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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Perslundaskolans aula kl 18.30 -20.10

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Annica Månsson, kommunsekreterare
Lars Sjödin, kommunchef
Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef
Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef, § 38
Bertil Carlsson, socialnämndens ordförande
Närvarande ersättare
Bo Stenbeck (FP), Lars-Erik Wickberg (C)
4 åhörare

Utses att justera

Yvonne Wendelius (S) och Lena Schenström (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2013-06-18 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

Ordförande

38-49
...........................

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

Anna Schönning (S)
Justerande

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

Yvonne Wendelius

Lena Schenström

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-0617

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

...................................................................................................................................................
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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
INNEHÅLLSFÖRTECKNING, § 38-48

§

38

ÅTERRAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE – PRESENTATION AV BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHETER OCH FULLGÖRANDET AV DESS UPPDRAG
§

39

FRAMTIDENS SKOLA I OCKELBO – HANDLINGSALTERNATIV
§

40

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2014-2016 – PRELIMINÄRA RAMAR
§

41

ÅRSREDOVISNING 2012 – GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
§

42

ÅRSREDOVISNING 2012 – INKÖP GÄVLEBORG
§

43

MILJÖPROGRAM FÖR OCKELBO KOMMUN
§

44

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – GÖR OM SJÖBACKEN TILL ETT ”RIKTIGT” HOTELL
§

45

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – BYGG EN ALLMÄN CAMPING VID OMRÅDET KRING
GAMLA ”RÖDLADAN”
§

46

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG MÖJLIGHET ATT ÅKA MED FLOTTARBÅTEN CARL ÄNDA
NER TILL YCKLAREN
§

47

INTERPELLATION – REGISTRERING I NATIONELLA KVALITETSREGISTREN – SENIOR
ALERT
§

48

ANMÄLAN AV MOTION –ALTERNATIV TILL DAGENS INSAMLINGSSYSTEM AV MATAVFALL
§

49

ANMÄLAN AV MOTION – WEBB-TV, NÅ NYA MÅLGRUPPER

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
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

Ersättare för Marit Rempling (C)

)

Ersättare för Johan Stark (S)

X
X

Ersättare för Stefan Sandberg (S)
Ersättare för Pia Hemgren Krantz (S)

X

Ersättare för Ulf Henningsson (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
§

38

ÅTERRAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE – PRESENTATION AV BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDENS 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 bygg- och miljöchef Charlotta Ryd för bygg- och miljönämndens
verksamheter och dess uppdrag.

Kommunfullmäktiges beslut
Redogörelsen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
§

39

FRAMTIDENS SKOLA I OCKELBO – HANDLINGSALTERNATIV
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-26, § 79/12 att ge kommunkontoret i uppdrag att utreda
alternativ gällande ombyggnation/nybyggnation för årskurs 4-9 i syfte att uppnå en god skolmiljö
med ändamålsenliga lokaler. Den totala investeringsnivån ska uppgå till maximalt 100 miljoner
kronor.
Handlingsalternativ för framtidens skola i Ockelbo ska beslutas av kommunfullmäktige i juni 2013.
Dessförinnan behandlas ärendet av utbildnings- och kulturnämnden samt kommunstyrelsen.
Efter fullmäktigebeslutet kontaktade kommunkontoret White som är en av Sveriges största
arkitektbyråer och har varit engagerade i många lyckade skolprojekt, bland annat Kulturcentrum i
vår grannkommun Sandviken.
Uppdraget till White blev att utreda följande handlingsalternativ:


Till- och ombyggnad av Perslundaskolan för åk 4-9.



Nybyggnation på befintlig tomt (Perslundas nuvarande tomt) för åk 4-9.



Nybyggnation på ny tomt för åk 4-9.

White har lagt upp arbetet med lokalutredning i tre skeden:
1.

analys av befintliga lokaler och verksamheter

2.

dimensionering av framtida lokalbehov

3.

framtagande av handlingsalternativ.

