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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Perslundaskolans aula kl 18.30-20.50

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Lars Sjödin, kommunchef
Annica Månsson, kommunsekreterare
4 åhörare
Närvarande ersättare
Elsie-Britt Eriksson (S)

Utses att justera

Yvonne Wendelius (S) och Björn Östberg (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2012-12-18 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

Ordförande

98-122
...........................

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

Anna Schönning (S)
Justerande

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

Yvonne Wendelius (S)

Björn Östberg (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
UPPROPSLISTA
Ledamöter
Björn Östberg (M)
Lena Franksson (M)
Ralph Veltenaar (M)
Jonny Persson (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)
Pia Hemgren-Krantz (S)
Tord Horn (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Sarah Andersson (S)
Sölve Malm (S)
Johan Stark (S)
Stefan Sandberg (S)
Yvonne Wendlius (S)
Ulf Henningsson (S)
Owe Hellberg (V)
Markku Kalliokoski (V)
Ove Krantz (MP)
Lena Lindqvist (SD)
Vakant (SD)
Ersättare
Anders Nordlander (M)
Jan Franksson (M)
Per-Olof Uhrus (C)
Lars-Erik Wickberg (C)
Magnus Hålén (C)
Bo Stenbeck (FP)
Katarina Bolander (FP)
Mari-Ann Runesson (KD)
Vakant (KD)
Mats Åstrand (S)
Britt-Marie Horn (S)
Linda Nyholm (S)
Börje Olsson (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Irene Bogren (S)
Peter Åberg (S)
Gunilla Persson (S)
Carina Hellberg (V)
Anders Hallman (V)
Evan Lager (MP)
Vakant (MP)

Närv
X
X

Frånv
§ -98-112

Omröstningsresult § 111
Ja
Nej
Avstår
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
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

Ersättare för:
Johnny Persson (M)

X

Carina Löfgren (S)

X

X

Johan Stark (S)

X

X

17
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-12-17, § 98- 126
§

98

REDOVISNING AV NY LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
§

99

AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG – JOHNNY PERSSON (M)
§

100

AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG – JAN FRANKSSON (M)
§

101

ÅTERRAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE – PRESENTATION AV KOMMUNSTYRELSENS
VERKSAMHETER OCH FULLGÖRANDET AV DESS UPPDRAG
§

102

RIKTAD LÖNESATSNING 2012 - OMFÖRDELNING AV MEDEL
§

103

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL
§

104

MEDEL FÖR INKÖP AV ISMASKIN
§

105

FYLLNADSVAL – ERSÄTTARE BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
§

106

FYLLNADSVAL – LEDAMOT VALNÄMNDEN
§

107

FYLLNADSVAL – MARGARETHA ÖSTBERG (M)
§

108

FYLLNADSVAL – BERGGRENS OCH JÄDERBERGS STIFTELSER
§

109

NYA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL I OCKELBO KOMMUN
§

110

NY TORGHANDELSTAXA
§

111

LOV – LAGEN OM VALFRIHET
§

112

AVGIFT HEMSJUKVÅRD
§

113

ÄGARDIREKTIV FÖR OCKELBOGÅRDAR AB 2013
§

114

SVAR PÅ MOTION – GRÖN ASFALT
§

115

SVAR PÅ MOTION – CHEFS- OCH LEDARSKAPSFÖRSÖRJNING
§

116

SVAR PÅ MOTION – ORGANISATIONSFÖRÄNDRING MM
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4 (31)

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

117

SVAR PÅ MOTION – INFÖR EN ÄLDREOMBUDSMAN I OCKELBO
§

118

INTERPELLATION – REDOVISNING AV KOMMUNALT PARTISTÖD
§

119

ANMÄLAN AV MEDBORGARFÖRSLAG – GÖR OM SJÖBACKEN TILL ETT ”RIKTIGT” HOTELL
§

120

ANMÄLAN AV MEDBORGARFÖRSLAG – BYGG EN ALLMÄN CAMPING VID OMRÅDET KRING
GAMLA ”RÖDLADAN”
§

121

ANMÄLAN AV MEDBORGARFÖRSLAG – MÖJLIGHET ATT ÅKA MED FLOTTARBÅTEN CARL
ÄNDA NER TILL YCKLAREN
§

122

REDOVISNING AV RAPPORTER

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

98

REDOVISNING AV NY LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ärende
Länsstyrelsen utser i protokoll 2012-12-06 ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige från och med
den 6 december 2012 till och med den 31 oktober 2014.


