockelbo kommun informerar om
sammanhållen hemvård, arbetsflöde och tidplan för beslutsprocess och genomförande.
Ledamöterna fick utrymme för frågor.
Inlägg gjordes av Mats Åstrand (S), Owe Hellberg (V) och Anna Schönning (S).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

82

REDOVISNING AV NY ERSÄTTARE I FULLMÄKTIGE SAMT AVSÄGELSE
Ärende
Länsstyrelsen meddelar i protokoll 2011-11-24 att som ny ersättare efter Bertil Andersson (S)
inträder Bertil Carlsson (S).
I skrivelse meddelar Bertil Carlsson att han avsäger sig detta uppdrag pga att han har ett uppdrag
som kommunrevisor och då inte är valbar.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Avsägelsen godkänns

2.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

83

FYLLNADSVAL
Ärende
På grund av avsägelser ska fyllnadsval ske enligt följande:
•

Karl-Gunnar Backlund (S) har i skrivelse 2011-10-13 avsagt sig sitt uppdrag som
- ordförande i valnämnden.

•

Fredrik Magnusson (S) har i skrivelse 2011-10-26 avsagt sig sitt uppdrag som
- ledamot i utbildnings- och kulturnämnden.

•

Bertil Andersson (S) har i skrivelse avsagt sig sina uppdrag i som
- ersättare i valnämnden
- ledamot i Gästrike Räddningsdirektion

Beslutsunderlag
Ordförandeberedningens förslag
Kommunstyrelsen § 153/11.

Kommunfullmäktiges beslut
Valnämnden
Lena Schenström (C), ordförande
Tord Horn (S), vice ordförande
Birgitta Malm, (S), ersättare
Utbildnings- och kulturnämnden
Kenneth Berg (S), ledamot
Pia Sjöblom (S), ersättare
Annelie Karlsson (S), ersättare
Gästrike Räddningsdirektion
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), ledamot
Tord Horn (S), ersättare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

84

INKALLANDE AV ERSÄTTARE I STYRELSER OCH NÄMNDER – REVIDERING AV
FULLMÄKTIGES BESLUT § 75/11
Ärende
Socialdemokraterna vill ändra turordningen för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder
enligt följande:
S, FP, C, V, MP, M, KD
(tidigare S, C, FP)

Beslutsunderlag
Socialdemokraterna I Ockelbos skrivelse 2011-11-15.
Kommunstyrelsen § 154/11.

Kommunfullmäktiges beslut
För ledamot tillhörande nedanstående
partigrupp

Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning

Moderata samlingspartiet (M)

M, KD, MP, V, C, FP, S

Centerpartiet (C)

C, FP, S, M, KD, MP, V

Socialdemokraterna (S)

S, FP, C, V, MP, M, KD

Vänsterpartiet (V)

V, MP, M, KD

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

85

LÅNGSIKTIG VERKSAMHETSPLAN 2011-2014 – FOLKHÄLSABRÅ
Ärende
FolkhälsaBRÅ:s långsiktiga verksamhetsplan för 2011-2014 har tagits fram och behandlats i
FolkhälsaBRÅ. Till verksamhetsplanen kommer en konkret handlingsplan att kopplas.

Beslutsunderlag
FolkhälsaBRÅ § 16/121
Folkhälsosamordnare Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2011-11-14.
Kommunstyrelsen § 149/11.

Inlägg i debatten
Stig Mörtman (FP)

Yrkande
Carina Löfgren (S)
Bifall till kommunstyrelsens förslag. Indikatorerna på sidan 14 förtydligas till marssammanträdet.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

FolkhälsaBrå:s Verksamhetsplan 2011-2014 godkänns.

2.

