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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gläntan kl 18.30-20.35

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Elina Sorri, skribent
Anders Steffen, revisor
16 åhörare
Närvarande ersättare
Sune Lang (S), Niels Hebert (MP), Mira Rutanen (MP), Inger Kalmering Högberg (C), Barbro
Stenbeck (FP)

Utses att justera

Karin Vistmyr (S) och Per-Olof Uhrus (C)

Justeringens
plats och tid
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Underskrifter
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77-89
...........................
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Anna Schönning (S)
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Karin Vistmyr (S)
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§
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§
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§
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§
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§

87
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Kommunfullmäktige
UPPROPSLISTA
Ledamöter
Kjell-Arne Persson (M)
Anders Nordlander (M)
Marit Rempling (C)
Birger Larsson (C)
Lena Schenström (C)
Per-Olof Uhrus (C)
Birgitta Åstrand (C)
Stig Mörtman (FP)
Bo Stenbeck (FP)
Magnus Jonsson (S)
Anna Engblom Yamndee (S)
Jonas Tholén (S)
Sarah Andersson (S)
Patrik Jonsson (S)
Anna Schönning (S)
Andreas Byström (S)
Carina Löfgren (S)
Stefan Sandberg (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Anders Öquist (S)
Karin Vistmyr (S)
Staffan Nordqvist (S)
Åsa Svärd (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Markku Kalliokoski (V)
Inga Bergström (MP)
Jonny Lindblom (SD)
Joel Strömner (SD)
Conny Malmgren (SD)
Lena Lindqvist (SD)
Magdalena Noaksson (SD)
Ersättare
Alexander Olers (M)
Björn Östberg (M)
Magnus Hålén (C)
Inger Högberg Kalmering (C)
Staffan Åkesson (C)
Barbro Stenbeck (FP)
Theresia Mörtman (FP)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Nils-Erik Henningsson (S)
Irene Bogren (S)
Mats Åstrand (S)
Eva Pettersson (S)
Sune Lang (S)
Ann-Britt Wikman (S)
Tord Horn (S)
Anna Lindmark (V)
Anders Hallman (V)
Niels Hebert (MP)
Mira Rutanen (MP)
Maria Lenander (SD)
Jessica Edman (SD)
Tommy Hillgren (SD)

Närv

Frånv
X

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

Ersättare för Kjell-Arne Persson (M)

X
X

Ersättare för Stefan Sandberg (S)
Ersättare för Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)

X

Ersättare för Conny Malmgren (SD)
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Kommunfullmäktige
§

78

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-15

Kommunfullmäktige
§

79

VALÄRENDEN
1

KOMMUNENS REVISION 2015-2018

Ärende
Kommunfullmäktige har att utse 5 revisorer, varav en sammankallande och en vice
sammankallande.

Beslutsunderlag
Valberedningen § 6/14
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Anna Fencker Lang (S)
Lage Lindgren (S)
Gunnar Larsson (C)
Anders Steffen (M)
(SD) Vankant t.v.
Sammankallande: Anders Steffen (M)
Vice sammankallande:

2.

2

Anna Fencker Lang (S)

På grund av jäv ska Anna Fencker Lang (S) inte granska kommunstyrelsen och dess
verksamheter under 2015-2018.

KOMMUNSTYRELSE 2015-2018 SAMT KOMMUNALRÅD

Ärende
Kommunfullmäktige har att utse 11 ledamöter (varav en ordförande och en vice ordförande) och 11
ersättare till kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-2018.
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunfullmäktige efter val av kommunstyrelsen utse ett
kommunalråd bland styrelsens ledamöter.
Valberedningen har föreslagit att lottning av kommunstyrelsen 11:e mandat mellan
socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ska tillämpas. Förslaget godkänns enhälligt av
kommunfullmäktige. Fullmäktiges 2:e vice ordförande Anders Nordlander (M) får uppdraget att
förrätta lottningen. Två lappar lades i en valurna med respektive partinamn. Lotten utföll på
socialdemokraterna, vilket betyder ledamot Sölve Malm (S) och ersättare Staffan Nordqvist (S)
Yrkanden
Stig Mörtman (FP):
Staffan Nordqvist (S):

Vice ordförande: Bo Stenbeck (FP)
Bifall till valberedningens förslag: vice ordförande Marit Rempling (C)

Fullmäktige beslutar om sluten omröstning eftersom ärendet avser personval. Karin Vistmyr (S) och
Per-Olof Uhrus (C) utses till rösträknare.
De röstande avger efter upprop enligt uppropslistan sina valsedlar i en valurna. De röstande prickas
av.
Omröstningsresultat
Antalet röstande är 31. Samtliga valsedlar är giltiga.
Med 1 nedlagd röst, 8 röster för Bo Stenbeck och 22 röster för Marit Rempling finner ordföranden
att fullmäktige antar Marit Rempling som vice ordförande.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Magnus Jonsson (S)
Anna Engblom Yamdee (S)
Sune Lang (S)
Anna Schönning (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Sölve Malm (S)
Marit Rempling (C)
Birger Larsson (C)
Jonny Lindblom (SD)
Bo Stenbeck (FP)
Anders Nordlander (M)