Parti: Moderata Samlingspartiet
Ny ledamot: Johnny Persson
Ny ersättare: Jan Franksson
Avgången ledamot: Margaretha Östberg

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

99

AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG – JOHNNY PERSSON (M)
Ärende
Johnny Persson (M) har i skrivelse 2012-12-17 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Avsägelsen godkänns.

2.

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

100

AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG – JAN FRANKSSON (M)
Ärende
Jan Franksson (M) har i skrivelse 2012-12-17 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Avsägelsen godkänns.

2.

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

101

ÅTERRAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE – PRESENTATION AV KOMMUNSTYRELSENS
VERKSAMHETER OCH FULLGÖRANDET AV DESS UPPDRAG
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-01, § 73/12, att bifalla en motion från Stig Mörtman (FP).
Beslutet innebär att kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, utbildnings- och
kulturnämnden, Ockelbogårdar, Gästrike Vatten och Bionär årligen redovisar hur dessa fullgjort
sina respektive uppdrag.
Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Lars Sjödin för kommunstyrelsen verksamheter
och dess uppdrag.
Inlägg
Owe Hellberg (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Redogörelsen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

102

RIKTAD LÖNESATSNING 2012 - OMFÖRDELNING AV MEDEL
Ärende
Fullmäktige beslutade i november 2011 om en riktad lönesatsning för förskollärare och lärare om
250 000 kronor för 2012 och ytterligare 250 000 kronor för 2013.
De riktade medlen ska användas till individuella satsningar och processen planeras i samband med
ordinarie lönerevision.
Omfördelning av medel innebär förändring av förslag till budgetramar i enlighet med
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2012. Resultatet påverkas inte.

Reviderad driftsbudget 2012-2015
Kommunstyrelsen

2012

2013

2014

2015

62 378

64 476

65 159

66 467

3 305

3 756

3 832

3 908

Utbildning/kultur

112 998

114 815

113 558

114 649

Socialnämnd

115 533

120 693

123 107

125 569

473

483

493

502

Bygg- och miljönämnd

Revision
Valnämnd
Summa driftsbudget
- varav gymnasieskola

0

0

200

0

294 687

304 223

306 348

311 096

24 301

20 785

17 648

16 821

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-10-30
Personalutskottet § 23/12.
Kommunstyrelsen § 159/12.
Kommunfullmäktiges beslut
Riktat budgetanslag för lönesatsning fr o m år 2012 om 250 000 kronor omfördelas från
kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

103

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL
Ärende
Det tidigare kommunövergripande mätbara målet All personal i kommunen har relevant utbildning
för sitt arbete” har enligt kommunstyrelsens förslag övergått till att vara ett övergripande mål.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2012 fick personalutskottet i uppdrag att vid
sammanträde i november 2012 utarbeta ett förslag till kommunövergripande mätbart mål som kan
relateras till detta mål.
Att utarbeta ett generellt övergripande mätbart mål är svårt i och med att kommunen har många
olika yrkeskategorier. Bedömningen är att det är respektive nämnd som har kunskapen om de olika
yrkeskategorierna inom sin nämnd. Nämnderna har att förhålla sig till det övergripande målet för att
därefter utarbeta mätbara mål för begreppet relevant utbildning inom sina verksamheter.
Vid personalutskottets sammanträde i november 2012 diskuterades uppdraget vidare.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-10-30.
Personalutskottet § 24/12
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-11-20
Kommunstyrelsen § 161/12.
Kommunfullmäktiges beslut
Nämnderna har att förhålla sig till det övergripande målet för att därefter utarbeta nämndens
mätbara mål för begreppet relevant utbildning.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

104

MEDEL FÖR INKÖP AV ISMASKIN
Ärende
Utbildnings- och kulturnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om 80 000 kronor för
delfinansiering av ismaskin.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2012-11-16.
Kommunstyrelsen § 169/12.