Indikatorerna på sidan 14 i verksamhetsplanen förtydligas till fullmäktiges sammanträde den 5
mars 2012.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

86

OCKELBO VATTEN AB – BEGÄRAN OM ÄGARTILLSKOTT FÖR 2011
Ärende
Delårsrapport per 2011-08-31 har presenterats för Ockelbo Vatten ABs styrelse. Rapporten visar
på ett prognostiserat underskott om 0,6 mkr för år 2011.
Bolaget är i behov av ett villkorat aktieägartillskott motsvarande prognostiserat underskott, där
beloppet kommer att fastställas i samband med bokslut för år 2011.
Styrelsens beslut
att godkänna framlagd delårsrapport för Ockelbo Vatten AB.
att framlägga till Ockelbo kommunstyrelse att utforma och reglera aktieägartillskott enligt prognos
för årets resultat och ekonomiskt reglera detta senast 2011-12-31.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2011-11-01.
Kommunstyrelsen § 151/11.

Inlägg i debatten
Owe Hellberg (V), Thorsten Åstrand (C)

Kommunfullmäktiges beslut
Ockelbo kommun lämnar ett villkorat ägartillskott till Ockelbo Vatten AB motsvarande 2011 års
underskott (600 000 kronor).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

87

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET – HANDLINGSPLAN OCH MÄTBARA MÅL 2012
Ärende
Kommunens personalstrategiska inriktning har utarbetats och fastställts av fullmäktige. Den
personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens personalstrategiska mål, fokusområden och
mätbara mål.
Målet är att ”Kommunen är en attraktiv arbetsgivare”. För att uppnå detta mål har fyra olika
fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska behandlas och diskuteras i personalutskottet för
vidare förankring i kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Handlingsplan och mätbara mål 2012
Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för kommande år ska föreslås av
personalutskottet och fastställas av kommunstyrelsen i november varje år.

Beslutsunderlag
Personalutskottet § 17/11
Ekonom Ann-Sofie Stenssons och personalstrateg Anette Josefssons tjänsteskrivelse 2011-11-11.
Kommunstyrelsen § 147/11.

Kommunfullmäktiges beslut
Det personalstrategiska dokumentet godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

88

SEPARERING AV LIVSMEDELSTAXAN FRÅN BYGG- OCH MILJÖTAXAN
Ärende
I livsmedelsverkets förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter står det i 3 § att kontrollmyndighetens kostnader för offentlig kontroll av
livsmedel ska täckas av en årlig kontrollavgift. I tiden för offentlig kontroll ingår till exempel
inspektioner, tid för planering, utbildning och restid. Kommunen är alltså skyldig att ta ut en avgift
som täcker detta från livsmedelsföretagarna. Från och med 2012-01-01 kommer Bygg & Miljö införa
Livsmedelsverkets nya vägledning om ”riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrolltid” (fastställd 2011-08-25). I samband med införandet av det nya risklassningssystemet bör
även timtaxan separeras.

Beslutsunderlag
Livsmedelsinspektör Sanna Lindqvist och t.f. bygg- och miljöchef och miljöinspektör Yekta
Destlunds tjänsteskrivelse 2011-11-08
Bygg- och miljönämnden § 85/11.
Kommunstyrelsen § 156/11.

Kommunfullmäktiges beslut
Livsmedelstaxan separeras från bygg- och miljötaxan från och med 2012-01-01

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

89

HÖJNING AV LIVSMEDELSTAXAN
Ärende
I livsmedelsverkets förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter står det i 3 § att kontrollmyndighetens kostnader för offentlig kontroll av
livsmedel ska täckas av en årlig kontrollavgift. I tiden för offentlig kontroll ingår till exempel tid för
inspektioner, planering, utbildning och restid. Kommunen är alltså skyldig att ta ut en avgift som
täcker detta från livsmedelsföretagarna.
Antalet planerade kontrolltimmar per år påverkar kommunens livsmedelstaxa. Införandet av
livsmedelsverkets nya vägledning om ”riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrolltid” (fastställd 2011-08-25), innebär att det totala antalet årliga kontrolltimmar kommer att
minska.

Beslutsunderlag
Livsmedelsinspektör Sanna Lindqvist och t.f. bygg- och miljöchef och miljöinspektör Yekta
Destlunds tjänsteskrivelse 2011-11-08
Bygg- och miljönämnden § 86/11.
Kommunstyrelsen § 157/11.

