SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (27)

Sammanträdesdatum

2013-05-06

Bilaga
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Perslundaskolans aula kl 18.30 - 20.25

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Kommunchef Lars Sjödin
Kommunsekreterare Annica Månsson
Ekonomichef Joachim Krüger
Socialchef Palle Danielsson, § 16-17
Revisor Anders Steffen, § 16-21
8 åhörare
Närvarande ersättare
Mari-Ann Runesson (KD)

Utses att justera

Yvonne Wendelius (S) och Lena Schenström (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2013-05-07 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

Ordförande

16-37
...........................

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

2013-05-06

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-06

Bilaga
Kommunfullmäktige
INNEHÅLLSFÖRTECKNING § 16-37
§

16

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
§

17

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

18

REDOVISNING AV NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
§

19

ÅRSREDOVISNING 2012 – OCKELBO KOMMUN
§

20

FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET 2012 – OCKELBO KOMMUN SAMT REVISIONSBERÄTTELSE
§

21

ÅRSREDOVISNING 2012 – FÖRVALTADE STIFTELSER
§

22

ÅRSREDOVISNING 2012 – CLAES ANDERSSONS MINNESFOND
§

23

KOMMUNTÄCKANDE ÖVERSIKTSPLAN – OCKELBO KOMMUN
§

24

FÖRÄNDRINGAR I TAXEBILAGA 1 OCH 2 – BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
§

25

FÖRSÄLJNING AV BIKUPAN 6
§

26

FYLLNADSVAL – GÄSTRIKE ÅTERVINNARES FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE
§

27

SVAR PÅ MOTION – RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV
§

28

SVAR PÅ MOTION – INFÖR ETT OPPOSITIONSRÅD NÄSTA MANDATPERIOD
§

29

SVAR PÅ MOTION – FÖRLÄNGNING AV HÄLSANS STIG
§

30

SVAR PÅ MOTION – RINGLED NATTBUSS
§

31

REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER
§

32

REDOVISNING AV OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG
§

33

ANMÄLAN AV MOTION - BARN KAN RÄDDA LIV, INFÖR SKOL-HLR
§

34

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-06

Bilaga
Kommunfullmäktige
INTERPELLATION – REGISTRERING I NATIONELLA KVALITETSREGISTREN – SENiOR
ALERT
§

35

INTERPELLATION – BARNS SÄKERHET I OCKELBOS FÖRSKOLOR?
§

36

FYLLNADSVAL – CARINA LÖFGREN (S) SAMT EN VAKANSHÅLLEN ERSÄTTARPLATS I
VALNÄMNDEN
§

37

REDOVISNING AV RAPPORTER

Utdragsbestyrkande
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UPPROPSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014
Ledamöter
Björn Östberg (M)
Lena Franksson (M)
Ralph Veltenaar (M)
Anders Nordlander (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 Wendelius (S)
Ulf Henningsson (S)
Owe Hellberg (V)
Markku Kalliokoski (V)
Ove Krantz (MP)
Lena Lindqvist (SD)
Vakant (SD)
Ersättare
Vakant (M)
Vakant (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)
Linda Nyholm (S)
Börje Olsson (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Irene Bogren (S)
Peter Åberg (S)
Gunilla Persson (S)
Sune Lang (S)
Carina Hellberg (V)
Anders Hallman (V)
Evan Lager (MP)
Vakant (MP)

Närv
X

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

Ersättare för Stig Mörtman (FP)

Ersättare för Nils-Erik Henningsson (S)

X

Ersättare för Johan Stark (S)

X

Ersättare för Pia Hemgren Krantz (S)

Utdragsbestyrkande
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Bilaga
Kommunfullmäktige
§

16

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
Ärende
Till dagens sammanträde har ingen skriftlig fråga inkommit.
Två muntliga frågor ställs angående Bikupan 6:
Har hyresgästerna besiktningsrätt?
Är det förutbestämt hur stora lägenheterna kommer att bli vid en försäljning?
Frågorna besvaras av ordföranden i Ockelbogårdar AB, Carina Löfgren (S).
Inlägg i debatten
Birger Larsson (C), Owe Hellberg (V), Carina Löfgren (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Frågestunden förklaras avslutad.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-06

Bilaga
Kommunfullmäktige
§

17

ÅTERRAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE – PRESENTATION AV SOCIALNÄMNDENS
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 socialchef Palle Danielsson för socialnämndens verksamheter
och dess uppdrag.