Kommunfullmäktiges beslut
För finansiering av ismaskin omfördelas investeringsanslag om 80 000 kronor för år 2012 från
kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

105

FYLLNADSVAL – ERSÄTTARE BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Ärende
Mika Strid (tidigare Alanko) (S) har i skrivelse2012-09-18 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
bygg- och miljönämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 146/12.
Kommunstyrelsen § 170/12

Kommunfullmäktiges beslut
Fyllnadsvalet efter Mika Strid kommer att ske på fullmäktiges sammanträde den 4 mars 2013.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

106

FYLLNADSVAL – LEDAMOT VALNÄMNDEN
Ärende
Anna Fencker-Lang (S) har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 171/12.
Kommunfullmäktiges beslut
Ann-Britt Wikman (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

107

FYLLNADSVAL – MARGARETHA ÖSTBERG (M)
Ärende
Margaretha Östberg (M) har i skrivelse avsagt sig alla sina politiska uppdrag. Fyllnadsval ska därför
ske enligt följande:
Kommunstyrelsen - ledamot
Personalutskottet - ledamot
Tillväxtutskottet - ersättare
Arvodeskommittén - ledamot
Berggrens stiftelse - ledamot
Jäderbergs stiftelse - ledamot
Gästrike Vatten AB - ersättare
Ockelbo Vatten AB - ledamot
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 172/12.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen – ledamot

Bertil Eriksson (M)

Personalutskottet – ledamot

Bertil Eriksson (M)

Tillväxtutskottet – ersättare

Bertil Eriksson (M)

Arvodeskommittén – ledamot

Bertil Eriksson (M)

Berggrens stiftelse – ledamot

Bertil Eriksson (M)

Jäderbergs stiftelse – ledamot

Bertil Eriksson (M)

Gästrike Vatten AB – ersättare

Bertil Eriksson (M)

Ockelbo Vatten AB – ledamot

Bertil Eriksson (M)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

108

FYLLNADSVAL – BERGGRENS OCH JÄDERBERGS STIFTELSER
Ärende
Fyllnadsval ska ske i Anna och PG Berggrens stiftelse samt AF Jäderbergs stiftelse på grund av att
Bertil Andersson (S) och Camilla Franksson (M) inte längre är valbara då de flyttat till annan ort.
Fyllnadsval ska även ske efter Margaretha Östberg (M) som i skrivelse avsagt sig alla sina politiska
uppdrag.
Beslutsunderlag
Kyrkofullmäktige § 37/12
Kommunstyrelsen § 172/12.
Kommunstyrelsen § 173/12.
Kommunfullmäktiges beslut
Anna och PG Berggrens stiftelse
Ledamöter
Ann-Britt Wikman (S), ordförande
Elisabeth Henningsson (S), vice ordförande
Anna Fencker Lang (S)
Marit Rempling (C)
Doris Kalliokoski (V)
Bertil Eriksson (M)
Anna Jonsson (S)
*)
Sölve Malm (S)
*)
Kerstin Lindeberg (C)
*)

Ersättare
Peter Agelii (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Joachim Krüger (C)
Anders Nordlander (M)
Lena Franksson (M)
Magnus Jonsson (S)
*)
Elisabeth Nordlander (M)
*)
Staffan Åkesson (C)
*)

*) = valda av kyrkofullmäktige
AF Jäderbergs stiftelse
Ann-Britt Wikman (S), ordförande
Elisabeth Henningsson (S), vice ordförande
Anna Fencker Lang (S)
Marit Rempling (C)
Doris Kalliokoski (V)
Bertil Eriksson (M)
Anna Jonsson (S)
Sölve Malm (S)
Kerstin Lindeberg (C)