Kerstin Hellberg (S)
Anders Öquist (S)
Fadumo Abdi (S)
Lennart Ohlén (S)
Irene Bogren (S)
Staffan Nordqvist (S)
Birgitta Åstrand (C)
Per-Olof Uhrus (C)
Lena Lindkvist (SD)
Inga Bergström (MP)
Markku Kalliokoski (V)

Ordförande:

Magnus Jonsson (S)

Vice Ordförande:

Marit Rempling (C)

Kommunalråd:

Magnus Jonsson (S)

Reservation
Mot beslutet och till förmån för Stig Mörtmans yrkande reserverar sig Stig Mörtman (FP) och Bo
Stenbeck (FP)

3

SOCIALNÄMNDEN 2015-2018

Ärende
Kommunfullmäktige har att utse 9 ledamöter (varav en ordförande och en vice ordförande) och 9
ersättare till socialnämnden för mandatperioden 2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Bertil Carlsson (S)
Sarah Andersson (S)
Patrik Jonsson (S)
Karin Vistmyr (S)
Åsa Svärd (S)
Birgitta Åstrand (C)
Magdalena Noaksson (SD)
Stig Mörtman (FP)
Elisabeth Nordlander (M)

Annica Jonsson (C)
Torbjörn Nyholm (S)
Elisabeth Henningsson (S)
Britt-Marie Horn (S)
Lennart Ohlén (S)
Janet Kling (S)
Conny Malmgren (SD)
Evan Lager (MP)
Bertil Ruthström (V)

Ordförande:

Bertil Carlsson (S)

Vice Ordförande:

Sarah Andersson (S)

Utdragsbestyrkande
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4

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND 2015-2018

Ärende
Kommunfullmäktige har att utse 9 ledamöter (varav en ordförande och en vice ordförande) och 9
ersättare till utbildnings- och kulturnämnden för mandatperioden 2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Staffan Nordqvist (S)
Andreas Byström (S)
Eva Pettersson (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Lena Schenström (C)
Inger Kalmering Högberg (C)
Lena Lindkvist (SD)
Barbro Stenbeck (FP)
Mira Rutanen (MP)

Gunilla Persson (S)
Petra Edel (S)
Anders Öquist (S)
Malin Sand (S)
Jessica Simonsson (C)
Matilda Hålén (C)
Conny Malmgren (SD)
Anders Nordlander (M)
Anders Hallman (V)

Ordförande:

Staffan Nordqvist (S)

Vice Ordförande:

Andreas Byström (S)

5

VAL AV BYGG- OCH MILJÖNÄMND 2015-2018

Ärende
Kommunfullmäktige har att utse 9 ledamöter(varav en ordförande och vice ordförande) och 9
ersättare till bygg- och miljönämnden för mandatperioden 2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Tord Horn (S)
Yvonne Wendelius (S)
Jonas Tholén (S)
Ann-Britt Wikman (S)
Per-Olov Olsson (C)
Joel Strömner (SD)
Katarina Bolander (FP)
Martin Sund Svensson (V)

Torbjörn Panth (C)
Anne-Christine Tillman (S)
Javad Nahi Hamad (S)
Carina Nordén (S)
Nils-Erik Henningsson (S)
Katarina Eriksson (S)
Conny Malmgren (SD)
Kjell-Arne Persson (M)
Ola Engström (MP)

Ordförande:

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)

Vice Ordförande:

Tord Horn (S)

Utdragsbestyrkande
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6

VAL AV VALNÄMND 2015-2018

Ärende
Kommunfullmäktige har att utse 6 ledamöter (varav en ordförande och en vice ordförande) och 6
ersättare till valnämnden för mandatperioden 2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Tord Horn (S)
Ann-Britt Wikman (S)
Lena Schenström (C)
Maivi Hedlund (C)
Conny Malmgren (SD)
Inga Bergström (MP)

Eva Pettersson (S)
Sune Lang (S)
Annica Jonsson (C)
Jessica Simonsson (C)
Jonny Lindblom (SD).
Anders Nordlander (M)

Ordförande:

Lena Schenström (C)

Vice Ordförande:

Tord Horn (S)

7

VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE TILL DEN GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2015-2018

Ärende
Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare för mandatperioden 2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamot

Ersättare

Tord Horn (S)

Eva Pettersson (S)

8

VAL AV NÄMNDEMÄN TILL GÄVLE TINGSRÄTT 2015

Ärende
Kommunfullmäktige har att utse 4 nämndemän till Gävle Tingsrätt för år 2015.

Kommunfullmäktiges beslut
Nämndemän
Pia Hemgren Krantz (S)
Carina Nordén (S)
Joachim Krüger (C)
Katarina Bolander (FP)
9

VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE TILL STIFTELSEN WIJ VALSVERK 2015-2018

Ärende
Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till stiftelsen Wij valsverk för
mandatperioden 2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamot

Ersättare

Vakant t.v.

