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Sammanträdesdatum

2012-03-05

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Perslundaskolans aula kl 18.30 - 19.25

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Annica Månsson, kommunsekreterare
Anders Steffen, Bertil Carlsson, kommunrevisorer
8 åhörare
Närvarande ersättare: Mari-Ann Runesson (KD)

Utses att justera

Birger Larsson (C) § 1-7, 9-22, Lars-Erik Wickberg (C) § 8 och Tord Horn (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2012-03-06 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

1-22
...........................

Annica Månsson
Ordförande

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

Anna Schönning (S)
Justerande

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

Birger Larsson

Lars-Erik Wickberg

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

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-03-05

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

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

Utdragsbestyrkande

Tord Horn
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Kommunfullmäktige
UPPROPSLISTA
Ledamöter
Björn Östberg (M)
Camilla Brundin Franksson (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)
Annica Norling (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
Maria Öqvist (M)
Vakant (M)
Per-Olof Uhrus (C)
Lars-Erik Wickberg (C)
Magnus Hålén (C)
Gunlög Söderström (FP)
Bo Stenbeck (FP)
Mari-Ann Runesson (KD)
Vakant (KD)
Johan Stark (S)
Pia Hemgren-Krantz (S)
Mats Åstrand (S)
Britt-Marie Horn (S)
Linda Nyholm (S)
Börje Olsson (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Irene Bogren (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
X

Ersättare för Thorsten Åstrand (C)
Ersättare för Birgitta Åstrand (C)

X
X

Ersättare för Bo Norling (S)
Ersättare för Annica Norling (S)

X

Ersättare för Staffan Nordqvist (S)
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Kommunfullmäktige
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-03-05
§
1
PARENTATION
§
2
REDOVISNING AV NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
§
3
VALD MED VALBARHETSHINDER – ANNA ÅSTRÖM-STRÖMNER (MP)
§
4
AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG – ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE –
CRISTER JOHANSSON (M)
§
5
AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG – LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE –
ANNICA NORLING (S)
§
6
AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG – LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE –
CAMILLA FRANKSSON (M)
§
7
PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING SAMT INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA
HÄNDELSER
§
8
NY FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND MED
TILLHÖRANDE REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSDIREKTIONEN
§
9
TAXA GÄLLANDE ANSÖKAN OCH TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND UTIFRÅN DEN NYA
ALKOHOLLAGEN (2010:1622)
§
10
FÖRSLAG TILLL HÖJNING AV VA-TAXAN FR O M 1 APRIL 2012.
§
11
ALKOHOL- OCH DROGPOLICY
§
12
BILDANDET AV REGIONKOMMUN
§
13
NYA RIKTLINJER FÖR FÖRENINGSBIDRAG
§
14
SVAR PÅ INTERPELLATION – FÖLJER KOMMUNEN LAGEN ANGÅENDE LSS (1993:387)
§
15
SVAR PÅ MOTION – INFÖR EN OMSORGSGARANTI I OCKELBO KOMMUN
§
16
SVAR PÅ MOTION – INFÖR EN LÄSA-SKRIVA-RÄKNA-GARANTI I LÅGSTADET
§
17
ANMÄLAN AV MOTION – ORGANISATIONSFÖRÄNDRING MM
§
18
ANMÄLAN AV MOTION – ÅTERRAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
§
19
ANMÄLAN AV MOTION – CHEFS- OCH LEDARSKAPSFÖRSÖRJNING
§
20
ANMÄLAN AV MOTION – MAJORITETSSTYRE I KOMMUNEN
§
21
ANMÄLAN AV MOTION – SKAPA EN TRÄFFPUNKT FÖR POLITISK DISKUSSION
§
22
RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

1

PARENTATION

Dagens sammanträde inleds med en tyst minut för den nyligen bortgångne Göran Lindkvist (KD).
Göran var ersättare i kommunfullmäktige sedan valet 2006. Han var även ersättare i Ockelbogårdar
AB:s styrelse sedan 2011.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

2

REDOVISNING AV NY ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ärende
Länsstyrelsen meddelar i protokoll 2011-12-29 att som ny ersättare efter Bertil Carlsson (S) inträder
Irene Bogren (S).

