SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (27)

Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Perslundaskolans aula kl 18.30 - 21.10

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Lars Sjödin, kommunchef
Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Louise Cedemar, sakkunnigt biträde PwC
Anders Steffen, kommunrevisor
8 åhörare

Utses att justera

Yvonne Wendelius (S) och Lena Schenström (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2012-05-08 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

Ordförande

23-45
...........................

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

2012-05-07

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
UPPROPSLISTA
Ledamöter
Björn Östberg (M)
Maria Öquist (M)
Ralph Veltenaar (M)
Margaretha Östberg (M)
Thorsten Åstrand (C)
Birger Larsson (C)
Marit Rempling (C)
Birgitta Åstrand (C)
Lena Schenström (C)
Stig Mörtman (FP)
Dan Brodin (KD)
Magnus Jonsson (S)
Anna Schönning (S)
Staffan Nordqvist (S)
Carina Löfgren (S)
Nils-Erik Henningsson (S)
Bo Norling (S)
Tord Horn (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Sarah Andersson (S)
Sölve Malm (S)
Johan Stark (S)
Stefan Sandberg (S)
Yvonne Wendlius (S)
Ulf Henningsson (S)
Owe Hellberg (V)
Markku Kalliokoski (V)
Ove Krantz (MP)
Lena Lindqvist (SD)
Linda Andersson (SD)
Ersättare
Lena Franksson (M)
Johnny Persson (M)
Per-Olof Uhrus (C)
Lars-Erik Wickberg (C)
Magnus Hålén (C)
Gunlög Söderström (FP)
Bo Stenbeck (FP)
Mari-Ann Runesson (KD)
Vakant (KD)
Pia Hemgren-Krantz (S)
Mats Åstrand (S)
Britt-Marie Horn (S)
Linda Nyholm (S)
Börje Olsson (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Irene Bogren (S)
Peter Åberg (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
X

Ersättare för Maria Öquist (M)

X
X

Ersättare för Bo Norling (S)
Ersättare för Johan Stark (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-05-07, § 23-45
§

23

UPPTRÄDANDE – KULTURSKOLAN
§

24

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
§

25

INFORMATION
§

26

REDOVISNING AV NYA LEDAMÖTER/ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
§

27

FYLLNADSVAL – GÖRAN LINDKVIST (KD) SAMT KORRIGERING AV KOMMUNSTYRELSENS §
46/12§

28

FYLLNADSVAL – ANNICA NORLING (S) SAMT TILLSÄTTANDE AV VAKANTA (S)- PLATSER I
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN OCH VALNÄMNDEN
§

29

FYLLNADSVAL – CAMILLA FRANKSSON (M)
§

30

ÅRSREDOVISNING 2011 – OCKELBO KOMMUN
§

31

FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET 2011 – OCKELBO KOMMUN SAMT REVISIONSBERÄTTELSE
§

32

ÅRSREDOVISNING 2011 – FÖRVALTADE STIFTELSER
§

33

ÅRSREDOVISNING 2011 – CLAES ANDERSSONS MINNESFOND
§

34

CLAES ANDERSSONS MINNESFOND – FÖRTYDLIGANDE AV FÖRESKRIFTER FÖR
NOMINERING AV PRISTAGARE
§

35

KOMMUNALISERING AV HEMSJUKVÅRDEN – SKATTEVÄXLING
§

36

LÅNERAMAR 2012 OCH RAMAR FÖR BORGENSÅTAGANDE OCKELBOGÅRDAR AB
§

37

TORGHANDELSPLATSER
§

38

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN
§

39

SKOLSKJUTSREGLEMENTE
§

40

SVAR PÅ MOTION – MÅL FÖR DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN OCH DESS BESLUT
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

41

SVAR PÅ MOTION – ERSÄTT DAGENS PAPPERSBUNTAR MED ELEKTRONISKA
HANDLINGAR
§

42

INTERPELLATION – KONTAKTPOLITIKER
§

43

INTERPELLATION – KVINNOJOURER
§

44

INTERPELLATION – SOTNINGS- OCH BRANDSKYSSKONTROLLAVGIFT
§

45

RAPPORTER

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

23

UPPTRÄDANDE – KULTURSKOLAN
Dagens sammanträde inleds med ett framförande av kulturskolans elever.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

24

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND
Ärende
Varken skriftliga eller muntliga frågor ställdes vid sammanträdet.