Kommunfullmäktiges beslut
Redogörelsen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-06

Bilaga
Kommunfullmäktige
§

18

REDOVISNING AV NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ärende
Länsstyrelsen utser i protokoll 2013-03-13 ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 13
mars 2013 och till och med den 31 oktober 2014
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Sune Lang
Avgången ersättare: Britt-Marie Horn
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-05-06

Bilaga
Kommunfullmäktige
§

19

ÅRSREDOVISNING 2012 – OCKELBO KOMMUN
Ärende
Ockelbo kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2012.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 33/13.

Inlägg i debatten
Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2012 – Ockelbo kommun godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Bilaga
Kommunfullmäktige
§

20

REVISIONSBERÄTTELSE SAMT FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET 2012 – OCKELBO KOMMUN
Ärendet
Revisorerna har avlämnat en revisionsberättelse och redogörelse för år 2012. Vid sammanträdet
redogör revisor Anders Steffen för revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
Revisorernas revisionsberättelse 2012-04-19.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Revisionsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.

2.

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

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.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

21

ÅRSREDOVISNING 2012 – FÖRVALTADE STIFTELSER
Ärende
Årsredovisning 2012 förvaltade stiftelser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 29/13.
Revisionsberättelse 2013-04-26.
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Bilaga
Kommunfullmäktige
§

22

ÅRSREDOVISNING 2012 – CLAES ANDERSSONS MINNESFOND
Ärende
Årsredovisning 2012 – Claes Anderssons minnesfond.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 30/13
Revisionsberättelse 2013-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2012 godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Bilaga
Kommunfullmäktige
§

23

KOMMUNTÄCKANDE ÖVERSIKTSPLAN – OCKELBO KOMMUN
Ärende
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till kommuntäckande översiktsplan. Förslaget
bedöms vara färdigt och klart för antagande.
Enligt gällande lagstiftning ska översiktsplanen antas av kommunfullmäktige i enlighet med Planoch bygglagen 3kap 19§, ”Kommunfullmäktige beslutar i frågor om antagande och ändring av
översiktsplanen”.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2 april – 1 juni 2012 samt varit utställt under tiden
14 december 2012 – 28 februari 2013.
Beslutsunderlag
Arkitekt Ragnar Darles tjänsteskrivelse 2013-03-25.
Kommunstyrelsen § 43/13.
Inlägg i debatten
Magnus Jonsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommuntäckande översiktsplan för Ockelbo kommun antas.

Utdragsbestyrkande
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Bilaga
Kommunfullmäktige
§

24

FÖRÄNDRINGAR I TAXEBILAGA 1 OCH 2 – BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Ärende
Förslag till förändringar i taxebilagan togs av Bygg- och miljönämnden den 21 januari. Efter att
bygg- och miljöförvaltningen arbetat med riskklassificering av verksamheter framkom ett behov av
att revidera timmarna under verksamhetskoderna 10.20. Kommunstyrelsen beslutade därför den 28
februari, § 9, att återremittera ärendet till bygg- och miljönämnden för revidering av förslaget under
punkterna 10.20.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2013-01-10.
Bygg- och miljönämnden § 5/13.
Kommunstyrelsen § 9/13
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2013-03-04.
Bygg- och miljönämnden § 33/12
Kommunstyrelsen § 45/13.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till förändringar i bygg- och miljönämndens taxebilaga 1 och 2 till taxan för miljö- och
hälsoskydd fastställs.

Utdragsbestyrkande
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2013-05-06

Bilaga
Kommunfullmäktige
§

25

FÖRSÄLJNING AV BIKUPAN 6
Ärende
Ockelbogårdar har inkommit med en begäran om försäljning av deras fastighet Bikupan 6. Enligt
Ockelbogårdars ägardirektiv ska detta beslutas av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-04-04.
Kommunstyrelsen § 58/13.

Inlägg i debatten
Carina Löfgren (S), Owe Hellberg (V)
Förslag till beslut på sammanträde
Owe Hellberg (V):

I första hand återremiss för framtagande av bättre beslutsunderlag.
I andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag

Björn Östberg (M):

Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Owe Hellbergs förslag om återremiss kontra om ärendet ska avgöras idag och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter Owe Hellbergs avslagsförslag mot Björn Östbergs bifallsförslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller Björn Östbergs förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Ockelbogårdar AB medges rätten att försälja Bikupan:6

Jäv
På grund av jäv deltar inte Björn Östberg (M), Birger Larsson (c), Carina Löfgren (S), Staffan
Nordqvist (S) i beslutet.