Kommunfullmäktiges beslut
Livsmedelstaxan för ordinarie- och extra offentlig kontroll höjs till 950 kronor per timme från och
med den 1 januari 2012.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

90

BESLUT OM NY TIMTAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE
Ärende
För att bedriva tillsyn inom nämndens ansvarsområden på en godtagbar nivå behöver bygg- och
miljönämnden anpassa taxan efter de krav som åligger nämnden som tillsynsmyndighet.
För året 2011 beslutades det i bygg- och miljönämnden att timtaxan skulle höjas från 670kr till
700kr. Under denna beslutsprocess lyftes förslaget att inför 2012 bör taxan höjas enligt
Konsumentprisindex (KPI). Enligt Statistiska Central Byrån (SCB) ligger konsumentprisindex för
närvarande på 3,2%.

Belsutsunderlag
T.f. bygg- och miljöchef och miljöinspektör Yekta Destlunds tjänsteskrivelse 2011-11-08
Bygg- och miljönämnden § 87/11.
Kommunstyrelsen § 158/11.

Kommunfullmäktiges beslut
Timtaxan för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område höjs enligt gällande
konsumentprisindex vid varje årsskifte med start 2012-01-01 som då blir 722 kr.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

91

CENTRUMHOTELLET-BAREN
Ärende
Centrumhotellet-Baren har tidigare varit utarrenderad till ett antal olika restauratörer genom åren.
Den sista arrendatorn lämnade lokalerna under våren 2009 och det hade blivit alltsvårare för
arrendatorerna att få lönsamhet i verksamheten samtidigt som kommunen ska sätta
marknadsmässiga hyror.
Ett antal olika förslag har diskuterats om hur framtiden kan se ut för lokalerna och i första hand har
tre olika förslag diskuterats och till viss del prövats.
•

Fortsatt uthyrningsverksamhet

•

Försäljning av lokalerna(tredimensionell fastighetsbildning)

•

Bygga om lokalerna för socialkontorets räkning.

Sedan Kommunstyrelsesammanträdet 2011-10-31 har en seriös spekulant anmält intresse för att
köpa Centrumhotellet-Baren. Om kommunen anser att det är av vikt att det finns ett centralt beläget
hotell/restaurang bör fördjupade diskussioner inledas omedelbart för att se om detta ev kan leda
fram till en försäljning.
Samtal har förts med olika företrädare för näringslivet i kommunen och dessa påtalar starkt behovet
av lunchrestaurang och övernattningsmöjligheter. Behovet är minst lika stort inom
turist/besöksnäring där vi tydligt kan se att utifrån gjorda mätningar så skulle intäkterna till bygden
öka om det fanns fler möjligheter till övernattning
Av dessa tre alternativ anses försäljning eller ombyggnation vara de alternativ som fortfarande är
aktuella. Det behövs dock en tydlig politisk viljeinriktning från kommunstyrelsen för att antingen gå
vidare med projektering av lokalerna för socialkontorets räkning eller om vi ska fördjupa
förhandlingarna med den eventuella intressenten med intentionen att sälja lokalerna för hotell och
restaurangverksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2011-11-17.
Ordförandeberedningens förslag.
Ockelbogårdars skrivelse 2011-11-16.
Kommunstyrelsen § 159/11.

Inlägg i debatten
Sölve Malm (S), Thorsten Åstrand (C), Owe Hellberg (V).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkontoret får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget om att Centrumhotellet-Baren ska
försäljas för restaurang och hotellverksamhet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

92

LOKALSITUATIONEN – VUXENUTBILDNINGEN
Ärende
Komvux har idag en arbetsmiljösituation som måste åtgärdas och vi har också Skånegården som
med relativt enkla åtgärder kan fylla det behovet. Om Komvux flyttar till Skånegården så åtgärdas
dels en orimlig arbetsmiljösituation samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för evakuering om
beslut tas om renovering av Perslundaskolan.
Skånegården är sedan ca ett år tillbaka ute för försäljning och det finns i dagsläget en intressent
och förhandlingar har förts om en ev försäljning.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2011-11-15.
Kommunstyrelsen § 160/11.