Peter Agelii (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Joachim Krüger (C)
Anders Nordlander (M)
Lena Franksson (M)
Magnus Jonsson (S)
Elisabeth Nordlander (M)
Staffan Åkesson (C)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 16 (31)
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2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

109

NYA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL I OCKELBO KOMMUN
Ärende
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter för torghandel är från 1995 varför innehållet bör ses över och
uppdateras. Till föreskrifterna bör även en ny uppdaterad karta över torgplatser bifogas.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel har skrivits om och hänsyn har tagits till de förutsättningar
som gäller idag. Föreskrifterna har varit ute på remiss till följande mottagare: Bygg & Miljönämnden,
föreningen Service & Handel, Företagarna i Ockelbo samt Polismyndigheten. De tre först nämnda
har svarat på remissen och förslaget som nu föreligger har kompletterats och skrivits om efter de
synpunkter som inkommit.
Under året har en översyn av antalet torghandelsplatser skett. Beslut om ny årsplats för torghandel
med krav på bygglov togs av fullmäktige 2012-05-07. Ny karta med torghandelsplatsernas läge och
storlek bifogas beslutet.
Beslutsunderlag
Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse 2012-10-05.
Kommunstyrelsen § 175/12.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Paragraf 3- näst sista stycket i ordningsföreskrifterna får följande lydelse:
”Då en årsplats upplåtes får den användas på bestämd tid av högst 12 månader i följd.
Därefter upphör upplåtelsen att gälla såvida inte ny ansökan inkommit och beviljats senast en
månad innan hyresavtalets utgång.”

2.

I övrigt antas föreliggande förslag till nya lokala ordningsföreskrifter i Ockelbo kommun, med
bilagda kartor, och ska gälla från 1 januari 2013.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

110

NY TORGHANDELSTAXA
Ärende
Torghandelstaxan bör ses över för att även omfatta torgplats med bygglovskrav samt kompletteras
med avgift för anslutning till elektriska uttag.
Torghandelstaxan har setts över och jämförelser med närliggande kommuner i länet har gjorts.
Förslaget har även utökats med kostnad/månad.
Kostnad för anslutning till elektriskt uttag har tidigare inte funnits med i taxan då endast möjlighet
för inkoppling till 230V 10A har funnits. För dagsuthyrning är förslaget fortfarande att denna el
inkoppling ingår i dagshyran. Till plats för uthyrning med bygglov har el anslutning med 400V 16A
dragits fram. På övriga platser finns möjlighet att ansluta till 230V 10A där taxeförslag till årshyra
resp. månadshyra finns med.
Beslutsunderlag
Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse 2012-10-05.
Kommunstyrelsen § 176/12.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Förslaget till ny torghandelstaxa godkänns och gäller från och med 2013-01-01.

2.

Den nya taxan förs efter fullmäktigebeslutet in i Taxekatalog 2013.

3.

En översyn av taxan ska ske årligen i samband med års- och flerårsbudget.

Utdragsbestyrkande
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2012-12-17

Kommunfullmäktige
§

111

LOV – LAGEN OM VALFRIHET
Ärende
Ockelbo kommun har beviljats stimulansmedel från Socialstyrelsen för att genomföra en utredning
kring konsekvenserna för ett införande av LOV inom hemtjänsten i Ockelbo kommun.
Socialnämnden föreslår i § 59/12 att införandet av LOV avslås.
Beslutsunderlag
Planum Organisations utredning om införande av kundval enligt LOV i hemtjänsten
Kommunala pensionärs- och handikapprådet § 11/12
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2012-08-08.
Socialnämnden § 47/12 och 59/12.
Kommunstyrelsen § 166/12.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Jonsson (S), Owe Hellberg (V)
Bifall till kommunstyrelsens förslag
Birgitta Åstrand (C), Thorsten Åstrand (C), Björn Östberg (M), Stig Mörtman (FP)
Avslag till kommunstyrelsens förslag
Inlägg i debatten
Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C), Lena Franksson (M)
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Magnus
Jonssons och Owe Hellberg förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag
Nej-röst för centerpartiets, moderaternas och folkpartiets förslag
Omröstningsresultat
Med 17 ja-röster för socialdemokraterns och vänsterpartiets förslag mot 11 nej-röster för
centerpartiets, moderaternas och folkpartiets förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla
socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag. (se uppropslista)
Kommunfullmäktiges beslut
Ockelbo kommun inför inte Lagen om valfrihet inom hemtjänsten.