Reservation
Owe Hellberg (V) och Markku Kalliokoski (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Owe
Hellbergs avslagsförslag.

Utdragsbestyrkande
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§

26

FYLLNADSVAL – GÄSTRIKE ÅTERVINNARES FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE
Ärende
När fyllnadsvalen efter Margaretha Östberg (M) genomfördes i kommunfullmäktige 17 december
2012 glömdes val till Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige bort.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 52/13
Kommunfullmäktiges beslut
Björn Östberg (M)

Utdragsbestyrkande
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§

27

SVAR PÅ MOTION – RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26 att remittera rubricerade motion från Stig Mörtman (FP)
för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats:
”Att ha tydliga riktlinjer för representation, mutor och jäv är en förutsättning för att skapa förtroende
för all offentlig verksamhet. Dessa måste sedan också vara kända och accepterade för att
medborgarna ska kunna känna den trygghet dom har rätt att begära av både förtroendevalda och
tjänstemän i kommunens verksamhet.
Ockelbo kommun har hållningen att det t.ex. aldrig bjuds på alkohol vid representation men det kan
förtydligas ytterligare.
Hantering av mutor regleras i lagen men gränserna kan ibland vara svåra att se.
Frågan om jäv regleras till viss del i kommunens reglemente och kommunallagen men kan
förtydligas.
Utifrån ovanstående ser undertecknad positivt på motionen och föreslår:
att Ockelbo kommun ska arbeta fram, alternativt omarbeta, och införa riktlinjer
om mutor, representation och jäv.
att all kommunal verksamhet oavsett form eller engagemang omfattas av dessa”.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins svar 2013-04-04.
Kommunstyrelsen § 59/13.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen bifalls.

2.

Kommunkontoret får i uppdrag att arbeta fram, alternativt omarbeta, och införa riktlinjer om
mutor, representation och jäv

3.

All kommunal verksamhet oavsett form eller engagemang ska omfattas av dessa riktlinjer.

Utdragsbestyrkande
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§

28

SVAR PÅ MOTION – INFÖR ETT OPPOSITIONSRÅD NÄSTA MANDATPERIOD
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-04 att remittera rubricerade motion från Stig Mörtman (FP)
för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats:
”Oppositionsråd finns i många kommuner i landet. Dock oftast i de större kommunerna och då
också i varierande omfattning Ockelbo är en av de minsta kommunerna i landet och har därför
begränsade resurser. Den politiska organisationen är dock förhållandevis stor av den anledningen
att kommunen vill värna om demokratins inflytande på de kommunala besluten. Dock finns inget
oppositionsråd som motionären då vill införa.
Ockelbo Kommun har haft nuvarande politiska organisation i 3 mandatperioder och inför nästa
mandatperiod kommer en översyn av den politiska organisationen att genomföras.
Frågan om att införa ett oppositionsråd hänskjuts till en kommande översyn av den politiska
organisationen
Beslutsunderlag
KS ordförande Magnus Jonssons svar 2013-04-04
Kommunstyrelsen § 60/13
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses härmed besvarad.

Skriftlig reservation
Mot beslutet reserverar sig Bo Stenbeck (FP), se bilaga.

Utdragsbestyrkande
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§

29

SVAR PÅ MOTION – FÖRLÄNGNING AV HÄLSANS STIG
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 att remittera rubricerade motion från Marit Rempling (C)
för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats:
”Hälsans stig är i sin nuvarande utformning ett av de vackraste strövområden i länet. Att förlänga
den runt hela Bysjön är ett lovvärt förslag som är väl värt att utreda. Det aktiviteter som motionären
nämner är också framsynta och bra förslag på de aktiviteter som man då kan förlägga kring
Hälsanns stig.
Vid en snabb anblick är det dock ett väldigt omfattande utredningsarbete som måste utföras både
vad gäller planering och inte minst i ett ev. utförande som också torde bli väldigt kostsamt.
Undertecknad ser dock positivt på att utreda förslaget och att utredningen skall vara
kommunstyrelsen tillhanda oktober 2014
Undertecknad föreslår därför fullmäktige att besluta
Att utreda konsekvenser och kostnader för att förlänga Hälsans stig runt Bysjön
Att utredningen ska vara kommunstyrelsen tillhanda oktober 2014”.
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins svar 2013-04-04.
Kommunstyrelsen § 61/13.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motionen bifalls.

2.