Kommunfullmäktiges beslut
Frågestunden förklaras avslutad.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

25

INFORMATION
Ärende
Louise Cedemar, sakkunnigt biträde, PwC och kommunrevisor Anders Steffen informerar om
-

Revisionens roll

-

Granskningsrapporten – Insatser för att bli självförsörjande – översiktlig presentation

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

26

REDOVISNING AV NYA LEDAMÖTER/ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ärende
Länsstyrelsen utser i protokoll 2012-03-12 nya ledamöter/ersättare i kommunfullmäktige från och
med den 12 mars 2012 till och med den 31 oktober 2014 enligt följande
•

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Johan Stark
Ny ersättare: Peter Åberg
Avgången ledamot: Annica Norling

•

Parti: Moderata Samlingspartiet
Ny ledamot: Maria Öqvist
Ny ersättare: Lena Franksson
Avgången ledamot: Camilla Brundin Franksson

•

Parti: Moderata Samlingspartiet
Ny ersättare: Johnny Persson
Avgången ersättare: Crister Johansson

•

Parti: Miljöpartiet de gröna
Avgången ersättare: Anna Åström-Strömner
Någon ny ersättare kunde inte utses.

•

Parti: Kristdemokraterna
Avgången ersättare: Göran Lindkvist
Någon ny ersättare kunde inte utses”

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

27

FYLLNADSVAL – GÖRAN LINDKVIST (KD) SAMT KORRIGERING AV KOMMUNSTYRELSENS
§ 46/12Ärende
Fyllnadsval efter Göran Lindkvist (KD) ska ske enligt följande:
•

Ockelbogårdar AB:s styrelse – ersättare

I kommunstyrelsens § 46/12 föreslogs Bo Heimer som ersättare i Ockelbogårdar AB:s styrelse.
Moderaterna önskar nu korrigera detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 46/12.
Kommunstyrelsen § 62/12

Kommunfullmäktiges beslut
Mari-Anne Runesson (KD)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

28

FYLLNADSVAL – ANNICA NORLING (S) SAMT TILLSÄTTANDE AV VAKANTA (S)- PLATSER I
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN OCH VALNÄMNDEN
Ärende
Annica Norling (S) har i skrivelse 2012-02-13 avsagt sig sina politiska uppdrag i Ockelbo kommun.
Fyllnadsval ska därför ske enligt följande:
•

Bygg- och miljönämnden – ersättare

•

Valberedningen – ersättare

Sedan tidigare har socialdemokraterna haft vakanta platser: ersättare bygg- och miljönämnden och
ledamot valnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 44/12.
Kommunstyrelsen § 61/12

Kommunfullmäktiges beslut
•

Bygg- och miljönämnden, ersättare
Bygg- och miljönämnden, ersättare (tidigare vakant)

Karin Vistmyr (S)
Sven Lundqvist (S)

•

Valberedningen, ersättare

Britt-Marie Horn (S)

•

Valnämnden, ledamot (tidigare vakant)

Bo Norling (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

29

FYLLNADSVAL – CAMILLA FRANKSSON (M)
Ärende
Camilla Franksson har i skrivelse 2012-02-21 avsagt sig sitt uppdrag i socialnämnden. Camilla har
även i skrivelse 2012-03-27 avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman.
Fyllnadsval ska därför ske enligt följande:
•

Socialnämnden – ledamot

•

Nämndeman

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 45/12
Kommunstyrelsen § 62/12.

Kommunfullmäktiges beslut
Socialnämnden, ledamot

Elisabeth Nordlander (M)

Nämndeman

Lena Franksson (M)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

30

ÅRSREDOVISNING 2011 – OCKELBO KOMMUN
Ärende
Ockelbo kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Inlägg i debatten
Magnus Jonsson (S), Thorsten Åstrand (C), Owe Hellberg (V), Anna Schönning (S), Stig Mörtman
(FP), Björn Östberg (M), Mats Åstrand (S)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 39/12.