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
§

3

VALD MED VALBARHETSHINDER – ANNA ÅSTRÖM-STRÖMNER (MP)
Ärende
Länsstyrelsen har i meddelande 2012-01-16 påtalat att Ockelbo kommun har en person i
fullmäktige som inte är valbar.
Anna Åström-Strömner, ersättare i fullmäktige, är inte längre folkbokförd i Ockelbo kommun.

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-03-05

Kommunfullmäktige
§

4

AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG – ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE –
CRISTER JOHANSSON (M)
Ärende
Crister Johansson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Avsägelsen godkänns.

2.

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-03-05

Kommunfullmäktige
§

5

AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG – LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE –
ANNICA NORLING (S)
Ärende
Annica Norling (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Avsägelsen godkänns.

2.

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§

6

AVSÄGELSE FÖRTROENDEMANNAUPPDRAG – LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE –
CAMILLA FRANKSSON (M)
Ärende
Camilla Franksson (M) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Avsägelsen godkänns.

2.

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

Utdragsbestyrkande
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2012-03-05

Kommunfullmäktige
§

7

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING SAMT INFORMATIONSPLAN VID
EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER
Ärende
Vid en extra ordinär händelse behöver kommunen en plan för hur ledning samt samordning och
information skall fungera. Plan för ledning och samordning samt en informationsplan har tagits fram
och skall beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Beredskapssamordnare Torbjörn Hallbergs tjänsteskrivelse 2012-01-11.
Kommunstyrelsen § 9/12.

Kommunfullmäktiges beslut
Plan för ledning och samordning samt informationsplan vid extraordinära händelser godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-03-05

Kommunfullmäktige
§

8

NY FÖRBUNDSORDNING FÖR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND MED
TILLHÖRANDE REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSDIREKTIONEN
Ärende
Gästrike räddningstjänst är ett kommunalförbund med uppgift att svara för delar av uppgifterna i
lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och annan därtill knuten verksamhet. Medlemmar i
kommunalförbundet Är Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner.
Finansieringen av verksamheten sker till största delen genom medlemsbidrag, resterande vi
externa intäkter i form av olika avtal, i huvudsak mellan medlemskommunerna kommunalförbundet.
Den innevarande förbundsordningen, som senast justerades 17 februari 2006, har varit föremål för
en djupare utredning, med syfte att hitta en lösning, där uppdraget tydligare beskrivs och en
avgränsning kan göras till det som inte direkt berör räddningstjänstens huvudansvarsområden. Det
ska på så sätt vara en enklare att budgetera och följa upp verksamheten.
Gästrike räddningstjänst kommer, i och med förslaget till ny förbundsordning, att få utökade
uppgifter och därmed behövs mer medel skjutas till i form av ett utökat medlemsbidrag.
Under den senaste tiden har synpunkter framförts från övriga medlemskommuner att ett
förtydligande önskas i förbundsordningens § 10 såvitt gäller fondering. Detta skulle kunna göras
genom följande förtydligande: Innan en eventuell fondering kan ske ska samråd ske och godkännas
av samtliga ägarkommuner.
Till förslag till ny förbundsordning finns vidare ett förslag till nytt reglemente för kommunförbundets
direktion.

Beslutsunderlag
Räddningschef Tommy Törlings tjänsteskrivelse 2011-12-30.
Kommunstyrelsen § 11/12.
Kommunsekreterare Annica Månssons tjänsteskrivelse 2012-02-21.
Kommunstyrelsen § 34/12.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ny förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst, med tillhörande reglemente för
räddningsdirektionen, fastställs att gälla från och med den 1 mars 2012.

2.

Tillägg i § 10 med följande lydelse: Innan en eventuell fondering kan ske skall samråd ske och
godkännas av samtliga ägarkommuner.

Jäv
P.g.a. jäv deltar inte Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) och Birger Larsson (C) i
handläggningen i detta ärende.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-03-05

Kommunfullmäktige
§

9

TAXA GÄLLANDE ANSÖKAN OCH TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND UTIFRÅN DEN
NYA ALKOHOLLAGEN (2010:1622)
Ärende
Den 1 januari trädde en alkohollag i kraft. Utifrån denna krävs en ändring av befintliga taxor då nya
typer av beslut införts och redan befintliga beslut förändrats. Enligt den nya alkohollagen ska även
olika typer av anmälningar hanteras av kommunen. Dessa är kostnadsfria men innebär ett utökat
arbete och därmed utökade kostnader.
I alkohollagens 8 kap 10 § framgår att kommunen får ta ut en avgift både för prövning av
serveringstillstånd samt för tillsyn av den som har serveringstillstånd. I syfte att nå en ökad täckning
av kostnader för handläggning av tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen föreslås en
justering av taxorna. Nedan beskrivs kortfattat de förändringar i alkohollagen som medför ett utökat
arbete för kommunens alkoholhandläggare samt behov av revidering av den befintliga taxan.
•