Kommunkontoret får i uppdrag att utreda konsekvenser och kostnader för att förlänga Hälsans
stig runt Bysjön.

3.

Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast oktober 2014.

Utdragsbestyrkande
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SVAR PÅ MOTION – RINGLED NATTBUSS
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-07 att remittera rubricerade motion från Camilla Franksson
(M) och Margaretha Östberg (M) till kommunkontoret för beredning. Ett svar har utarbetats.
”Sedan motionen inlämnades har dels två bussturer från Gävle till Ockelbo på kvällstid genomförts
och en ny kollektivtrafikmyndighet har bildats utifrån den nya kollektivtrafiklagen som trädde ikraft
2012-01-01.
Den nya lagen medger inte att kommuner kan beställa egen trafik som tidigare då all trafik nu
räknas som kollektivtrafik och den ska regleras av den nya kollektivtrafikmyndigheten. Dock så har
ett antal samråd bildats där kommunerna kan föra fram sina önskemål om kollektivtrafik och de
önskemål som motionärerna har i sin motion har lyfts fram vid flera tillfällen på dessa samråd.
Senast skedde det vid ett möte med X trafik 2013-03-26.”
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-04-03
Kommunstyrelsen § 62/13.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande
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REDOVISNING AV OBESVARADE MOTIONER
Ärende
I enlighet med § 30 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner som inte beretts färdigt
redovisas.
Motion

Svar beräknas



Skapa en träffpunkt för politisk diskussion – Stig Mörtman (FP)
(återremiss – punkten om fullmäktigesammanträden i byarna)

???



Rökfri arbetstid för kommunanställda – Margareta och Björn Östberg (M) 28 november 2013



Medlemskap i Sveriges ekokommuner – Stig Mörtman (FP)

17 juni 2013



Tillgänglighet för alla – Stig Mörtman (FP)

17 juni 2013

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 63/13.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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REDOVISNING AV OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG
Ärende
Följande medborgarförslag har inte besvarats:
Medborgarförslag

Svar beräknas



Gör om sjöbacken till ett ”riktigt” hotell

17 juni 2013



Bygg en allmän camping vid området kring
gamla ”rödladan”

17 juni 2013



Möjlighet att åka med flottarbåten Carl
ända ner till Ycklaren

17 juni 2013

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 64/13.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN AV MOTION - BARN KAN RÄDDA LIV, INFÖR SKOL-HLR
Ärende
Stig Mörtman (FP) har inkommit med följande motion:
”I den nya läroplanen för grundskolan står det beskrivet att ett centralt innehåll, i ämnet Idrott och
Hälsa i årskurserna 7-9, är första hjälpen och hjärt-lungräddning.
Att praktiskt lära sig hjälpa andra och träna detta tillsammans med kamrater kan också stärka
elevers självkänsla. Inriktningen på omsorg om andra och att vara rädd om sig själv kan också
motverka tendenser till mobbing och skapa situationer för intressanta samtal om hur vi är mot
varandra, något som även kan kopplas till skolans värdegrund.
Livräddande första hjälp i grundskolan, Barn kan rädda liv, är en lärarhandledning för ett 10stegsprogram i HLR för barn i förskola och i grundskola.
Handledningen är upplagd på så vis att den börjar med förskoleklass och avslutas med årskurs nio
med en stegvis ökning av innehållet som avslutas med en komplett HLR-utbildning. Detta bygger
på att även små barn kan hjälpa andra och ett genomgående tema i handledningen är att
kontinuerligt följa upp och även repetera det man praktiserat tidigare.
Att sedan mognaden hos elever i dessa åldrar kan variera är något som respektive lärare får
anpassa på samma sätt som i andra sammanhang. Enligt tillgänglig information har det visat att
redan vid nio års ålder har barn kunnat lära sig HLR med rätt teknik. Samtidigt visade det sig att de
inte hade den fysiska styrka som krävdes men när den fysiska storleken och styrkan ökar kan även
dessa elever utföra tillfredsställande HLR.
Den tid som satsas på HLR och första hjälpen i skolan kan ge ett mervärde som blir olika stort
beroende på hur man som lärare tar vara på den möjligheten. De regelbundet återkommande
inslagen med HLR och första hjälpen, där även åtgärder vid blödningar, stukningar mm kan
praktiseras, kan naturligtvis även förläggas som oväntade inslag t.ex. i simhallen eller i samband
med vistelse i naturen – något som kan öka elevernas förmåga att i en verklig situation våga
ingripa.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar:


att Ockelbo kommun inför skol-HLR”