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2011 – Ockelbo kommun godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

31

FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET 2011 – OCKELBO KOMMUN SAMT REVISIONSBERÄTTELSE
Ärendet
Revisorerna har avlämnat en revisionsberättelse och redogörelse för år 2011.

Beslutsunderlag
Revisorernas revisionsberättelse 2011-04-17.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Revisionsberättelsen godkänns.

2.

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

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

32

ÅRSREDOVISNING 2011 – FÖRVALTADE STIFTELSER
Ärende
Årsredovisning 2011 förvaltade stiftelser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 40/12.

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

33

ÅRSREDOVISNING 2011 – CLAES ANDERSSONS MINNESFOND
Ärende
Årsredovisning 2011 – Claes Anderssons minnesfond.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 41/12.

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning 2011 godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

34

CLAES ANDERSSONS MINNESFOND – FÖRTYDLIGANDE AV FÖRESKRIFTER FÖR
NOMINERING AV PRISTAGARE
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 att inte dela ut något pris från Claes Anderssons
fond. Ett förtydligande av § 1 i föreskrifterna diskuterades vid FolkhälsaBRÅ:s sammanträde den 2
februari 2012.
PwC har kontaktats och därifrån har ett förslag till förändring inkommit.
Förslag på förtydligande av paragrafen:
Vid utseende av mottagare av belöning och stimulans enligt urkundens ändamålsparagraf (§ 2) ska
händelser som infallit under perioden 20 oktober föregående år fram till 19 oktober innevarande år
beaktas vid nomineringen av mottagare.

Beslutsunderlag
FolkhälsaBRÅ § 2/12
PwC skrivelse 2012-03-09
FolkhälsaBRÅ § 9/12.
Kommunstyrelsen § 70/12.

Kommunfullmäktiges beslut
Ändringen av föreskrifterna för nominering av pristagare godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

35

KOMMUNALISERING AV HEMSJUKVÅRDEN – SKATTEVÄXLING
Ärende
Från regionstyrelsen, Region Gävleborg, har inkommit rekommendation till beslut avseende en
kommunalisering av hemsjukvården från landstinget till länets kommuner från och med den 1
januari 2013.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2012-04-03
Kommunstyrelsen § 63/12.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunerna tar från den 1 januari 2013 över landstingets hemsjukvårdsansvar på
primärvårdsnivå för personer över 18 år.

2.

Nivån på skatteväxlingen är 22 öre.

3.

Kommunerna ansöker om ändring i förordningen om kommunalekonomisk utjämning med
anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län från och med 1
januari 2013.

4.

En partsgemensam grupp för hantering av gränsdragningsfrågor inrättas.

5.

En politisk styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg följer genomförandet av
reformen under två år. Styrgruppen svarar för att uppföljning och utvärdering av reformen sker
senast 2015-06-30. Styrgruppens sammankallande ansvarar för att så sker.

6.

Uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och organisationernas
upplevelser.

7.

Om verksamhetsövergång sker senare än 1 januari 2013 skall detta förhållande regleras
genom avtal mellan aktuell kommun och Landstinget Gävleborg.

8.

Organisatorisk tillhörighet: socialnämnden.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

36

LÅNERAMAR 2012 OCH RAMAR FÖR BORGENSÅTAGANDE OCKELBOGÅRDAR AB
Ärende
Fastställande av Ockelbo kommuns låneramar 2012 och kommunens borgensåtagande gentemot
Ockelbogårdar AB.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Joachim Krügers tjänsteskrivelse 2012-03-03.
Kommunstyrelsen § 64/12.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Under 2012 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under 2012.

2.

Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta
belopp om 153 273 040 kr, jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

37

TORGHANDELSPLATSER
Ärende
Kommunens årsplatser för torghandel är för få. Under senare år finns ett ökat intresse för att sälja
från saluvagnar. Berörda tjänstemän kommer under året att se över behovet av antalet
torghandelsplatser för dag/vecka/månad/år tillsammans med Service & handel samt kommunens
torghandlare. En översyn av gällande torghandelstaxa samt ordning för torghandel kommer också
att ses över liksom behovet av elektriska uttag.
Fram till dess att nya beslut är tagna behöver beslut om ytterligare en årsplats för torghandel tas
avseende aktuell försäljning av thaimat.