Inlägg i debatten
Anna Schönning (S)

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Försäljningen av Skånegården dras tillbaka.

2.

Komvux medges att flytta sin verksamhet till Skånegården under förutsättning att renovering av
lokalerna inryms i planerad/budgeterad investeringsram

Jäv
P g a jäv deltog inte Owe Hellberg i handläggningen av ärendet.

Utdragsbestyrkande
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2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

93

HYRESNIVÅER VID GRUPPBOENDET ÅSBACKA
Ärende
Kaplansgårdens gruppboende är nu nedlagt och hyresgästerna har flyttat till Vibacka,
gruppboendet har bytt namn till Åsbacka.
Några hyresavtal är ännu inte framtagna till hyresgästerna. Vid ett gruppboende inom LSS, lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, får man inte ta ut hyra för gemensamma
utrymmen, utan endast för lägenheten.
Kvadratmeterpriset vid Kaplansgården var på 98,98 kronor. Socialnämnden betalar idag 185 kronor
per kvadratmeter till Ockelbogårdar.
Förslaget från socialnämnden är 105 kronor per kvadratmeter.

Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-11-16.
Socialnämnden § 100/11
Kommunstyrelsen § 164/11.

Kommunfullmäktiges beslut
Hyresnivån vid Åsbacka gruppboende fastställs enligt följande:
•

Lägenhet på 46,3 m2

4 862 kronor/månad

•

Lägenhet på 23 m2

2 415 kronor/månad

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

94

SVAR PÅ MOTION – REDOVISNING AV KOMMUNALT PARTI- OCH UTBILDNINGSSTÖD
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2011 (§ 33/11) att remittera ovanstående motion från Stig
Mörtman (FP) till kommunstyrelsen för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats.

Beslutsunderlag
Svar på motionen 2011-11-15.

Yrkanden
Sölve Malm (S), Thorsten Åstrand (C), Stig Mörtman (FP)
Bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet kontra kommunstyrelsens förslag och finner att
bifallsyrkandet enhälligt bifalls av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§

95

SVAR PÅ MOTION – SE ÖVER DEN POLITISKA ORGANISATIONEN
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 (§ 47/11) att remittera ovanstående motion från Stig
Mörtman (FP) till kommunkontoret för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonssons svar 2011-11-16.
Kommunstyrelsen § 162/11.

Yrkanden
Stig Mörtman (FP) och Owe Hellberg (V)
Återremiss. En kommitté tillsätts för översyn av den politiska organisationen. Återrapportering
senast utgången av år 2013.
Thorsten Åstrand (C)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet kontra om ärendet ska avgöras idag och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Thorsten Åstrands yrkande och finner att det bifalls.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses härmed besvarad.

Reservation
Mot förslaget till fullmäktige och till förmån Stig Mörtmans och Owe Hellbergs yrkande reserverar
sig Stig Mörtman (FP), Owe Hellberg (V), Markku Kalliokoski (V) och Dan Brodin (KD).

Skriftlig reservation, Stig Mörtman (FP)
Se bilaga.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 20 (25)

Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§
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SVAR PÅ MOTION – BÄLTESANVÄNDNING I BUSSARNA I OCKELBO KOMMUN
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2011 (61/11) att remittera ovanstående motion från Camilla
Franksson (M) till kommunstyrelsen för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins svar 2011-11-11.
Kommunstyrelsen § 163/11.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses härmed besvarad.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 21 (25)