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION – REGISTRERING I NATIONELLA KVALITETSREGISTREN – SENIOR
ALERT
Ärende
Stig Mörtman (FP) har inkommit med följande interpellation ställd till socialnämndens ordförande:
”Den senaste tiden har vi alla kunnat ta del av debatten i media angående registrering av
demenssjuka i vårdkvalitetsregister. Detta kan bryta mot patientdata lagen, då man inte får föra in
uppgifter om en sjukdom som gör människor varaktigt beslutsoförmögna, personen i fråga måste
själv kunna ge sitt samtycke.
I september 2011 konstaterade Datainspektionen att det bryter mot lagen att registrera uppgifter
om dementa och andra som varaktigt saknar beslutsförmåga i ett nationellt så kallat
kvalitetsregister. För att få registrera sådana uppgifter krävs det att den demente har en legal
ställföreträdare som inte motsätter sig att uppgifterna registreras.
Datainspektionen har via klagomål fått uppgifter om att dementa trots det fortsätter att registreras
och har därför granskat hur tre kommuner registrerar sådana uppgifter. Granskningen har visat att
samtliga tre kommuner fortsatt att registrera uppgifter om dementa, vilket alltså inte är tillåtet.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga ordförande i socialnämnden följande:


använder sig Ockelbo kommun av Senior Alert,



om så är fallet, vilka rutiner har Ockelbo kommun för att tillse att patientdatalagen följs vid
registrering av enskilda i Senior Alert.

Kommunfullmäktiges beslut
Svar på interpellationen kommer att lämnas på fullmäktiges sammanträde den 17 juni.

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION – BARNS SÄKERHET I OCKELBOS FÖRSKOLOR?
Ärende
Bo Stenbeck har inkommit med följande interpellation:
”I dagarna har det presenterats ett betänkande ” Fri att leka och lära – ett målinriktat arbete för
barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26)” med förslag som ska förbättra barnens säkerhet i
förskolan.
I dagsläget är det ingen som vet hur många barn som skadas i den svenska förskolan, som hösten
2012 omfattade hela 480 000 inskrivna barn. I de flesta av landets kommuner sker visserligen en
intern rapportering, men dels skiftar reglerna, dels verkar man inte dra några slutsatser av
resultaten.
Som det är i dag kan inte Skolverket göra en årlig nationell sammanställning och analys av
situationen. Om det skulle vara så att man hittar ett mönster bland olyckorna kan man i så fall ta
upp en diskussion med exempelvis Kemikalieinspektionen och Konsumentverket om olika
produkter och leksaker och kanske påverka byggnormerna för att förebygga framtida olyckor.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga ordförande i utbildnings- och kulturnämnden
följande:
1.

på vilket sätt hanterar kommunens förskolor skaderapporteringen,

2.

på vilket sätt sker analys av uppkomna tillbud eller olyckor.”

Sedan fullmäktige medgivit att interpellationen får ställas besvarar utbildnings- och kulturnämndens
ordförande Anna Schönning den på följande sätt:

”
1.

”Då ett tillbud eller olycksfall sker inom förskolan skrivs en tillbudsrapport som redovisas och gås
igenom i varje enskilt fall på samverkansmöten. Skyddsombudet skriver under rapporten och
den lämnas till förskolechef. Förskolechef skriver under då åtgärder är beslutade i samverkan.
Rapporten skickas sedan vidare till UKSAM.

2.

Den första analysen gör den som rapporterar tillbudet/olyckan och är den som sett vad som
hänt. I samverkan gås analysen igenom och det beslutas om det ska tas upp för vidare
diskussion på t.ex. arbetsplatsträff eller om ytterligare utredning behövs. Om det är brådskande
åtgärder som behövs, så görs den direkt då olyckan/tillbudet uppkommit t.ex. genom att kontakta
fastighetsägare.
Förvaltningen sammanställer alla tillbuds- och olycksfallsrapporter och dessa rapporteras vid
UKSAM varje månad. I augusti och januari ser vi över halvåret respektive året noggrannare och
tar ställning till om övergripande åtgärder på förvaltningsnivå behöver sättas in.”

Bo Stenbeck tackar för svaret.