Anita Vikström (C)
Utdragsbestyrkande
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10

VAL AV GÄSTRIKE RÄDDNINGSDIREKTION - 2015-2018

Ärende
Kommunfullmäktige har att utse 2 ledamöter och 2 ersättare samt en revisor till Gästrike
Räddningsdirektion för mandatperioden 2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Birger Larsson (C)

Sölve Malm (S)
Birgitta Åstrand (C)

Revisor
Anders Steffen (M)

11

VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE INKÖP GÄVLEBORGS STYRELSE

Ärende
Kommunfullmäktige har att utse en ledamot och en ersättare till Inköp Gävleborgs styrelse för
mandatperioden 2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Anna Engblom Yamdee (S)

Lena Schenström (C)

12

VAL AV LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORSERSÄTTARE TILL GÄSTRIKE
ÅTERVINNARES FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-2018

Ärende
Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare ska
förbundsfullmäktige ha tjugo ledamöter med lika många ersättare. Medlemskommunerna utser
vardera fyra ledamöter med lika många ersättare. Även en revisorsersättare ska utses.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Mats Åstrand (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Birger Larsson (C)
Niels Hebert (MP)

Sune Lang (S)
Ann-Britt Wikman (S)
Per-Olof Uhrus (C)
Ola Engström (MP)

Revisor:

Anders Steffen (M)

Utdragsbestyrkande
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13 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE TILL DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR
VERKSAMHETSSTÖD 2015-2018
Ärende
Kommunfullmäktige ska utse 1 ledamot och 1 ersättare till den gemensamma nämnden för
verksamhetsstöd.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Magnus Jonsson (S)

Birger Larsson (C)

14 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE TILL DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 2015-2018
Ärende
Kommunfullmäktige ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare till den gemensamma nämnden för
företagshälsovård
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Magnus Jonsson (S)
Birger Larsson (C).

Anna Engblom Yamdee (S)
Birgitta Åstrand (C)

15 VAL AV OMBUD TILL KOMMUNINVESTS FÖRENINGSSTÄMMOR 2015-2018
Ärende
Kommunfullmäktige ska utse ett ombud och en ersättare till Kommuninvests föreningsstämmor
2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut
Ombud

Ersättare

Magnus Jonsson (S)

Marit Rempling (C)

16 NOMINERING AV LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER TILL KOMMUNINVEST
EKONOMISK FÖRENING
Ärende
Ockelbo kommun har som medlem inbjudits att nominera en eller flera personer att väljas till
styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening. Styrelsen består för närvarande av 15 ledamöter
och 15 ersättare. Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman torsdagen
den 16 april 2015.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Magnus Jonsson (S)

Marit Rempling (C)

Utdragsbestyrkande
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17 VAL TILL GÄSTRIKLANDS VATTENVÅRDSFÖRENING 2015-2018
Ärende
En ledamot och en ersättare ska utses till Gästriklands Vattenvårdsförening.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamot

Ersättare

Tjänsteman från bygg- och miljöförvaltningen

Tjänsteman från bygg- och miljöförvaltningen

Återrapportering till bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen 1 gång/år.

18 VAL AV GODE MÄN FÖR FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR MM – 2015-2018
Ärende
Enligt beslut av länsstyrelsen och jämlikt bestämmelser i fastighetsbildningslagen, ska det för
Ockelbo kommun finnas sex gode män för fastighetsbildningsförrättningar mm. Två av dessa gode
män ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden och de övriga fyra ska vara kunniga i
jordbruks- eller skogsbruksfrågor.

Kommunfullmäktiges beslut
Tätortsfrågor

Jord- och skogsbruksfrågor

Carina Nordén (S)
Per-Olof Uhrus (C)

Sune Lang (S)
Jonas Tholén (S)
Per-Olof Uhrus (C)
Katarina Bolander (FP)

Utdragsbestyrkande
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19 VAL AV LEDAMÖTER – STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR – 2015-2018
Ärende
Kommunfullmäktige ska utse minst hälften av ledamöterna till styrelsen för stiftelsen Wij
Trädgårdar.
Yrkanden
Lena Lindkvist (SD):
Styrelsen ska vara en oberoende styrelse representerad av varje partitillhörighet i fullmäktige,
proportionellt valsätt. Återremiss för utredning av ägarförhållandena.
Magnus Jonsson (S):
Bifall till valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag kontra återremissyrkande och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter Magnus Jonssons bifallsyrkande mot Lena Lindkvists yrkande och
finner att Magnus Jonssons yrkande bifalls.

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter
Lars Sjödin
Lars Krantz
Joachim Krüger
Monica Järnkvist

20 VAL AV STÄMMOOMBUD – FÖRENADE SMÅKOMMUNERS FÖRSÄKRINGS AB
Ärende
Kommunfullmäktige ska utse ett stämmoombud och en ersättare till FSFAB.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordinarie

Ersättare

Magnus Jonsson (S)

Marit Rempling (C)

21 VAL AV STÄMMOOMBUD – SMÅKOM
Ärende
Kommunfullmäktige ska utse ett stämmoombud och en ersättare till Småkom (De små
kommunernas samverkan)
Kommunfullmäktiges beslut
Ordinarie

Ersättare

Birger Larsson (C)

Magnus Jonsson (S)

Utdragsbestyrkande
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22 VAL AV ARVODESKOMMITTÉ – 2015-2018
Ärende
Kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 5 ersättare till arvodeskommittén för mandatperioden
2015-2018.
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter

Ersättare

Anna Schönning (S)
Sune Lang (S)
Inger Kalmering Högberg (C)
Bertil Eriksson (M)
Lena Lindkvist (SD).