Beskrivning av de olika handlingsalternativen:
Lokalprogram och de olika handlingsalternativen beskrivs i ”Framtidens skola i Ockelbo –
Lokalutredning – Handlingsalternativ 2013-05-08” (bilaga 2) med kostnadsberäkningar utförda av
Jonsson Consult AB (bilaga 3).


Handlingsalternativ 1 a – Om- och tillbyggnad av Perslundaskolan
Skolans nuvarande två huvudbyggnader behålls, liksom gymnastikhallen. Övriga nuvarande
delar av skolan rivs. En helt nybyggd huskropp uppförs.



Handlingsalternativ 1 b – Om- och tillbyggnad av Perslundaskolan
Lokaldispositionen är i stort sett densamma som i alternativ 1 A. Skillnaden är att den nya
byggnaden, idrottshallen och D-huset byggs samman med en ny länk och entré från väster.



Handlingsalternativ 2 – nybyggnad på Perslundatomten
En nybyggnation uppförs och samtliga nuvarande byggnader rivs. Då egen idrottshall saknas
är en investering i Kuxahallen nödvändig.



Handlingsalternativ 3 – nybyggnad på Wijtomten
En ny skola med idrottshall byggs på Wijtomten. Kräver ny infrastruktur i form av till exempel
gång- och cykelvägar.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins och utbildnings- och kulturchefs Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse
2013-05-15.
Utbildnings- och kulturnämnden § 37/13
Kommunstyrelsen § 69/13.
Ordförandeberedningens och utbildnings- och kulturnämndens förslag till beslut
1.

Föreslår kommunfullmäktige att besluta om om-/tillbyggnation av Perslundaskolan med
inriktning enligt handlingsalternativ 1 b för vidare utredning och projektering i syfte att skapa
framtidens 4-9 skola i Ockelbo.

2.

Underlag för investeringsbeslut skall vara fullmäktige tillhanda till decembersammanträdet
2013.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige

Inlägg i debatten
Magnus Jonsson (S), Owe Hellberg (V), Björn Östberg (M). Stig Mörtman (FP), Anna Schönning
(S)
Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Jonsson (S), Lena Schenström (C), Owe Hellberg (V), Anna Schönning (S)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stig Mörtman (FP)
Inriktningsbeslutet ska omfatta både ombyggnad och nybyggnad och en seriös beräkning av
livstidkostnaden ska göras på dessa alternativ.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunstyrelsens förslag till om-/tillbyggnation av Perslundaskolan med inriktning enligt
handlingsalternativ 1 b för vidare utredning och projektering i syfte att skapa framtidens 4-9
skola i Ockelbo godkänns.

2.

Underlag för investeringsbeslut skall vara fullmäktige tillhanda till decembersammanträdet
2013.

Reservationer
Stig Mörtman (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag (se skriftlig reservation,
bilaga 1)
Ove Krantz (MP), Björn Östberg (M), Bertil Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stig Mörtmans förslag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
§

40

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2014-2016 – PRELIMINÄRA RAMAR
Ärende
Inför arbetet med års- och flerårsbudget 2014-2016 ska preliminära ramar fastställas
Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget påbörjades i samband med bokslutsdag och
ekonomiutskottets överläggning i mars 2013. Inför överläggning med ekonomiutskottet i maj har
instruktioner och uppdrag till styrelse och nämnder behandlats av kommunstyrelsen
Uppdraget till styrelse och nämnder har varit att redovisa följande:


Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att med anledning av kommunens framtida
skolorganisation presentera konsekvenser av en lägre uppräkning om 2 % av budgetram för år
2014 och med 4 % fr o m 2015.



Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och socialnämnden ska presentera
konsekvenserna av en lägre uppräkning av budgetramarna för 2014-2016 med 1 %.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2013-04-04
Kommunstyrelsen § 49/13
Bygg- och miljönämnden, § 38/13
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds kompletterande tjänstskrivelse 2013-04-26
Utbildnings- och kulturnämnden, § 31/13
Socialnämnden, § 29/13
Ekonomiutskottet § 7/13
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2013-05-13
Kommunstyrelsen § 73/13.
Inlägg i debatten
Magnus Jonsson (S), Owe Hellberg (V), Stig Mörtman (FP), Thorsten Åstrand (C), Anna Schönning
(S)
Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Jonsson (S), Thorsten Åstrand (C), Anna Schönning (S)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Owe Hellberg (V)
Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att redovisa en uppföljning av gymnasieskolans
kostnader och elever. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stig Mörtman (FP)
Omdisponera 0,7% eller 450 000 kronor från kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden.
Nedjustering av medel i investeringsbudgeten 2014 för kommunstyrelsen med 2 miljoner kronor till
att omfatta 3,6 miljoner kronor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen kommunstyrelsens förslag mot Owe Hellbergs förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller Owe Hellbergs förslag.
Ordföranden ställer därefter Stig Mörtmans förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och flerårsbudget 2014-2016
fastställs enligt följande:
Driftsbudget
Kommunstyrelsen

2014

2015

2016

64 713

68 924

74 313

Bygg- och miljönämnd
Utbildning/kultur
Socialnämnd

3 793

3 869

3 946

94 160

95 628

97 554

122 957

125 419

127 936

533

544

554

Revision
Valnämnd

200

0

0

286 356

294 384

304 304

17 653

16 833

17 169

304 009

311 217

321 473

Investeringsbudget

2014

2015

2016

Kommunstyrelsen

Driftsbudget
Gymnasieskola
Summa driftsbudget

5 600

105 800

8 800

Bygg- och miljönämnd

250

50

50

Utbildnings- och kulturnämnd

800

800

800

Socialnämnd

350

350

350

7 000

107 000

10 000

Summa investeringsbudget

2.

Vid fastställande av preliminära ramar för 2014-2016 är år 2014 i enlighet med finansiell
målsättning om att årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2 % av skatter och statsbidrag.
För åren 2015 och 2016 ändras det finansiella målet till att vara 1,5 % av skatter och
statsbidrag.

3.

Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden
exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och handläggs separat. Avstämning och
reglering av anslaget hänförs till ekonomiutskottet i oktober 2013.

4.

Bygg- och miljönämnden erhåller utökad investeringsram om 200 000 kronor för år 2014 för
nytt diariesystem. Finansiering sker genom omfördelning av investeringsmedel från
kommunstyrelsens anslag.

5.

Kommunstyrelsen och socialnämnden ska gemensamt redovisa effekterna av satsningen på
ungdomar och satsning från försörjningsstöd till anställning. Socialnämnden ska särskilt
redovisa de ekonomiska effekterna av det minskade försörjningsstödet . Uppdraget ska
redovisas och ingå i kommunstyrelsens och socialnämndens budgetförslag 2014-2016.

6.

Socialnämnden ska redogöra för konsekvenserna av de åtgärder som socialnämnden
beräknas vidta utifrån redovisade förslag. Uppdraget ska redovisas i socialnämndens
budgetförslag 2014-2016 och även innefatta de åtgärder som vidtas under 2013.

7.

Revisionen erhåller ett tillägg om 50 000 kronor fr o m år 2014.

8.

Riktat budgetanslag för lönesatsning fr o m år 2013 om 250 000 kronor omfördelas från
kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden.

9.

Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att redovisa en uppföljning av
gymnasieskolans kostnader och elever. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Stig Mörtman (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag (se skriftlig reservation,
bilaga 2)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
§

41

ÅRSREDOVISNING 2012 – GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Ärende
Årsredovisning och revisionsberättelse för Gästrike Räddningstjänstförbund har inkommit.
Förbundet har god ekonomi och direktionen beslutade 2012-12-07 att återbetala 2012 års
överskott. Gästrike Räddningstjänst redovisar ett resultat före återbetalning på 2,2 miljoner kronor.
Återbetalningen är redovisad i 2012 års bokslut och förbundets resultat för 2012 uppgår därför till 0
kr. Återbetalt belopp för Ockelbo kommuns del är 84 000 kronor.
Med resultaträkning, balansräkning samt bokslutskommentarer som underlag har revisorerna
tillstyrkt att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet
för perioden 2012-01-01 till 2012-12-31.
Inlägg
Ann-Christine Persson Georgsdotter (S)
Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2013-05-13.
Kommunstyrelsen § 76/13
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2012 godkänns.