Beslutsunderlag
Tekniska enheten Trygve Åkessons tjänsteskrivelse 2012-03-05.
Kommunstyrelsen § 48/12.

Kommunfullmäktiges beslut
Antalet torghandelsplatser utökas med en plats belägen norr om kommunhuset.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

38

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN
Ärende
Ett förslag till kommunikationspolicy för Ockelbo kommun har tagits fram i samråd med
förvaltningschefer och kommunledning. Policyn är tänkt att vara till stöd och vägledning för
förtroendevalda och medarbetare i kommunen.

Beslutsunderlag
Utvecklingschef Monica Järnkvists tjänsteskrivelse 2012-03-06.
Kommunstyrelsen § 51/12.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunikationspolicyn godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

39

SKOLSKJUTSREGLEMENTE
Ärende
Kommunens skolskjutsreglemente behöver revideras utifrån skollagen som tillämpas från och med
1 juli 2011.

Beslutsunderlag
Trafiksamordnare Daniel Perssons och utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse
2012-03-19.
Utbildnings- och kulturnämnden § 40/12.
Kommunstyrelsen § 58/12.

Kommunfullmäktiges beslut
Skolskjutsreglementet godkänns med tillämpning från höstterminen 2012.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

40

SVAR PÅ MOTION – MÅL FÖR DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN OCH DESS BESLUT
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-02, § 34/11, att remittera denna motion från Owe Hellberg
(V) till kommunstyrelsen för beredning.
Ett svar har nu utarbetats.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins svar 2012-04-04.
Kommunstyrelsen § 72/12.

Inlägg i debatten
Carina Löfgren (S)

Yrkande
Owe Hellberg (V):

Bifall till motionen med tillägg att kommunen ska införa rökfri arbetstid.

Magnus Jonsson (S)

Bifall till kommunstyrelsens förslag

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

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Reservation
Mot förslaget till beslut och till förmån för Owe Hellbergs yrkandereserverar sig Owe Hellberg (V)
och Markku Kalliokoski (V).

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

41

SVAR PÅ MOTION – ERSÄTT DAGENS PAPPERSBUNTAR MED ELEKTRONISKA
HANDLINGAR
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-19, § 97/11, att remittera denna motion från Stig Mörtman
(FP) till kommunstyrelsen för beredning.
Ett svar har nu utarbetats.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Sjödins svar.
Kommunstyrelsen § 73/12.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses härmed besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-05-07

Kommunfullmäktige
§

42

INTERPELLATION – KONTAKTPOLITIKER
Ärende
Stig Mörtman (FP) ställer följande interpellation till utbildnings- och kulturnämndens ordförande:
”Utbildnings och kulturnämnden beslutade vid sitt möte den 27 januari 2011 (§4) att utse nio
personer till kontaktpolitiker.
Tanken med kontaktpolitiker kan vara att ge de förtroendevalda ledamöterna i en nämnd en
kontinuerlig information om och kontakt med verksamheten samt att bli mer synliga för personalen.
Utifrån ett förvaltnings eller verksamhetsperspektiv kan ett sådant system uppnå ömsesidig
förståelse för varandras uppdrag och en positiv direktkontakt. Å andra sidan skulle det ur politikens
perspektiv vara positivt att få möjlighet att lära känna verksamheten, knyta kontakter och föra en
nära dialog med ledning och personal.
Exempelvis skulle en kontaktpolitiker i utbildnings- och kulturnämnden kunna göra studiebesök i
verksamheterna, delta i föräldramöten eller andra skolmöten om du som förälder önskar det. De
skulle även kunna delta i personalmöten etc. Avsikten med detta skulle bland annat kunna vara att
kontaktpolitikerna ska få kunskap om föräldrars och personalens åsikter, synpunkter med mera
rörande verksamheterna. Kontaktpolitikerna skulle även kunna följa verksamheternas
kvalitetsarbete.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i utbildnings och
kulturnämnden:
1.

hur väl fungerar kontaktpolitiker rollen?

2.

hur har detta återrapporterats till nämnden?

3.

hur väl är det känt på alla skolor att man har en speciellt utsedd politiker?