Lennart Ohlén (S)
Yvonne Wendelius (S)
Torbjörn Panth (C)
Anna Lindmark (V)
Joel Strömner (SD)

Ordförande:

Anna Schönning (S)

Vice Ordförande:

Sune Lang (S)

23 VAL AV REPRESENTANT TILL FISKEVÅRDSFÖRBUNDET MITT 2015-2018
Ärende
Kommunfullmäktige ska utse en representant och en ersättare till Fiskevårdsförbundet mitt 20152018.
Kommunfullmäktiges beslut
Representant

Ersättare

Per-Olov Olsson(C)

Sune Lang (S)

Utdragsbestyrkande
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§

80

INKALLANDE AV ERSÄTTARE I STYRELSER OCH NÄMNDER
Ärende
Enligt kommunallagen (KL 6:9) ska fullmäktige fastställa i vilken ordning ersättare ska inkallas till
tjänstgöring i styrelser/nämnder.

Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Annica Månssons tjänsteskrivelse 2011-11-17.

För ledamot tillhörande nedanstående
partigrupp

Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning

Moderata samlingspartiet (M)

M, FP, MP, V, C, S, SD

Centerpartiet (C)

C, S, M, FP, V, MP, SD

Folkpartiet (FP)

FP, M, MP, V, C, S, SD

Socialdemokraterna (S)

S, C, M, FP, V, MP, SD

Vänsterpartiet (V)

V, MP, S, M, C, FP, SD

Miljöpartiet de gröna (MP)

MP, V, FP, S, C, M, SD

Sverigedemokraterna (SD)

SD, FP, C, MP, M, S, V

Utdragsbestyrkande
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§

81

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2015-2017
Ärende
Ekonomiutskottet har lämnat förslag på års- och flerårsbudget 2015-2017.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons instruktioner 2014-06-24 och tjänsteskrivelse 2014-10-31
Kommunstyrelsen § KS § 110/14
Bygg- och miljönämnden BMN § 71/14, § 73/14
Utbildnings- och kulturnämnden, UKN § 60/14
Socialnämnden SN § 60/14
Ekonomiutskottet § 10/14
Kommunchef Lars Sjödins och ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-11-11
Kommunstyrelsen § 143/14.
Yrkanden
Magnus Jonsson (S) och Marit Rempling (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Stig Mörtman (FP): Bifall till Folkpartiets budgetförslag (se bilaga)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Magnus Jonsson och Marit Remplings
yrkande bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunövergripande mål och mätbara mål fr o m 2015 godkänns.

2.

De kommunövergripande målen diskuteras vidare vid ekonomiutskottet i februari 2015

3.

Nämndernas förslag till mätbara mål godkänns.

4.

För år 2015 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2,0 %
av skatter och statsbidrag till att vara 0,8 %. För år 2016 ändras det finansiella målet om att
årets resultat, efter finansnetto, ska vara 2,0 % av skatter och statsbidrag till att vara 1,6 %.

5.

Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med föreliggande förslag med
sammanställning enligt följande:

Driftsbudget

2015

2016

2017

Kommunstyrelsen

68 708

73 513

74 983

Bygg/miljönämnd

3 869

3 946

4 025

Utbildning/kultur

118 257

118 623

118 780

Socialnämnd

127 247

129 759

132 354

583

594

606

0

0

0

318 663

326 435

330 749

Revision
Valnämnd
Summa driftsbudget
- varav gymnasieskola
Investeringsbudget

22 149
2015

20 445
2016

18 639
2017

8 700

8 850

8 850

50

50

50

Utbilding/kulturnämnd

800

800

800

Socialnämnd

450

300

300

10 000

10 000

10 000

Kommunstyrelsen
Bygg/miljönämnd

Summa investeringsbudget
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6.

Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden ska
budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och handläggas separat.

7.

Budgetpropositionen 2015 visar på att flertalet riktade statsbidrag finns att söka för olika
verksamheter. Styrelse och nämnder ska beakta de riktade statsbidragen som finns att söka för
berörd nämnd.

8.

Kommunkontoret får i uppdrag att se över fastställd intern fördelningsmodell för fördelning av
resurser för integration. Återkoppling av uppdraget vid kommunstyrelsens sammanträde i
februari 2015.

9.

Fördelning av integrationsmedel om 2 300 000 kronor fördelas med inriktning
integrationsbefrämjande åtgärder för år 2015 med 500 000 kronor till utbildnings- och
kulturnämnden, 1 000 000 kronor till socialnämnden och 800 000 kronor till kommunstyrelsen
och integration/arbetsmarknad.

10. Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett trygghetsboende i kvarteret
Urets lokaler. Återkoppling av uppdraget med angiven tidplan till kommunstyrelsens
sammanträde i februari 2015.
11. Socialnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av LSS verksamheten. Återkoppling av
uppdraget med angiven tidplan till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2015.
12. Investeringsnivå om totalt 10,0 mkr/år kvarstår.
13. För kommande investeringar upptas nya lån 2015 med ett maxbelopp om 100 000 000 kronor.
14. Under 2015 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015.
15. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta
belopp om 139 000 000 kronor, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp
16. Internränta för 2015 fastställs oförändrad till 3 %.
17. Taxor och avgifter för 2015 fastställs.
18. Ägardirektiv 2015 för Ockelbogårdar AB antas
19. Ockelbo Ryttarförening beviljas amorteringsfrihet under fyra (4) år, åren 2015-2018.
20. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente (§ 9, p13) ska
kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre betydenhet fastställs till 400 000 kronor (per
år).
21. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och i brådskande
situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till
200 000 kronor (per år)
22. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 9, p 7) får förvärva eller
försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 800 000 kronor (per objekt).
23. Förslaget till års- och flerårsbudget 2015-2017 fastställs i övrigt.

Jäv
Sarah Andersson (S) deltar inte i handläggningen av punkt 19.

Reservationer
Mot beslutet och till förmån för Stig Mörtmans yrkande reserverar sig Stig Mörtman (FP), Bo
Stenbeck (FP), Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD), Lena Lindkvist (SD), Magdalena
Noaksson (SD), Maria Lenander (SD).
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§

82

LÅNGSIKTIG INVESTERINGSPLAN – BUDGET 2015 – PLAN 2016 - 2021
Ärende
Fastställd investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger per år och i samband
med budgetarbetet. I samband med arbetet med års- och flerårsbudget 2015-2017 ska planen
aktualiseras och en ny plan för perioden 2015 – 2021 ska tas fram.
Överväganden
Investeringsnivå
Kommunens totala investeringsnivå utökades och fastställdes inför 2009 till 10,0 mkr/år med
viljeinriktningen att ge förutsättningar för att möta kommande investeringsbehov inom förskolan,
grundskola och kostverksamheten.
Investeringsmedel om 7,0 mkr/år har under de tre tidigare budgetperioderna fördelats till styrelse
och nämnder (2011-2013, 2012-2014 och 2013-2015)
Långsiktig investeringsplan
Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2014 har utökats med 100 mkr i enlighet med
fullmäktiges beslut. (KF § 79/12) om kommunens framtida skola.
Inför fastställande av preliminära ramar års- och flerårsbudget 2015-2017 beslutades av fullmäktige
i juni 2014 att kommunstyrelsens investeringsram skulle utökas med 3,0 mkr
fr o m 2015 (en tidigare läggning med ett år från tidigare beslut).
Socialnämnden äskar utökad investeringsram för år 2015 med 150 tkr för år 2015. Omfördelning
sker från kommunstyrelsen
Fr o m år 2015 fördelas totalt 10,0 mkr/år till investeringar i enlighet med tidigare fastställd nivå.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-11-11
Ekonomiutskottet § 11/14
Kommunstyrelsen § 144/14

Yrkanden
Stig Mörtman (FP): Bifall till Folkpartiets budgetförslag (se bilga)
Magnus Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Magnus Jonsson yrkande bifalls.

Kommunfullmäktiges beslut
Långsiktig investeringsplan 2015-2021 godkänns

Reservationer
Mot beslutet och till förmån för Stig Mörtmans yrkande reserverar sig Stig Mörtman (FP), Bo
Stenbeck (FP), Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD), Lena Lindkvist (SD), Magdalena
Noaksson (SD), Maria Lenander (SD), Alexander Olers (M).

Utdragsbestyrkande
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§

83

ÖVERENSKOMMELSER OM PLATSER FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH
UTSLUTTNINGSBOENDE
Ärende
Tre ärenden inom området överenskommelser om platser för ensamkommande har tagits fram.
Ärendena behandlas som ett ärende och under rubriken Överenskommelser om platser för
ensamkommande barn och utslussningsboende
Ärendena avser följande och bifogas som bilagor:
1.

Överenskommelse om asylplatser för ensamkommande barn

2.

Överenskommelse om platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd

3.

Utslussningsboende (+18 boende)

Beslutsunderlag
Enhetschef Tomas Larssons tjänsteskrivelser 2014-10-22, 2014-10-23 och 2014-10-27.
Kommunstyrelsen § 151/14.

Kommunfullmäktiges beslut
Överenskommelse om asylplatser för ensamkommande barn
1.

En ny separat överenskommelse tecknas om 8 asylplatser enligt de nya fördelningstalet från
migrationsverket.

2.

Enhetschef på arbetsmarknad och integrationsenheten får uppdraget att se över möjligheterna
att öppna ytterligare ett boende för ensamkommande barn och i samråd med kommunchef,
teknisk chef, socialchef och VD på Ockelbogårdar se över möjligheterna att hitta lämpliga
lokaler för HVB boende.

Överenskommelse om platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd
1.

En ny separat överenskommelse tecknas om tolv (12) barn med uppehållstillstånd enligt
Länsstyrelsens förslag.