2.

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Birger Larsson (C), Tord Horn
(S), Birgitta Åstrand (C) i beslutet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10 (19)

Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
§

42

ÅRSREDOVISNING 2012 – INKÖP GÄVLEBORG
Ärende
Årsredovisning och revisionsberättelse för Inköp Gävleborg har inkommit. Förbundet redovisar för
perioden ett överskott på 270 000 kronor.
Med resultaträkning, balansräkning samt bokslutskommentarer som underlag har revisorerna
tillstyrkt att förbundets årsredovisning godkännes och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet
för perioden 2012-01-01 till 2012-12-31.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2013-05-13.
Kommunstyrelsen § 77/13.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Inköp Gävleborgs årsredovisning för perioden 2012-01-01 till 2012-12-31 godkänns.

2.

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Mats Åstrand (S), Carina Löfgren (S), Birger Larsson (C) i beslutet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
§

43

MILJÖPROGRAM FÖR OCKELBO KOMMUN
Ärende
Bygg- och miljönämnden fick på kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 2009
uppdraget att utarbeta förslag till lokala miljömål för Ockelbo kommun. Förslag till Miljöprogram för
Ockelbo kommun har arbetats fram i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från bygg & miljö.
Arbetet har förankrats i en styrgrupp bestående av politiker från kommunstyrelsen och bygg- och
miljönämnden.
I februari 2013 remitterades miljöprogrammet till kommunstyrelsen, utbildnings- och kulturnämnden,
socialnämnden, Ockelbogårdar AB och Gästrike Vatten AB. Utifrån inkomna remissyttranden har
ett slutligt förslag tagits fram.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryds tjänsteskrivelse 2013-04-11
Bygg- och miljönämnden § 39/13.
Kommunstyrelsen § 81/13
Inlägg
Owe Hellberg (V)
Kommunfullmäktiges beslut
1.

En förändring av det övergripande målet enligt följande godkänns.
- Alla kommunala verksamheter ska prioritera och verka för att de lokala miljömålen uppfylls.
- Alla kommuninvånare bör känna till de lokala miljömålen och känna sig delaktiga i arbetet
med att uppnå dem.

2.

Miljöprogrammet för Ockelbo kommun fastställs.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
§

44

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – GÖR OM SJÖBACKEN TILL ETT ”RIKTIGT” HOTELL
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att remittera ovan nämnda medborgarförslag till
kommunstyrelsen för beredning. Ett svar har utarbetats:
”Sjöbacken är en vacker plats och kommunen strävar efter att det ska vara en plats som attraherar
både Ockelbobor och besökare.
Kommunen sålde dock restaurangen på Sjöbacken till en privat aktör 2007. Kommunen har därför
ingen rådighet över fastigheten. Att bygga om fastigheten till hotell i nuläget ligger därför utanför
kommunens möjligheter.”
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-05-06.
Kommunstyrelsen § 78/13.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
§

45

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG – BYGG EN ALLMÄN CAMPING VID OMRÅDET KRING
GAMLA ”RÖDLADAN”
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att remittera ovan nämnda medborgarförslag till
kommunstyrelsen för beredning. Ett svar har utarbetats:
”Ockelbo Kommun ser utvecklingen av turist och besöksnäring som en central utvecklingsfråga och
det måste skapas fler möjligheter för turister och besökare att övernatta i bygden. Det bör ur det
perspektivet utredas vilka möjligheter som finns för att starta ytterligare en camping i Ockelbo tätort.
Det har också från olika aktörer framkommit behov av en till Camping i Ockelbo. Dels via detta
medborgarförslag men även från olika företagare har frågan väckts.
Kommunen ser positivt på detta och kommer att utreda möjligheterna till att utveckla en till camping
under 2013-2014.”
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-05-06.
Kommunstyrelsen § 79/13.
Inlägg
Anna Schönning (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-17