4.

hur är kännedomen hos personalen ute i verksamheten om hur man får kontakt med ”sin”
politiker?”

Sedan fullmäktige medgivit att interpellationen får ställas besvarar utbildnings- och
kulturnämndens ordförande Anna Schönning den på följande sätt:
”Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2011-01-27 § 4 i samband med ny mandatperiod att
utse kontaktpolitiker. Nytt var att kontaktpolitiker utsågs för en verksamhet och inte för en enhet.
Tidigare var det endast skolor och förskolor som haft kontaktpolitiker, det nya beslutet innebar att
kontaktpolitiker utsågs även för verksamheter inom kultur och fritid samt kostverksamheten.
Riktlinjer för kontaktpolitiker framgår av tjänsteskrivelse 2011-01-12.
Här kommer svar på de fyra frågeställningarna i interpellationen om kontaktpolitiker.
1.

Relaterat till riktlinjerna varierar det hur väl rollen fungerar. Man måste också tänka på att en
viss inkörsperiod kan behövas i och med ny mandatperiod.

2.

Kontaktpolitikers besök i verksamheten har återrapporterats muntligt vid
nämndssammanträden.

3.

Information gick ut via alla verksamhetschefer i samband med beslut i UKN i januari 2011.
Eftersom fyllnadsval skett kommer vi att på nytt aktualisera namnen på kontaktpolitikerna och
uppdraget via intranätet.

4.

Detta kan säkert variera, men förtroendemannaregistret i sin helhet ligger publikt på
www.ockelbo.se . Utbildnings- och kulturnämndens ledamöter finns även upptagna i
skolkatalogen.”

Efter replikskifte tackar Stig Mörtman för svaret och debatten förklaras avslutad.

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION – KVINNOJOURER
Ärende
Stig Mörtman (FP) ställer följande interpellation till socialnämndens ordförande:
”Vi har kunnat läsa i media att Socialstyrelsen nu under våren har startat upp en granskning av
kommuners arbete mot kvinnovåld för att se över om kommunerna följer lagen. Det här är
socialnämndens ansvar i alla kommuner, att man ska få det stöd och den hjälp man har rätt till om
man är utsatt för våld. I många kommuner har man nog förlitat sig i väldigt stor utsträckning på
kvinnojourerna och inte själva tagit det ansvar som man faktiskt ska ta enligt lag.
Trots att få kommuner har alternativ till kvinnojourer är det många jourer som nätt och jämnt får
verksamheten att gå ihop och de är alltid beroende av att kommunerna avsätter pengar till deras
arbete. Det finns nog inte någon kommun som kan lösa exempelvis skyddsboende på ett så billigt
sätt som det är att betala en kvinnojour. Det skulle antagligen kosta många, många miljoner att ha
den verksamhet som kvinnojourerna har i kommunal regi.
Samtidigt har kommunen ansvar för att utredning, bedömning, beslut och genomförandet av en
eventuell insats är av god kvalitet.
Kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn har bland annat kritiserats för brister i
kunskap, handläggning och dokumentation. Det förekommer även brister i att ge uppmärksamhet
och stöd till barn som bevittnat våld samt till särskilt utsatta grupper, till exempel funktionsnedsatta
och missbrukande kvinnor som utsatts för våld.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i socialnämnden:
-

har kommunen ett formaliserat samarbete med någon kvinnojour?

-

hur säkerställer kommunen sitt ansvar för kontroll och uppföljning av exempelvis en kvinnojour
till vilken nämnden har lämnat över genomförandet av insatser?

-

hur ser kommunens handlingsplan ut när det gäller socialnämndens arbete som rör våldsutsatta
kvinnor samt barn som bevittnat våld?”