Reservationer
Thorsten Åstrand (C), Birgitta Åstrand (C), Birger Larsson (C), Marit Rempling (C), Lena
Schenström (C), Björn Östberg (M), Lena Franksson (M), Anders Nordlander (M), Dan Brodin (KD),
Ove Krantz (MP) och Stig Mörtman (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för centerpartiets,
moderaternas och folkpartiets förslag.
Skriftlig reservation från Stig Mörtman (FP)
”Hela livet är fyllt av val. Antingen som blivande föräldrar, föräldrar eller som vuxna. Vi kan välja hur
vi skaffa barn; på traditionellt sätt, med teknikens hjälp eller genom exempelvis adoption. Vi kan
välja läkare, tandläkare, kiropraktor eller massör etc.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 19 (31)

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Kommunfullmäktige
Men av någon anledning kan vi inte få välja vem ska ge oss vård när vi blir äldre! Då blir vi helt
plötsligt omyndighetsförklarad och någon annan ska bestämma vem som ska ge oss vård eller
omsorg.
Argumentet om ideologi är inte trovärdigt, allra helst när man i andra kommuner med samma
styrning har infört LOV. Det har anförts att alliansregeringen i detta enbart styrt mot att det är
driftsformen, privata företag, som är avgörande och inte den kvalitet som erbjuds.
Men då måste det också gälla den kommunala driftsformen. Det kan inte vara skillnad i
kvalitetskrav för den formen jämfört med privat alternativ.
Att det är fel att tjäna pengar på vård är inte heller trovärdigt. Om nu det argumentet ska hålla skulle
ingen privatpraktiserande läkare, tandläkare, kiropraktor eller massörer verka. Kring dessa verkar
ingen ha synpunkter på, så varför just för de äldre? Kanske på grund av att det är den enda grupp
som finns kvar att bestämma över, som inte är tillräckligt röststarka och som är sårbara.
När det gäller besök hos en läkare som inte håller till hos hälsocentralen eller för den delen besök
hos en tandläkare som inte finns hos folktandvården då är det helt plötslig bra med valfrihet.
För folkpartiet är valfriheten viktig och i denna fråga spelar det ingen roll om man väljer ett
kommunalt eller ett privat alternativ, huvudsaken är att man som individ har valet.
Därför yrkar vi på att LOV införs och avslag på kommunstyrelsens förslag.”
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AVGIFT HEMSJUKVÅRD
Ärende
Avgift för hemsjukvård dvs. hälso- och sjukvårds som ges i såväl ordinärt som särskilt boende.
Den 1 januari 2013 överförs Landstinget Gävleborgs hemsjukvård formellt till länets kommuner.
Verksamhetsövergång sker den 1 februari. Enligt Socialstyrelsens definieras hemsjukvård som
hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och som är
sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt daglig
verksamhet och dagverksamhet. Idag har den som får hemsjukvård i särskilda bostäder, och det är
i princip alla, kostnadsfri sådan. Följer man definitionen innebär det att samtliga ska få en ny avgift.
Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2012-11-02.
Socialnämnden § 75/12.
Kommunstyrelsen § 167/12
Kommunfullmäktiges beslut
Avgiften för hemsjukvård dvs. hälso- och sjukvård som ges i såväl ordinärt som särskilt boende
samt daglig verksamhet fastställs till 300 kronor per månad för varje påbörjad månad.
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ÄGARDIREKTIV FÖR OCKELBOGÅRDAR AB 2013
Ärende
Det nuvarande ägardirektivet för Ockelbogårdar togs av kommunfullmäktige i juni 2012(KF §
56/12). Det beslutades även att ägardirektivet skulle revideras årligen i samband med kommunens
budgetprocess. Ägardirektivet har behandlats under ägarsamråd med bolaget. Nivåerna för
avkastningskrav och borgensavgift föreslås vara oförändrade för 2013.
Då avkastningskrav och borgensavgift kan vara föremål för årlig förändring skall ägardirektivet
fortsättningsvis revideras årligen i kommunens budgetprocess.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins och ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2012-11-14
Kommunstyrelsen § 182/12.
Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Jonsson (S) och Thorsten Åstrand (C)
Bifall till kommunstyrelsens förslag
Owe Hellberg (V)
Avkastningskravet ska vara 2,5% på det egna kapitalet.
Borgensavgiften ska vara 0,1%
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Magnus
Jonssons och Thorsten Åstrands förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Ägardirektivet för Ockelbogårdar 2013 antas.
Reservationer
Owe Hellberg (V) och Markku Kalliokoski (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Owe
Hellbergs förslag.
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SVAR PÅ MOTION – GRÖN ASFALT
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 att remittera ovan nämnda motion från Stig Mörtman
(FP) till kommunstyrelsen. Ett svar har nu utarbetats.
Beslutsunderlag
Teknisk chef David Hedmans tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsen § 183/12.