Sammanträdesdatum

2011-12-19
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§
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ANMÄLAN AV MOTION - ERSÄTT DAGENS PAPPERSBUNTAR MED ELEKTRONISKA
HANDLINGAR
Ärende
Stig Mörtman (FP) har lämnat in följande motion:
”Som förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse får man inför varje sammanträde
hem stora buntar med papper. Vad gör vi som förtroendevalda med pappersbuntarna efter
mötena? I bästa fall hamnar de i pappersåtervinningen.
Genom att övergå till en form av elektroniska handlingar skulle kommunen kunna minska sina
kostnader genom att antalet utskrifter och utskick minskar, även den kommunala administrationen
kring hanteringen av alla utskick, frimärken och post skulle kunna minska.
Vi i folkpartiet vill satsa på miljön och bevara träden till nästa generation, därför föreslår vi att
Ockelbo kommun satsar på en övergång till handlingar i digital form.
Som ett första steg vore det lämpligt att låta de förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnd eller
styrelse som vill få anmäla intresse för elektroniska handlingar istället för i pappersformat. Detta
skulle vara ett stort steg för miljöarbetet i kommunen.
Att ersätta pappersdokument till förmån för elektroniska dokument och därtill lämplig utrustning är
en omställningsprocess och kräver en viss benägenhet till förändring som inte får glömmas bort.
Inte minst datormognaden spelar en stor roll i sammanhanget. För att ersätta dokumentationen
med elektroniska dokument krävs förmodligen en blandning av en fastslagen policy,
utbildningsinsatser och ett visst tålamod eftersom ett nytt arbetssätt alltid är en lärandeprocess. Att
den bakomliggande tekniken fungerar smidigt är givetvis en förutsättning, men viljan att nyttja den
är också lika viktigt.
Utvecklingen kring hantering av elektroniska dokument bör tas i beaktning nu när kommunen står i
begrepp att införa eller utreda nytt dokumenthanteringssystem.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar:
att Ockelbo kommun övergår till elektroniska handlingar och därtill lämplig utrustning.”

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 22 (25)

Sammanträdesdatum

2011-12-19
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KOMPLETTERING AV FULLMÄKTIGES BESLUT § 74/11 – HANDLÄGGNING AV
FÄRDTJÄNST
Ärende
Efter att fullmäktige beslutade att överlåta myndighetsansvaret för färdtjänsten till Lanstinget
Gävleborg har X-trafik påtalat att beslutet behöver kompletteras så att det även innefattar
riksfärdtjänst.

Beslutsunderlag
Trafiksamordnare Daniel Perssons tjänsteskrivelse 2011-10-07.
Kommunstyrelsen § 135/11.
Kommunfullmäktige § 74/11.

Kommunfullmäktiges beslut
Ockelbo kommun överlåter myndighetsansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Landstinget
Gävleborg.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 23 (25)

Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
§
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FRÅGA – UNDERSKOTT I OCKELBOGÅRDAR
Ärende
Stig Mörtman (FP) ställer följande fråga till Carina Löfgren, ordförande i Ockelbogårdar samt
fullmäktigeledamot.
” Vi har alla kunnat läsa i de lokala medierna om att det kommunala bostadsbolaget Ockelbogårdar
går mot en ny storförlust, ca 4.9 miljoner kronor.
Inför delårsbokslutet prognostiserade bolaget per den 30 juni att underskottet skulle bli 2,1 miljoner.
Drygt 3 månader senare aviserades ett underskott som drygt 3 miljoner och nu, 3 månader senare,
ytterligare – 2 miljoner.
Kan det vara så att kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom ägardirektiv, styrdokument,
budgetprocess, verksamhetsplanering, rapportering i samband med delårsbokslut och årsbokslut
samt via den dialog som förs mot bolaget inte räcker till?
En så pass stor förändring av det ekonomiska resultatet som nu senast beskrivits torde berättiga till
att kommunstyrelsen informeras om detta!
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till styrelseordförande i Ockelbogårdar/
fullmäktige Carina Löfgren
- vad är det som gör att underskottet eskalerat så under de senaste månaderna?
- hur kommer det sig att inte kommunstyrelsen informerades om detta vid sitt senaste möte den 28
november? Det kan väl inte vara så att det har varit okända poster som plötsligt dyker upp?”