Vid ansökan om serveringstillstånd krävs att sökande samt delar av bolaget och föreningars
styrelse avlägger prov där de påvisar kunskaper i alkohollagen. Administrationen kring detta
kunskapsprov sköts av kommunen.

•

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd får, efter anmälan till kommunen, krydda sin
spritdryck för servering som snaps.

•

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas ett stadigvarande
serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle
anmäls och godkänns av kommunen.

•

Anordnande av provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang blir tillåten under
förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar både den
aktuella drycken samt lokalen där provsmakningen äger rum. Innan arrangemanget äger rum
skall detta anmälas till kommunen. Partihandlare kan ansöka om ett tillfälligt tillstånd för
provsmakning.

•

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som
har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att efter anmälan till kommunen erbjuda
provsmakning av den egenproducerade dryckerna. Om ett sådant tillstånd saknas får
tillverkaren ansöka om ett särkilt tillstånd för provsmakning.

•

Flera tillståndshavare kan ansöka om ett serveringstillstånd för en gemensam serveringsyta.

•

En ny sanktion har införts, erinran, vilken ska användas som en lindrigare åtgärd än varning.

Ansökningsavgifter
Ansökningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår
bland annat remissbehandling, kunskapsprov och beredning av beslutsunderlag.
Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om synnerliga skäl föreligger får dock
avgiften helt eller delvis återbetalas.
Tillsynsavgift
För alla stadigvarande serveringstillstånd skall en tillsynsavgift tas ut från och med året efter det att
nytt tillstånd meddelats. Tillsynsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Avgiften avser
kalenderår och tas årligen ut i förskott av den som vid faktureringstillfället innehar
serveringstilståndet.
Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-10-26.
Socialnämnden § 98/11.
Kommunstyrelsen § 5/12.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Nya taxor för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd godkänns.

2.

Socialnämnden bemyndigas att från och med år 2013 årligen uppräkna samtliga taxor utifrån
Statistiska Centralbyråns konsumentindex.
Utdragsbestyrkande
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2012-03-05

Kommunfullmäktige
§ 10
FÖRSLAG TILLL HÖJNING AV VA-TAXAN FR O M 1 APRIL 2012.
Ärende
Enligt VA-lagen ska varje VA-verksamhet bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Endast för
VA-verksamheten nödvändiga kostnader får tas ut av VA-kollektivet, dvs. de fastighetsägare
som är anslutna till den allmänna anläggningen.
Bokslut 2011 visar på ett underskott om 1,0 mkr. Förslag till budget 2012-2015 visar att
kostnaderna inte kommer täckas av intäkterna varvid Ockelbo Vatten AB föreslår en höjning av
VA-taxan fr.o.m. 2012-04-01 med 11,3 %.
Ärendet har behandlats vid Ockelbo Vatten AB styrelsemöten 2011-09-21, 2011-11-23 och
2012-02-13.

Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2012-02-13.
Kommunstyrelsen § 29/12.

Kommunfullmäktiges beslut

Höjning av Va-taxan för Ockelbo kommun fastställs fr.o.m. 2012-04-01 enligt följande
Ny taxa
exkl. moms

Inkl moms

1 650,00

2 062,50

Brukningsavgift/m3

24,50

30,63

Lägenhetsavgift/år

1 350,00

1 687,50

165,00

206,25

Avgift
Fast avgift/år

Dagvatten/år

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-03-05

Kommunfullmäktige
§

11

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY
Ärende
En övergripande alkohol- och drogpolicy behöver antas för Ockelbo kommun som arbetsgivare.
Denna skall slå fast en gemensam syn på attityder, regler, åtgärder och ansvarsfördelning som
gäller.

Beslutsunderlag
Personalstrateg Anette Josefssons tjänsteskrivelse 2012-02-09.
PU § 4/12
Kommunstyrelsen § 32/12

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Alkohol- och drogpolicyn godkänns.