Kommunfullmäktige
§

46

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG MÖJLIGHET ATT ÅKA MED FLOTTARBÅTEN CARL
ÄNDA NER TILL YCKLAREN
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17 att remittera ovan nämnda medborgarförslag till
kommunstyrelsen för beredning. Ett svar har utarbetats:
”Att underlätta passage för båtar under Sundsbron är en fråga som har varit aktuell i många år. En
säker passage under Sundsbron skulle ge fler människor möjligheten att ta del av sjösystemet i
Ockelbo
Muddring under Sundsbron kräver dock en utredning och tillstånd. Den nuvarande vattendomen
kan komma att behöva omprövas och en muddring måste genomföras med stor försiktighet då den
kan påverka vattennivåerna både ovanför och nedanför Sundsbron.
Kommunen har tagit kontakt med länsstyrelsen i frågan och kommer att undersöka möjligheterna till
muddring.”
Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2013-05-06
Kommunstyrelsen § 80/13.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
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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.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 34/13.
Sedan kommunfullmäktige medgivit att interpellationen får ställas besvarar socialnämndens
ordförande Bertil Carlsson (S) den på detta sätt.
”För att minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) och därmed
öka personernas välbefinnande krävs struktur i arbetet. Ett kvalitetsregister kan underlätta och vara
ett stöd i de dagliga rutinerna.
Registret ingår i regeringens stora satsning för de mest sjuka äldre och de enheter som registrerar
erhåller stimulansbidrag. Av landets 290 kommuner deltar 216 stycken i registret. Målsättningen är
att ge ökad livskavlité för den enskilda personen men även en minskad belastning för anhöriga och
vårdpersonal.
Ockelbo kommun deltar i registret utifrån att man i regionstyrelsen rekommenderat kommunerna att
delta och länets kommuner söker gemensamt stimulansbidrag som används till utvecklingsledare
en person för varje länsdel, Södra och Norra Hälsingland, Gävle och Västra Gästrikland.
En rutin för vårdpreventivt arbete enligt Senior Alert i kommunal hälso- och sjukvård är framtagen
gemensamt för Ockelbo, Hofors och Sandvikens kommun.
Registrering i registret sker efter samtycke, den ej ger sitt samtycke registreras inte. Brukaren eller
dess företrädare informeras om registrering och vad det innebär av ansvarig sjuksköterska. Som
komplement till muntlig information får man det skriftliga informationsbladet ”Information om
kvalitetsregister”.