Ockelbogårdars VD Carina Löfgren (S) besvarar frågan muntligt.

Efter replikskifte tackar Stig Mörtman (FP) för svaret.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 24 (25)

Sammanträdesdatum

2011-12-19
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INTERPELLATION – FÖLJER KOMMUNEN LAGEN ANGÅENDE LSS (1993:387)
Ärende
Dan Brodin (KD) ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande:
”§ 5 – Verksamheten enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhällslivet för de personer som anges i § 1 (SFS). Målet ska vara den enskilde får möjlighet att
leva som andra.
§ 6 – Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och
integritet.
Vi kristdemokrater ser att det finns brister i hur denna lag efterföljs, bl a brister i daglig verksamhet
och brister i hur delaktiga dessa personer kan vara i samhällslivet.
Därför frågar jag ansvarig för handikappomsorgen i Ockelbo
Hur har ni tänkt komma till rätta med de brister som finns idag och förbättra förhållandena för våra
funktionshindrade i kommunen?”

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får framställas till socialnämndens ordförande för att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 5 mars 2012.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 25 (25)

Sammanträdesdatum

2011-12-19

Kommunfullmäktige
Reservation - Motion Se över den politiska organisationen

Bilaga

Här har kommunen en gyllene chans inför nästa mandatperiod att se över och anpassa den
politiska organisationens kostym. Dagens politiska organisation är väl tilltagen i förhållande till
befolkningsmängden. Som jämförelse kan nämnas att 2009 var det genomsnittliga antalet ickeobligatoriska nämnder och nämndliknande organ per kommun 5,5 och för mindre kommuner var
siffran till och med något lägre. Hos oss finns det minst 10 nämnder och nämndliknande organ så
som beredningar och utskott.
Tyvärr visar sig beslutsunderlaget inför detta beslut vara något som kan beskrivas som ”vad som är
bäst för en part” och inte vad som kanske är bäst för Ockelbo kommun och dess innevånare. I en
partsinlaga ger socialdemokraterna, och där man genom att kommunstyrelsens ordförande
undertecknar denna – kanske i ett försök lägga tyngd på inlagan, sin syn på motionen.
Socialdemokraterna delar inte min syn på hur det kan vara i en liten kommun, där de verkliga
besluten är i många fall redan fattade innan fullmäktiges sammanträde.
Däremot finns det statliga kommittéer och utredningar som visar på just detta! Statens offentliga
utredningar med bl.a. Ansvarskommittén som under regeringen Persson bland annat konstaterar i
skriftserien ”Om små kommuners problem och utmaningar” att något som minskat fullmäktiges roll
är delegering av uppgifter till kommunstyrelse och facknämnder, vilket bidragit till att många
fullmäktigeledamöter avsagt sig uppdraget. Många som har avsagt sig sina uppdrag i fullmäktige
har motiverat avhoppet med att rollen som ledamot har blivit allt mindre viktig.
Det vi från folkpartiets sida vill med denna motion är att fullmäktige tar ett steg framåt och blir det
forum där debatten är livaktig, långsiktig och visionär och där ansvaret för de politiska besluten
tydliggörs och medborgarnas ansvarsutkrävande underlättas.
Det vi från folkpartiets sida vill med denna motion är att fullmäktige ska närma sig
beslutsprocessens inledande steg. Den kan man säga har följande steg:
• Problemformulering/idé,
• Utredning,
• Förslag,
• Beslut,
• Verkställighet,
• Uppföljning
Vi är övertygade om att om man belyser beslutsprocessen skulle det visa sig att fullmäktige
kommer in först vid det fjärde steget, beslut, och inte där vi önskar- redan vid första stegen.
Då vi anser att beslutsunderlag, i förhållande till innebörden av motionen, är för ensidigt och enbart
en parts inlaga yrkar vi i första hand återremiss och i andra hand avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Ockelbo, dag som ovan
Stig Mörtman
Folkpartiet Liberalerna

Utdragsbestyrkande