2.

Nämnderna får i uppdrag att utarbeta rutinbeskrivningar.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2012-03-05

Kommunfullmäktige
§

12

BILDANDET AV REGIONKOMMUN
Ärende
Riksdagen har genom lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län möjliggjort att vissa landsting
ombildats till regionkommuner (SFS 2010:630). Kommunstyrelsen har ett antal gånger informerats
om diskussionerna som pågått hos regionstyrelsen för ett eventuellt införande av ny region vid valet
2014.
Region Gävleborgs fullmäktige beslutade den 18 november 2011 att föreslå landstingsfullmäktige
att ansöka om att bilda regionkommun med egen beskattningsrätt och ansvar för regionala
utvecklingsfrågor, att som konsekvens av detta ansöka om att rollen som samverkansorgan upphör
och att den nya regionkommunen ska vara i drift fr.o.m. 1 januari 2015.
Regionstyrelsens ordförande och Landstingsstyrelsens ordförande har skickat skrivelse till
kommunerna i Gävleborg: Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Hofors, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo,
Ovanåker, Sandviken och Söderhamn för möjlighet för kommunerna att senast den 7 mars 2012
inkomma med yttrande till regionfullmäktige om förslaget att bilda regionkommun i enlighet med
SFS 2010: 630.
Beslutsunderlag
Regionfullmäktige § 41/11
Regionstyrelsens ordförande Sven-Åke Thoresens och landstingsstyrelsens ordförande Eva
Tjernströms skrivelse 2011-12-14.
Ordförandeberedningens förslag 2012-02-09.
Kommunstyrelsen § 33/12.

Yrkanden
Magnus Jonsson (S) och Owe Hellberg (V)
Bifall till kommunstyrelsens förslag
Margaretha Östberg (M)
Avslag till kommunstyrelsens förslag

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Magnus
Jonssons och Owe Hellbergs yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Landstingsfullmäktige föreslås besluta att hos regeringen ansöka om att bilda en
regionkommun, med egen beskattningsrätt och ansvar för regionala utvecklingsfrågor i enlighet
med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

2.

Som konsekvens av detta ansöka om att rollen som samverkansorgan upphör och att den nya
regionkommunen ska vara i drift fr.o.m. 1 januari 2015.

Reservation
Mot beslutet och till för Margaretha Östbergs yrkande reserverar sig Margaretha Östberg (M) och
Björn Östberg (M):

Utdragsbestyrkande
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2012-03-05

Kommunfullmäktige
§

13

NYA RIKTLINJER FÖR FÖRENINGSBIDRAG
Ärende
Nuvarande system för föreningsbidrag beslutades i utbildnings- och kulturnämnden 2003-11-20 §
92. Under de åtta år som systemet varit i bruk har förvaltning och nämnd upplevt viss otydlighet i
systemet och därmed svårigheter i tillämpningen.
Arbetsmaterial till nya riktlinjer behandlades i utbildnings- och kulturnämnden 2011-12-13 som
diskussionspunkt.
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2012-01-24 § 8 att skicka nytt förslag till riktlinjer till
föreningslivet på remiss.
Inkomna remissvar behandlades vid föreningsbidragsutskott 2012-02-06 och justeringar i förslaget
skedde på nedanstående områden
•

alla typer av föreningar skall ha möjlighet att ansöka om aktivitetsstöd (kommunal blankett för
aktivitetskort tas fram för föreningar som ej är anslutna till RF)

•

ansökningstid för anläggningsbidrag, verksamhetsbidrag och investeringsbidrag ändrades till
senast 15 mars.

•

bidrag större än 30 tkr betalas ut i maj och september.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2012-02-08.
Utbildnings- och kulturnämnden § 18/12.
Kommunstyrelsen § 25/12.

Yrkande
Stig Mörtman (FP): Sidan 2 i riktlinjerna, sista stycket ändras till att aktivitetsstöd fördelas till alla
typer av föreningar, d.v.s. kultur-, idrotts- och fritidsföreningar.
Inlägg i debatten
Anna Schönning (S), Sölve Malm (S)

Beslutsgång
Ordföranden ställer Stig Mörtmans yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige
bifaller Stig Mörtmans yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Riktlinjer för bidrag till föreningar antas med giltighet fr.o.m. 1 mars 2012.