Sedan fullmäktige medgivit att interpellationen får ställas besvarar socialnämndens
ordförande Mats Åstrand den på följande sätt:
Ockelbo kommun stödjer kvinnojouren i Sandviken och mansjouren i Gävle ekonomiskt varje år.
Det förankras i Socialnämnden genom beslut. Vi samarbetar även med andra kvinnojourer då
behov uppkommer. Vi har haft placeringar exempelvis i Bollnäs. Vi har däremot inte formaliserat
avtal med kvinnojour då det har visat sig vara svårt att ”hålla” en plats ända fram tills behovet
uppkommer. De gånger vi behövde plats så fanns det inga och då var vi tvungna att leta på annat
håll i alla fall. Det bästa alternativet blev för oss är att göra direkt överenskommelse med den
kvinnojour som blir aktuell.
När det gäller kontroll och eller uppföljning gör vi det om insatser är aktuella från någon annan.
Hittills har vi inte lämnat över ansvaret om insatser till ngn kvinnojour utan endast använt oss av
stöd i form av skyddat boende under kort period. Vi säkerställer vårdkvaliteten genom att vi inte
lämnar över ansvaret utan planerar och genomför insatserna med egna resurser eller i vissa fall
placering på ett hem där vi har ramavtal.
Inom egna verksamheten och med stöd av ett projekt som vi ansökte hos länsstyrelsen har vi
etablerat jourlägenhet som också fungerar som skyddat boende under den akuta situationen i
första hand som akut placering eller evakueringslägenhet. Det är ofta första skyddet i stödet för
våldutsatta som kan vara avgörande för hur stödet på längre sikt utformas. På hemsidan har vi
information om var den våldutsatte kan vända sig för stöd. Vi fortsätter med att utöka samarbete
med andra verksamheter för att tidigt upptäcka och förebygga all våld.
Ockelbo har inom individ- och familjeomsorgen en handlingsplan som tydligt anger hur man skall
agera i dessa ärenden.”
Efter replikskifte tackar Stig Mörtman för svaret och debatten förklaras avslutad.

Utdragsbestyrkande
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INTERPELLATION – SOTNINGS- OCH BRANDSKYSSKONTROLLAVGIFT
Ärende
Stig Mörtman (FP) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson:
”Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur
energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll
utförs.
Den avgift som man betalar för sotning och brandskyddskontroll baseras på en taxa som kommun
har beslutat.
Vid fullmäktiges sammanträde den 21 november 2011 beslutade fullmäktige om nya taxor för 2012,
där även sotnings- och brandskyddskontrollsavgift inkluderades. Ursprungligen skulle detta ha
beslutats vid fullmäktiges sammanträde den 5 mars 2011 men lyftes ut ur dagordningen. Detta
innebar att kommunen mellan 2011-04-01 och 2011-11-21 inte hade någon fastställd taxa!
Men beslutet den 21 november kan tolkas som att den fastställda taxan för sotning och
brandskyddskontroll endast omfattar perioden 2011-04-01 – 2012-03-31.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
- är det så att kommunen nu återigen står utan fastställd taxa?
- om så är fallet, hur kan det komma sig?”

Sedan fullmäktige medgivit att interpellationen får ställas besvarar kommunstyrelsens
ordförande Magnus Jonsson den på följande sätt:
”Kommunfullmäktige lyfte inte ut ärendet på dagordningen den 7 mars 2011, utan beslutade enligt
följande i § 6/11 – Nytt sotningsavtal.
Kommunfullmäktige beslutade enligt följande:
1. Ärendet återremitteras för ny upphandling
2. Kommunkontoret får i uppdrag att teckna ett kortfristigt avtal med Gästrikesotarn
fram till att den nya upphandlingen är klar.
Som svar på Stig Mörtmans första fråga” Är det så att kommunen nu återigen står utan fastställd
taxa?”
Nej kommunen står inte utan fastställd taxa och har aldrig gjort det. Sotningstaxan och
brandskyddskontrolltaxan gäller varje år fr o m 1 april – 31 mars. I båda dessa taxor framgår tydligt
att taxorna indexregleras årligen ”Ersättning för sotning och brandskyddskontroll revideras årligen
med de av de centrala parterna Svenska kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares
Riksförbund publicerat Sotningsindex.”

Efter replikskifte tackar Stig Mörtman för svaret och debatten förklaras avslutad.

Utdragsbestyrkande
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RAPPORTER

•

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen och enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, kvartal 1- 2012

•

Nya riktlinjer för föreningsbidrag – komplettering och ändring enligt fullmäktige § 13/12.

•

Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2011.

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporteringen godkänns.

Utdragsbestyrkande