Efter replikskifte tackar Stig Mörtman för svaret och debatten förklaras avslutad.
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ANMÄLAN AV MOTION – ALTERNATIV TILL DAGENS INSAMLINGSSYSTEM AV
MATAVFALL
Ärende
Stig Mörtman (FP) har inkommit med följande motion:
”Idag är insamling av matavfall i separat kärl är det mest frekvent använda systemet i Sverige. Det
är också det system som har använts under längst tid. Enligt RVF rapport 2005:05, vilket också är
den rapport som det vanligtvis hänvisas till då det rör sig om matavfallsmängder från hushåll, är det
vanligaste insamlingssystemet för matavfall hos kommunerna separat behållare och papperspåsar
även så i Ockelbo. Det näst vanligaste är separat behållare och plast-/majsstärkelepåsar.
Den troligaste orsaken till att papperspåsar är vanligare i hushåll, är att det är ett mer pedagogiskt
system. Papperspåsar upplevs som nedbrytbara och harmonierar därmed med matavfallsfraktionen. De ger en intuitiv markering av att de skiljer sig från restavfallets plastkassar. En
nackdel med papperspåsar är att de lätt möglar på utsidan av påsen. När det gäller papperspåsarna så kan det redan efter 2-3 dagar i kärlen kan en utvändigt mögelpåväxt ses på påsarna.
I en studie gjord av Waste Refinery (nationellt kunskapscentrum inrättat vid SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut) för att kartlägga tekniska problem för olika insamlingstekniken, konstateras att
det största problemet för papperspåsen är att kunderna trär en plastpåse runt papperspåsen, vilket
kan ses som en konsekvens av dålig hållbarhet och/eller genomblötning. Även att papperspåsarna
fryser fast i kärlen upplevs som ett stort problem.
I dag erbjuder den entreprenör som Ockelbo kommun använder sig av endast papperspåsar som
alternativ för utsortering och biologisk behandling av matavfall från hushåll samtidigt som man
erbjuder andra alternativ för utsortering och biologisk behandling av matavfall till storkök, skolor,
restauranger och liknande verksamheter.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar:
att Ockelbo kommun tillhandahåller ytterligare alternativ till insamling av matavfall, som gör att
användarna ges möjlighet att alternera lösning efter exempelvis årstid.”
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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ANMÄLAN AV MOTION – WEBB-TV, NÅ NYA MÅLGRUPPER
Ärende
Stig Mörtman (FP) har inkommit med följande motion:
”Folkpartiet vill på olika sätt öka medborgarnas intresse för den politiska verksamheten. Detta sker
bäst genom att politiska diskussioner och beslut äger rum i en demokratisk process som
kännetecknas av så stor öppenhet som möjligt.
Vid de senaste årens fullmäktigesammanträden har åhörarstolarna gapat väldigt tomma. Hitintills
under mandatperioden har det i genomsnitt varit 5 åhörare per sammanträde. Det betyder att andra
vägar måste prövas. Vägar som gör att fler blir intresserade av kommunpolitiken och om möjligt nå
nya målgrupper såsom ungdomar/nätanvändare/äldre.
I dag är det enligt uppgift 80 procent av landets kommuner, och i länet en majoritet av
kommunerna, som sänder sina kommunfullmäktige sammanträden via webb-TV. Här blir
fullmäktiges arbete mer transparent. Att sända kommunfullmäktigemöten är ett steg i rätt riktning
mot en ökad öppenhet i den demokratiska beslutsprocessen. Ett ytterligare motiv är en utökad
service till medborgarna och en ökad tillgänglighet för till exempel skolklasser som genom
sändningarna enklare kan ta del av den politiska och därmed den demokratiska processen
Det benämns oftast som webb-TV, eftersom det fungerar som ett tv-program som startar på datorn
när man klickar på en länk på hemsidan, men med skillnaden att vi avser enbart inspelad
video/audio och inte streaming i realtid av video från ett fullmäktigemöte.
För Ockelbos del skulle det vara praktiskt, slagkraftigt och ekonomiskt att publicera
kommunfullmäktiges sammanträden via kommunens hemsida. I samband med sammanträdet bör
materialet publiceras så nära realtid som möjligt.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar:
att kommunen finner en form för att lägga ut kommunfullmäktiges sammanträden som webb-TV via
kommunens hemsida”
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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Framtidens skola
Måndag den 17 juni ska Ockelbos folkvalda kommunfullmäktige fatta ett inriktningsbeslut angående
ny skola. På bordet finns fyra mycket väl framtagna, av en arkitekbyrå, förslag på alternativ till ny