2.

Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att:
- komplettera riktlinjerna med en skrivning om nolltolerans.
- ändra skrivningen på sidan 2 i Riktlinjer för bidrag till föreningar, under stycket Struktur för
föreningsbidrag så att det framgår att aktivitetsstöd fördelas till alla typer av förening, d.v.s.
kultur-, idrotts- och fritidsförening
Kompletteringen och ändringen ska redovisas till fullmäktige den 7 maj.

Utdragsbestyrkande
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SVAR PÅ INTERPELLATION – FÖLJER KOMMUNEN LAGEN ANGÅENDE LSS (1993:387)
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-19, § 100/11, att ovanstående interpellation från Dan
Brodin (KD) fick ställas.
Socialnämndens ordförande Mats Åstrand besvarar den på följande sätt:
”Dan Brodin framför i sin interpellation att KD anser att det finns brister i hur Ockelbo efterlever den
lagstiftning som gäller inom LSS. Han pekar främst på brister i såväl daglig verksamhet som
möjligheter att vara delaktiga i samhällslivet.
Att detta skulle vara ett generellt problem i Ockelbo vill jag bestämt avvisa. Däremot kan det ju vara
så att det vid vissa tillfällen kan uppstå situationer som kan upplevas på det sättet. Det har dock
under min tid som ordförande i Socialnämnden inte framkommit synpunkter eller klagomål till
nämnden.
Det har heller inte vid något tillfälle framförts av KD:s representant i socialnämnden. I det fall Dan
Brodins påståenden skulle gälla enskilda klagomål vore det allra bästa att själv direkt eller via sin
representant överföra denna information till nämnden eller förvaltningen så att man kan följa upp
och eventuellt vidta nödvändiga åtgärder. Självklart ska vår ambition vara att följa de lagar som styr
verksamheten. Min bestämda uppfattning är att detta också är vad som gäller i vår kommun.”

Dan Brodin tackar för svaret och efter replikskifte mellan Dan Brodin och Mats Åstrand förklaras
debatten avslutad.

Utdragsbestyrkande
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SVAR PÅ MOTION – INFÖR EN OMSORGSGARANTI I OCKELBO KOMMUN
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2011 (§ 63/11) att remittera ovanstående motion från Stig
Mörtman (FP) till kommunstyrelsen för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats.

Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2011-11-30.
Socialnämnden § 110/11.
Kommunstyrelsen § 6/12.

Inlägg i debatten
Stig Mörtman (FP), Mats Åstrand (S), Owe Hellberg (V)

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses härmed besvarad.

Utdragsbestyrkande
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SVAR PÅ MOTION – INFÖR EN LÄSA-SKRIVA-RÄKNA-GARANTI I LÅGSTADET
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2012, KF § 62/12, att remittera rubricerade motion till
kommunstyrelsen för beredning. Ett svar på motionen har utarbetats.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2011-11-27.
Utbildnings- och kulturnämnden § 100/11.
Kommunstyrelsen § 26/12.

Yrkande
Stig Mörtman (FP)
Avslag till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Stig Mörtmans avslagsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att
fullmäktige bifall kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses härmed besvarad.

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN AV MOTION – ORGANISATIONSFÖRÄNDRING MM
Ärende
Owe Hellberg (V) har inkommit med följande motion:

”Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för alla verksamheter och kommunala bolag,
därtill kommer en rad egna frågor t ex fastighetsförvaltning, trafikfrågor, vattenförsörjning och
många andra små och stora frågor.
När det gäller fastighetsförvaltningen har Ockelbo kommun dessutom under en lång tidsperiod
avsatt alldeles för lite medel till underhåll av kommunens fastigheter. Idag är det cirka 1 miljon kr/år,
men behovet är betydligt större, kanske 3-4 miljoner kr/år. Inspektionsrundor, personal-ochföräldrasynpunkter ger också en tydlig bild av läget. Frågan kräver ett större utrymme och kanske
tydliga krav från en annan nämnd än kommunstyrelsen, kan ge frågan ett större fokus.
Om fastighetsförvaltningen och flera anknytande frågor flyttas över till Bygg-och-miljönämnden, kan
det även ge en organisatorisk besparing och därmed skapa ett större ekonomiskt utrymme för
fastighetsunderhåll. Förslaget innebär även att tjänsterna som Teknisk chef och Bygg-och-Miljöchef
slås ihop och blir en förvaltningschefstjänst för Bygg-och-Miljönämnden. Besparingen för tjänsten i
sig, ca 700000–800000 kr/ år, som då kan ”öronmärkas” för underhåll av kommunens fastigheter.
Härmed yrkar jag:
•