2.

Kommunchef får på delegation från kommunstyrelsen möjlighet att revidera
överenskommelsen efter aktuellt behov.

Utslussningsboende (+18 boende)
1.

Enhetschef arbetsmarknad/integrationsenheten får i uppdrag att förbereda och organisera
utslussningsboendet i samråd med socialchef.

2.

Enhetschef arbetsmarknad/integrationsenheten får uppdraget att ta fram en överenskommelse
med Ockelbogårdar om en ombyggnation av lägenheter vid Bysjöbacke.

Utdragsbestyrkande
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§

84

ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGAR – GÄSTRIKE VATTEN AB
Ärende
Med anledning av förändringar i kommunallagen har förändringar initierats i bolagsordning en för
Gästrike Vatten AB. Dialog har skett med berörda bolag och dotterbolag.
Från och med 2013-01-01 gäller delvis ny lagstiftning vad avser kommunstyrelsens uppsiktsplikt
över hel- och delägda bolag.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-11-07.
Kommunstyrelsen § 150/14

Kommunfullmäktiges beslut
De föreslagna ändringarna i bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB och Ockelbo Vatten AB
godkänns

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§
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INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN
Ärende
Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars konfidentialitet, riktighet,
tillgänglighet och spårbarhet.
Det finns ett behov av att förtydliga, strukturera och effektivisera informationssäkerhetsarbetet i
kommunen
Grunden till detta arbete läggs i en informationssäkerhetspolicy som på kommunövergripande nivå
fastställer synen på informationssäkerhet, övergripande mål samt organisationens mål och intention
med informationssäkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2014-10-30.
Kommunstyrelsen § 146/14

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Informationssäkerhetspolicy för Ockelbo kommun och helägda bolag antas.

2.

Informationssäkerhetspolicy för Ockelbo kommun ersätter gällande IT-Säkerhetsplan (KS §
22/03 – 2003-03-03).

3.

Kommunkontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för informationssäkerhet.

Utdragsbestyrkande
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§

86

STYRANDE PRINCIPER FÖR DIGITAL SAMVERKAN I GÄVLEBORGS LÄN
Ärende
Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars konfidentialitet, riktighet,
tillgänglighet och spårbarhet.
Region Gävleborg har initierat och samordnat ett arbete där företrädare för merparten av länets
kommuner med konsultstöd har utarbetat styrande principer för digital samverkan.
De styrande principer för digital samverkan som formulerats innebär att de organisationer som
antagit dem har förbundit sig att upprätthålla en viss överenskommen nivå på arbetet med
informationssäkerhet.
Där ingår till exempel att alla informationstillgångar ska klassificeras och hotbilder analyseras
återkommande, samt att krishanteringsförmågan upprätthålls. Händelser som kan leda till negativa
konsekvenser ska förebyggas och var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser
som kan påverka säkerheten för kommunens informationstillgångar.
Att länets alla kommuner arbetar i enlighet med ovan nämnda principer underlättar samverkan
genom att transparensen och förutsägbarheten ökar i de olika samverkansaktiviteter som blir
aktuella från tid till annan. Det kan exempelvis gälla hantering av information mellan organisationer
men även gemensam anskaffning och drift av IT-system.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins tjänsteskrivelse 2014-10-30.
Kommunstyrelsen § 147/14.

Kommunfullmäktiges beslut
Styrande principer för digital samverkan antas.
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§

87

FÖRSLAG TILL NY FÄRDTJÄNSTTAXA FÖR GÄVLEBORGS LÄN
Ärende
Samrådsgruppen för Färdtjänst och Sjukresor har, efter uppdrag från den politiska samrådsgruppen
för kollektivtrafikfrågor, utrett frågan om rabatter i egenavgiften på färdtjänsten.
Den nuvarande modellen för färdtjänsttaxan har gällt sedan 1 januari 2008. Denna modell är
länsgemensam och bygger på att egenavgiften för en färdtjänstresa kopplas mot X-trafiks
kontantpris på bussar och tåg. Då X-trafik jobbat för att minska kontanthanteringen har detta pris
höjts och därmed även egenavgiften i färdtjänsten.
Samrådsgruppen för Färdtjänst och Sjukresor har tittat på frågeställningen om att införa ett
rabattsystem. Man är överens om att egenavgiften med nuvarande system har blivit orimligt hög,
men man ser också att det innebär stora administrativa förändringar att införa ett rabattsystem.
Vidare är frågan: ska man gynna ett fåtal resenärer som reser mycket, eller ska man se till vad som
är bäst för alla resenärer?
Samrådsgruppen har enats om att föreslå en sänkning av egenavgiften med 10 kr/resa från 1
januari 2015. Samrådsgruppen föreslår också att den nya taxan uppräknas årligen enligt gällande
index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och specialfordon i Gävleborgs län”.
Taxan avrundas till närmaste 5- och 10-tal kronor.
Beslutsunderlag
Koordinator Carita Carters tjänsteskrivelse 2014-11-05
Kommunstyrelsen § 140/14.

Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget till ny färdtjänsttaxa godkänns.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§
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TAXOR OCH AVGIFTER 2015 – MYNDIGHETSUTÖVNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Ärende
I ett mål av Högsta förvaltningsdomstolen, (HFD), har det klargjorts att ett kommunalförbund saknar
rättsliga förutsättningar att på egen hand utfärda föreskrifter och därmed taxor.
HFD har genom beslutet den 12 december 2013 slagit fast att det är de ingående
medlemskommunerna- inte kommunalförbundet- som ska fatta beslut om taxan för verksamhet
som grundas på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning. HFD konstaterar i sitt beslut att
8 kap regeringsformen ska tolkas så att den föreskriftsrätt som delegerats till en kommun inte följer
med över till kommunalförbundet om verksamheten bedrivs där.
HFD:s beslut innebär att det är fullmäktige i respektive medlemskommun som bör fatta beslut om
taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, tillsyn respektive tillstånd enligt lagen om
brandfarlig och explosiv vara.
Då nuvarande ovan nämnda taxor är beslutade av direktionen i Gästrike Räddningstjänstförbund så
måste dessa taxor fortsättningsvis beslutas i respektive kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Förbundschef Nestor Wallbergs skrivelse 2014-10-30.
Kommunstyrelsen § 153/14.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Taxor och avgifter 2015 för Gästrike Räddningstjänstförbund fastställs.

2.

Taxan förs in i Taxekatalog 2015.
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UTREDNINGSUPPDRAG – TVÅ LUNCHRÄTTER INOM ÄLDREOMSORGEN - TILLBEHÖR
TILL HEMTJÄNSTENS MAT
Ärende
Kommunfullmäktige beslutar 140303 § 8 p1 att Utbildnings- och kulturförvaltningen tillsammans
med Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2014 utreda kostnader och konsekvenser av
två maträtter varje dag till äldreomsorgen samt frågan om tillbehör till hemtjänstens mat.