Inlägg
Stig Mörtman (FP)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
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SVAR PÅ MOTION – CHEFS- OCH LEDARSKAPSFÖRSÖRJNING
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-05 att remittera ovan nämnda motion från Stig Mörtman
(FP) till kommunstyrelsen. Ett svar har nu utarbetats:
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2012-11-15.
Kommunstyrelsen § 184/12.

Förslag till beslut på sammanträdet
Stig Mörtman (FP)
Bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Skriftlig reservation Stig Mörtman (FP)
”Kraven på en kommunal chef är i dag mycket höga och deras uppdrag är omfattande där t ex
ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar ingår. Det är därför väsentligt att det finns en
genomtänkt rekryteringsprocess som har sin utgångspunkt i detta uppdrag och kommunens
ledningsstrategier. Det är också av betydelse att introduktion, utveckling och avveckling av chefer
sker på ett genomtänkt och strategiskt sätt samt att de chefer som finns på olika nivåer i kommunen
har ett stöd i sitt arbete.
Enligt vår mening beskriver en kommuns chefs- och ledarskapsförsörjningspolicy eller program på
ett tydligt sätt med vilket förhållningssätt och med vilken attityd kommunens verksamheter ska
ledas men också det stöd som kommunens chefer kan förvänta sig.
Denna tydlighet är något som också framkommer och efterfrågas i en rapport från Sveriges
Kommuner och Landsting, 2011, Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna.
Vi uppfattar dock att det finns en medvetenhet inom kommunen om betydelsen av en utveckling
inom detta område men att det är lång väg kvar att vandra innan detta bidrar till att stärka bilden av
en attraktiv arbetsgivare.
Vi yrkar därför på att motionen bifalls och avslag på kommunstyrelsens förslag”
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SVAR PÅ MOTION – ORGANISATIONSFÖRÄNDRING MM
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-05, § 17/12, att remittera ovan nämnda motion från Owe
Hellberg (V) till kommunstyrelsen. Ett svar har nu utarbetats.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2012-11-15.
Kommunstyrelsen § 185/12.

Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Hellberg (V)
Bifall till motionen. En översyn av förvaltnings- och den politiska organisationen, klar av mitten
2014.
Magnus Josson (S)
Bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Magnus
Jonssons förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Reservationer
Owe Hellberg (V) och Markku Kalliokoski (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Owe
Hellbergs förslag.
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SVAR PÅ MOTION – INFÖR EN ÄLDREOMBUDSMAN I OCKELBO
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-03 att remittera ovanstående motion från Stig Mörtman
(FP) till kommunstyrelsen. Ett svar har nu utarbetats.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2012-11-15.
Kommunstyrelsen § 186/12

Förslag till beslut på sammanträdet
Stig Mörtman (FP)
Bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Skriftlig reservation Stig Mörtman (FP)
”Vi kan till viss del dela uppfattning om att kommunen själv borde fånga upp dessa eventuella
klagomål och liknande men som situationen är i dag med den begränsade möjligheten själv välja
vårdgivare tror vi att det är svårt att upprätthålla detta och nu när LOV (Lagen om valfrihetssystem)
inte införs i Ockelbo förstärks detta beroendeförhållande.
Sedan finner vi att liknelsen med barnombudsman är intressant, men då det till skillnad från
äldreombudsman finns det en statlig myndighet, Barnombudsmannen, som har ett uppdrag att
företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen.
Vi tror att många äldre kan vara helt beroende av den omvårdnad som kommunen ger dem
eftersom deras anhöriga är långt borta eller därför att nära anhöriga saknas. Det kan då kännas
besvärande för både de äldre som deras anhöriga att framföra klagomål till den chef/personal som
ska sköta vården.
Beroendeförhållandet riskerar leda till att individer känner sig utelämnade när de inte har någon
neutral instans att vända sig till. Socialstyrelsen konstaterar i sin Tillsynsrapport 2012, att äldre inte
är lika benägna att klaga på hälso- och sjukvården. Det är väl det som är problemet, att man
accepterar saker när man är äldre och inte är lika benägen att klaga, kanske för att man saknar en
neutral motpart.
Utifrån detta yrkar vi på att motionen bifalls och avslag på kommunstyrelsens förslag”
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INTERPELLATION – REDOVISNING AV KOMMUNALT PARTISTÖD
Ärende
Stig Mörtman (FP) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
”Folkpartiet lämnade den 11 april 2011 in en motion rörande redovisning av kommunalt parti och
utbildningsstöd. Detta ekonomiska stöd lämnas ut till partierna utan några som helst krav på
motprestation, och utan någon som helst redovisning av hur pengarna används av partierna.
Partistödet är därmed en unik utgiftspost i den kommunala budgeten – pengarnas användning står
helt bortom skattebetalarnas kontroll och insyn. Detta menar vi är olyckligt och önskade därför att
fullmäktige ålägger partierna redovisningsskyldighet eller åtminstone stark trekommendera
partierna att lämna en offentlig redovisning av hur partistödet används.
Den 19 december 2011 (KF §94/11) biföll kommunfullmäktige motionen och gick därmed emot
kommunstyrelsens förslag.
När nu årsdagen av fullmäktiges beslut närmar sig kan vi konstatera att verkställighet av detta
beslut saknas. Inom den kommunala verksamheten är det kommunstyrelsen som ansvarar för att
fullmäktiges beslut genomförs.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:
- hur kommer det sig att detta beslut ännu inte genomförts?
- kan det vara så att det finns fler beslut som dröjer med genomförande?”
Sedan kommunfullmäktige medgivit att interpellation får ställas besvarar kommunstyrelsens
ordförande Magnus Jonsson (S) den på följande sätt:
” Frågor:
1.

Hur kommer det sig att beslut ännu inte genomförts?

2.

Kan det vara så att det finns fler beslut som dröjer med genomförande

Svar:
1.