Utdragsbestyrkande
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FYLLNADSVAL – CARINA LÖFGREN (S) SAMT EN VAKANSHÅLLEN ERSÄTTARPLATS I
VALNÄMNDEN
Ärende
Carina Löfgren har i skrivelse 2013-04-09 avsagt sig följande uppdrag:
Inköp Gävleborg - ledamot
Gästrike Återvinnare – ersättare
Valnämnden – ersättare

Socialdemokraterna har sedan tidigare en vakanshållen ersättarplats i valnämnden
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 53/13.

Kommunfullmäktiges beslut
Inköpt Gävleborg – ledamot

Mats Åstrand (S)

Gästrike Återvinnare – ersättare

Magnus Jonsson (S)

Valnämnden – ersättare

Yvonne Wendelius (S)

Valnämnden – ersättare

Mats Åstrand (S)

Utdragsbestyrkande
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REDOVISNING AV RAPPORTER



Revisionsrapport – Granskning av Årsredovisning 2012



Granskningsrapport 2012 – Ockelbogårdar AB



Granskningsrapport 2012 – Ockelbo Vatten AB



Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och enligt § 9 lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 1, 2013

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Inför ett oppositionsråd nästa mandatperiod
Folkpartiet lyfte i slutet av förra året upp en fråga om oppositionsråd, en fråga som även tidigare lyfts fram från andra partier
men inte fått gehör i fullmäktige.
Kommunens kommunalråd levererar fagra, men som vi tyvärr tror tomma, ord när det gäller frågan om oppositionsråd eller för
den delen hur den politiska organisationen ska se ut framöver. Det är lätt att skjuta på, för vissa kanske svåra, frågor på
framtiden. Vi har sett hur skolfrågan gång på gång skjutits på framtiden och se var vi är någonstans nu.
På riksplanet brukar det låta ”I god tid före nästa val” vilket är den väl inoljade formulering som Stefan Löfven och andra ledande
socialdemokrater glider undan på när de får frågor om hur regeringsunderlaget ska se ut. I god tid före nästa val ska väljarna få
besked.
Det innebär att vi i vår kommun kanske i god tid innan nästa mandatperiod får besked om det blir ett oppositionsråd i kommunen
nästa mandatperiod! Frågan hänskjuts nämligen till en kommande översyn av den politiska organisationen. Folkpartiet har en
ambition att göra den demokratiska processen tydligare och öppnare och det har vi klart deklarerat igenom våra motioner.
I dag leder S och C kommunen via ett majoritetsstyre. När det finns en majoritet skall det också finnas en opposition. En
organiserad opposition är bra för att motverka maktmissbruk och maktkoncentration, det är bra för det stärker demokratin och
det stärker det politiska samtalet.
Det torde också stå klart för en majoritet att det är bra att ha en part som kommer in med andra åsikter. Det skapar ett bra
samtalsklimat i kommunen, något vi tror att alla partier i fullmäktige vill. Men samtidigt ska det inte enbart ske med majoritetens
goda vilja och på dess villkor.
När man tittar på statistiken över landet så visar det sig att de flesta kommuner, stora och små, har ett eller flera kommunalråd
och ett eller flera oppositionsråd. Detta för att säkerställa demokratin!
I bland kan det finnas en oro för ökade kostnader när någon part vill att det ska inrättas ett oppositionsråd, men det finns
lösningar som inte ökar på kostnaderna nämnvärt och som ur ett demokratiskt perspektiv ger mer valuta för pengarna. Det är att
man delar på tiden som råd, exempelvis använder sig av den klassiska Paretos lag eller 80-20 regeln dvs. 80% till majoriteten
och 20% till oppositionen. Det är ett demokratiskt synsätt som inte borde stöta på några svårigheter.
Vi är också övertygad om att det inte heller finns någon kollisionsrisk med någon ideologi eller värdegrund. Ett exempel som
pekar i den riktningen är att i Örkelljunga 2009, drev S frågan om ett oppositionsråd "för demokratins skull".
Vi upplever att det här är en fråga om att vilja och våga, inte att per automatik bibehålla en kommunal maktstruktur. Även inom
politiken måste det finnas utrymme och vilja till förändring, politiken ställer ju annars stora krav på förändringsförmåga på sina
innevånare i takt med att det kommunala utbudet förändras.
Vi hoppas att majoriteten inte ser ett oppositionsråd som något negativt utan istället ser att ett oppositionsråd är bra för det
politiska samtalet och för utvecklingen av Ockelbo kommun. Det är åtminstone så Vi ser det.

Vi yrkar därför bifall till vår motion.
Bo Stenbeck
Folkpartiet Liberalerna

Utdragsbestyrkande