skola. Det som först utbildnings och kulturnämnden sedan kommunstyrelsen och nu det folkvalda
fullmäktige har haft att ta ställning är tyvärr i praktiken bara ett förslagombyggnation av befintlig
skola!
Det bygger på att fullmäktige satt ett tak för byggkostnaden och det kan väl vara sunt i de flesta fall
men när vi nu pratar om att skapa en skola som, åtminstone som vi hoppas, ska stå i ytterligare
femtio eller sjuttiofem år räcker inte det.
Vad vi är mest bekymrad över är att alla verkar vara så fokuserade på själva byggkostnaden istället
för att titta på livstidskostnaden- vad kommer denna investering kosta oss, våra barn och kanske
barnbarn under alla dessa år, år där skolan kommer att vara starten för det livslånga lärandet?
Byggkostnaden för en fastighet utgör bara en bråkdel av fastighetens totala livskostnad. Under de
kanske femtio eller sjuttiofem år som en byggnad används underhålls fastigheten löpande.
Stammar byts. Fläktsystem ses över. Ledningar dras om. Det samlade värdet av dessa åtgärder är
långt högre än den första investeringen. Kvaliteten på byggnadens funktioner - vatten, el, ventilation
- är minst lika viktig som rumslig utformning. Dessa funktioner lever med huset under mycket lång
tid. Det är när huset är byggt som det egentliga arbetet börjar.
Vi är övertygade om att det alternativ som tills nu förordats, en ombyggnation, kommer att totalt sett
bli dyrare än en nybyggnation vad gäller livstidskostnader och fastigheternas drifts och
underhållskostnader.
Vi ser i underlagen att delar av de befintliga fastigheterna inte kommer att renoveras. Frågan blir då
när uppkommer renoveringsbehoven för dessa delar, är det om fem eller tio år och till vilka
kostnader?
Vi kan för vår del inte ta ansvar för en investering, vår kommuns största investering någonsin, utan
att veta eller åtminstone ha ett underlag som pekar på vilken livstidskostnad de olika alternativen
har.
Vi yrkar därför på att inriktningsbeslutet omfattar både ombyggnad och nybyggnad och att en seriös
beräkning av livstidskostnaden görs på dessa alternativ. Först därefter kan vi fatta ett trovärdigt och
ansvarsfullt beslut.
Ockelbo, dag som ovan
Stig Mörtman
Folkpartiet Liberalerna
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Preliminära ramar drifts- och investeringsbudget 2014
Folkpartiet liberalerna presenterar här sitt alternativ till preliminära ramar drifts- och
investeringsbudget 2014.
Driftbudget
Att från kommunstyrelsen omdisponera drygt 0,7 % eller 450 tkr och omfördela dessa till utbildnings
och kulturnämnden. På detta sätt erhåller utbildnings och kulturnämnden ingen reducering av
preliminär ram inför 2014. Från att fått mer pengar än man önskat till att helt plötsligt under
budgetåret få sparkrav, det flyttar fokus från det som är uppdraget. Vi tror att det är en svår
balansgång att samtidigt som det ska sparas försöka strukturera en ny framtida verksamhet. I övrigt
inga ytterligare justering i förhållande till kommunstyrelsens förslag.
Investeringsbudget
Vi föreslår även en nedjustering av medel i ram investeringsbudget 2014, för kommunstyrelsen
med 2000 tkr till att omfatta 3600 tkr. Detta med anledning av att det historiskt sett funnits för stor
andel ospecificerade medel samt avsaknad av en formaliserad investeringsplanering kring vad
investeringarna egentligen ska åstadkomma. Genom att avsätta ospecificerade medel kan dessa
framstå som en räddningsutväg eller kortsiktigt avhjälpande och inte det långsiktiga målet om
behovsuppfyllelse.
Vi tycker att det finns all anledning att vara tydlig med vilket mål varje investering ska uppfylla, samt
eventuellt skälen till att investeringar med ett visst investeringsmål prioriteras framför investeringar
med ett annat investeringsmål. Det finns också anledning att vara tydlig med skälen till att man låter
investeringsverksamheten ta så mycket eller så lite resurser som den gör.
En formaliserad investeringsplanering ger tillfälle för oss som politiker och tjänstemän att tänka
igenom och kommunicera investeringsmålen, grunderna för prioriteringen och tydliggöra
kopplingarna mellan investeringsverksamhetens långsiktiga utveckling och kommunens
förutsättningar. Genom att formalisera investeringsplaneringen på detta sätt skapas en transparent
och tydlig investeringsverksamhet, där investeringsmålen är i fokus.
Ockelbo, dag som ovan
Stig Mörtman
Folkpartiet Liberalerna
Folkpartiet
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