I motionen som bifölls av fullmäktige 2011-12-19 § 94/11 står det:

”Att rekommendera de partier som uppbär parti- och utbildningsstöd stöd att offentligt redovisa hur
stödet används”.
Fullmäktige har idag inget lagligt stöd om att begära in redovisningen av partistödet, där emot så
kan fullmäktige endast besluta om en rekommendation till de politiska partierna.
Eventuell en ny lagstiftning gällande redovisning av kommunalt partistöd är på gång:
Vital kommunal demokrati SOU 2012:30, som ligger hos regeringen för propposition, troligtvis
beslut under våren 2013.
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Författningsförslaget:
11 §
Beslut om att betala ut partistöd ska fattas årligen av fullmäktige.
Mottagare av stödet ska vara juridisk person.
Mottagare ska årligen till fullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts i enlighet med sitt syfte.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång.
En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas
redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som underlåter att inkomma med
redovisning och revisorsrapport enligt andra och tredje styckena.
2.

Alla våra politiska beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i våra nämnder ska
naturligtvis verkställas. I Pwc:s senaste revisionsrapport (september 2011) gällande
verkställighet av beslut kan man läsa: ”Vår revisionella bedömning är att de granskade
besluten i stort sett blivit verkställda i nöjdaktig omfattning samt att bevaknings- som
expedieringsrutiner är ändamålsenliga.”

Efter replikskifte tackar Stig Mörtman för svaret och ordföranden förklarar debatten avslutad.

Not till protokollet
Vid dagens sammanträde överlämnar Ockelbo Socialdemokratiska Arbetarekommun sin
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011.
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ANMÄLAN AV MEDBORGARFÖRSLAG – GÖR OM SJÖBACKEN TILL ETT ”RIKTIGT”
HOTELL
Ärende
Ola Qvarnström har inkommit med följande medborgarförslag:
”Gör om Sjöbacken till ett ”riktigt” hotell. Läget är perfekt, lugnt men ändå i centrala Ockelbo, för att
inte tala om utsikten. Hade tänkt mig något åt ”suterränghållet” typ Snäck i Visby fast i bantat skick.
Men ändå ett hotell som kan ta emot uppemot 100-150 gäster. Logistiken till och från måste
naturligtvis ses över för att kunna ta emot stora turistbussar.”

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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ANMÄLAN AV MEDBORGARFÖRSLAG – BYGG EN ALLMÄN CAMPING VID OMRÅDET
KRING GAMLA ”RÖDLADAN”
Ärende
Ola Qvarnström har inkommit med följande medborgarförslag:
”Bygg en allmän camping vid området kring gamla ”Rödladan”. Där fanns det förr ett bad. Samma
sak här som vid Sjöbacken, platsen ligger fint i syd-sydvästläge med utsikt över landskapet och
bergen i horisonten. Logistiken måste ses över till och från området men förslagsvis ner och uppfart
vid Stenhuggaren och en väg rakt västerut mot sjön i kanten av Näsbacken.
Området kring "Rödladan" är mest tänkt som ett komplement till nuvarande camping för att kunna
ta emot gäster vid "toppar" typ sommarsemestern och liknande.
I samband med detta bör/måste området från Stenhuggaren och ut mot sjön rensas och snyggas
upp.
Jag har ett förslag att man gör om hela området till en välskött Park. Med lite fantasi kan området
med hjälp av indikat vatten i olika formationer från sjön göras mycket attraktivt med broar och
välskötta gångvägar.
Namnförslag på parken badet och campingen, Säbydalen.
Det finns en fastighet i närheten som heter Säbydal, därav det föreslagna namnet.”

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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ANMÄLAN AV MEDBORGARFÖRSLAG – MÖJLIGHET ATT ÅKA MED FLOTTARBÅTEN
CARL ÄNDA NER TILL YCKLAREN
Ärendet
Ola Qvarnström har inkommit med följande medborgarförslag
”Har en tanke till och det är att man på något sätt ska kunna åka med Carl ända ner till Ycklaren
och Östersjön. Då måste det till något sätt ordnas så att det går att passera vid Sundsbron eftersom
det är för grunt där.”
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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REDOVISNING AV RAPPORTER
Revisionsrapport
Granskning av utbildnings- och kulturnämndens styrning och uppföljning av förskolans verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.
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