Beslutsunderlag
Utbildnings och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2014-09-12.
Utbildnings- och kulturnämnden § 62/14.
Kommunstyrelsen § 152/14.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utredningen avseende kostnader och konsekvenser av två maträtter varje dag till
äldreomsorgen godkänns.
2. Utredning gällande tillbehör till hemtjänstens mat godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Folkpartiets Budgetförslag
Bilaga
Drifts och investeringsbudget 2015
Folkpartiet liberalerna presenterar här sitt alternativ till drifts och investeringsbudget 2015.
När tidigare års årsredovisningar läses framgår det att i arbetet med att få en ekonomi i balans
så har kommunens ekonomiska handlingsplan varit ”ledstjärnan”. En god ekonomisk
hushållning måste genomsyra hela den kommunala verksamheten. De intäkter som
kommunen har ska täcka kostnaderna och för att långsiktigt ha en stabil ekonomi krävs att
den årliga resultatnivån bör vara mellan 4-8 mkr, 2009 var exempelvis målet 6-8 mkr.
Nu kan vi återigen konstatera att för kommande år, 2015, har kommunstyrelsen valt att som
mål att ha ett resultat om drygt 2,6 mkr, detta motsvarar 0,8 % av skatter och utjämning.
Tyvärr har det varit så att de senaste åren och nu även 2015 att kommunen väljer att avvika
från det andra av fyra finansiella mål som säger att årets resultat, efter finansnetto, ska vara
minst 2 % av skatter och utjämning. Det kanske ska vara så att detta mål framöver behöver
justeras en gång för alla, så att kommunen inte år efter år behöver avvika från finansiella mål.
Folkpartiet vill att detta mål ska återupprättas och därför föreslår vi en omdisponering av
medel inom driftbudget för kommunstyrelsen så att resultatet närmar sig målet om 2 %. Vi
vill även göra en omdisponering av medel från investeringsbudget till att förstärka
driftbudget. Detta speciellt till underhåll och reparationer, till fastighetsförvaltningen inom
teknikområdet så att en ytterligare kapitalförstöring förhindras eller kanske mer korrekt
beskrivet inte eskalerar i omfattning.
Driftbudget
Att utifrån kommunstyrelsens förslag omdisponera ca 8 % eller 5700 tkr och omfördela delar
av dessa till en kraftig ökning av medel, 300 tkr, när det gäller området fysisk och teknisk
planering så att riktlinjer för bostadsförsörjning kan uppdateras, därefter antas av
kommunfullmäktige. Genom detta följer kommunen den av staten fastställda lagstiftning.
Enligt lagen om bostadsförsörjning (2000:1383) ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas
av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod! I Ockelbo antogs dessa av
kommunfullmäktige sommaren 2006 d.v.s. för tre mandatperioder sedan. Lagen innebär att
kommunerna ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.
Det paradoxala är att vi vill ha fler kommuninnevånare men samtidigt finns det i stort sett
ingenstans att bo för dessa nya innevånare. Men det är kanske inte så konstigt att det inte finns
bostäder, när inget seriöst arbete kring hur vi vill att kommunens boendesituation ske se ut
framöver har funnits sedan 2006.
Vi har flertalet tillfällen under förra mandatperioden uppmärksammat att kommunen inte lever
upp till lagstiftningen men tyvärr har ännu inget gjorts i den frågan.
Det sker även en utökning av medel till utbildnings och kulturnämnden med 1000 tkr och till
socialnämnden med 2500 tkr så att dess nivåer ligger mer i paritet med de äskande som gjorts.
Vidare föreslår folkpartiet en ökning av medel, 250 tkr, till den lönesatsning som kommunen
tidigare påbörjat men valt att inte fortsätta. Det är dags att gå från ord till handling och visa att
vi anser att pedagoger är viktiga för våra barns framtid. För att få en skola där kunskap sätts i
fokus krävs bland annat skickliga pedagoger och skickliga pedagoger ska ha bra betalt. Detta
är ett steg på vägen mot detta.
Folkpartiet vill även omfördela medel från investeringsbudget 2015 till att stärka 2015 års
driftbudget, 2000 tkr, till underhåll och reparationer till fastighetsförvaltningen inom
teknikområdet så att en ytterligare kapitalförstöring förhindras eller kanske mer korrekt
beskrivet inte eskalerar i omfattning. Övriga medel leder till ett stärkt resultat om 1,3 %
Utdragsbestyrkande
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Medel hämtas från utvecklingsmedel om 1900 tkr, arbetsmarknadsenheten om 300 tkr
kommunadministration om 2300 tkr, vägar om nästa 200 tkr och kommunikation om drygt
700 tkr. De tre sistnämnda behåller i sort sett samma nivå som prognostiserat utfall för 2014.
Det har även i dessa fall gjorts en generell uppräkning om mellan 2-3 %. Vidare har mindre
justeringar för överförmyndar-, näringslivsverksamheten och räddning om tillsammans drygt
300 tkr.
Som jämförelse kan konstateras att inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex
(KPI) under de senaste tolv månaderna, var - 0,1 procent i oktober 2014.
Vad gäller prognostiserat utfall har vi följt den schablonmässigt uppdelning i tolftedelar som
används i kommunens ekonomiska månadsredovisning. Vi har sedan tidigare föreslagit en
förändring i budgetprocessen i kommunen där vi är övertygade om att en periodisering av
budgeten skulle förbättra kvaliteten på uppföljningar och prognoser under året.
Att som idag göra jämförelser mot en schablonmässig tolftedel kan innebära att behovet av
eventuella justeringar i praktiken bara kan göras i slutet av året – och då är det ofta för sent!
Investeringsbudget
Vi har även som tidigare framgår föreslagit en omfördelning av medel från investeringsbudget
2015 till att stärka 2015 års driftbudget, med 2000 tkr. Detta med anledning av att det, dels
trots tidigare års påpekanden, fortfarande är en för stor andel ospecificerade medel samt
avsaknad av en formaliserad investeringsplanering kring vad investeringarna egentligen ska
åstadkomma. Men även så att det kan ske underhåll och reparationer inom
fastighetsförvaltningen så att en ytterligare kapitalförstöring förhindras eller kanske mer
korrekt beskrivet inte eskalerar i omfattning.
Genom att avsätta ospecificerade medel kan dessa framstå som en räddningsutväg eller
kortsiktigt avhjälpande och inte det långsiktiga målet om behovsuppfyllelse. Vi har under året
även sett exempel på när medel ur investeringsbudgeten omfördelats till driftbudget när det
gäller återställande av fastighets funktion.
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.
Sammanfattning
Folkpartiet omfördelar driftmedel, ca 8 %, från kommunstyrelsen men även en omdisponering
av medel, ca 20 %, från investeringsbudget till att förstärka driftbudget.
Utbildnings och kulturnämnden får utökade medel med 1000 tkr och socialnämnden med
2500 tkr. Till kommunens fastighetsförvaltning utökas medel med 2000 tkr så att en
ytterligare kapitalförstöring inte eskalerar i omfattning. Övriga medel återupprättar det
kommunala resultatet så att det närmar sig 2%.
Vidare föreslår folkpartiet en ökning av medel, 250 tkr, till den lönesatsning som kommunen
tidigare påbörjat. Det är dags att gå från ord till handling och visa att vi anser att pedagoger är
viktiga för våra barns framtid. För att få en skola där kunskap sätts i fokus krävs bland annat
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-15

Kommunfullmäktige

skickliga pedagoger och skickliga pedagoger ska ha bra betalt.
Folkpartiet vill kraftigt öka medel, 300 tkr, till området fysisk och teknisk planering så att
riktlinjer för bostadsförsörjning kan uppdateras, därefter antas av kommunfullmäktige.
Genom detta följer kommunen den av staten fastställda lagstiftning. Enligt lagen om
bostadsförsörjning (2000:1383) ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av
kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod!
I Ockelbo antogs dessa av kommunfullmäktige sommaren 2006 dvs för tre mandatperioder
sedan. Lagen innebär att kommunerna ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder. Vi skrev i september 2011 en interpellation i frågan men tyvärr har ännu inget
gjorts i den frågan.
Ockelbo, dag som ovan
Stig Mörtman
FOLKPARTIET LIBERALERNA

Utdragsbestyrkande

Sida 27 (27)