Att utreda frågan om överflytt av fastighetsförvaltningen m.fl. verksamheter från KS till Bygg—
och miljönämnden och att förändringen verkställs 2012-07-01

•

Att tjänsterna som teknisk chef och bygg-och-miljöchef blir en tjänst en förvaltningschefstjänst
för Bygg-och miljönämnden

•

Att besparingen ”öronmärks” för planerat underhåll av kommunens fastigheter

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN AV MOTION – ÅTERRAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE
Ärende
Stig Mörtman (FP) har inkommit med följande motion:
”Hur kan vi som folkvalda vara aktiva i den lokala utvecklingen? Hur kan uppdraget som
medborgarföreträdare göras intressant och spännande? Hur kan fullmäktige vara en intressant
arena för debatt, påverkan och beslut?
Dessa frågor har vi inom Folkpartiet funderat över och kommit fram till att svaren och eller
lösningarna kan i vissa fall innebär större organisationsförändringar medan i andra fall enbart
innebära en utveckling av arbetsformer inom den befintliga organisationen.
Det som dock är gemensamt för de olika lösningarna är att huvudsyftet bör vara att stärka
fullmäktiges ställning och därmed även uppdraget som folkvald. En granskning av SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting) visar att fullmäktigeförsamlingarna varit dåliga på att ta tillvara de
möjligheter som faktiskt finns för att vara en mera aktiv part.
Vill man vitalisera fullmäktige gäller det att först och främst lyfta fram de verktyg som och utveckla
kunskap och erfarenheter med hjälp av dessa. Man bör ta ställning till redan existerar frågan om
vilken funktion fullmäktige bör ha – beredande, beslutande eller enbart legitimerande. Sedan gäller
det att hitta vägarna dit – nya eller gamla.
Då uppföljning är en av fullmäktiges viktigaste uppgifter vill vi, som ett första led, att fullmäktige ges
möjlighet till ökad insyn i nämnderna. Samtliga nämnder ska därför redovisa hur de fullgjort sina
uppdrag inför fullmäktige på vartannat fullmäktigesammanträde, i ett rullande schema för samtliga
nämnder. Kommunens bolag ska också omfattas av den rutinen.
Då blir vi som folkvalda delaktiga i vad som händer i nämnderna, vilka problem som finns, men
också glädjeämnen. Redovisningarna ger fullmäktige en helhetsbild av kommunens verksamhet
och kan vitalisera debatterna där.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar:
att respektive nämnd och bolag ska redovisa hur de fullgjort sina uppdrag inför fullmäktige i
enlighet med motionen.”

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN AV MOTION – CHEFS- OCH LEDARSKAPSFÖRSÖRJNING
Ärende
Stig Mörtman (FP) har inkommit med följande motion:
”Kraven på en kommunal chef är i dag mycket höga och deras uppdrag är omfattande där t ex
ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar ingår. Det är därför väsentligt att det finns en
genomtänkt rekryteringsprocess som har sin utgångspunkt i detta uppdrag och kommunens
ledningsstrategier. Det är också av betydelse att introduktion, utveckling och avveckling av chefer
sker på ett genomtänkt och strategiskt sätt samt att de chefer som finns på olika nivåer i kommunen
har ett stöd i sitt arbete.
De senaste årens rekryteringar väcker frågan om det inte behöver tas fram någon form av
gemensamma och formaliserade riktlinjer för tillsättning av chefer inom kommunen.
En chefsrekrytering är en stor investering för kommunen och ett felaktigt beslut kan få stora
konsekvenser både ur ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.
Cheferna har en strategisk roll för verksamhetens styrning och utveckling. En bra verksamhet
förutsätter medarbetare som känner lust, glädje och engagemang för det man gör. En av de
viktigaste faktorerna för att åstadkomma ett sådant bra medarbetarskap är kompetenta chefer som
kan utöva ett bra ledarskap i samspel med sina medarbetare. Hur kommunen upplevs som
arbetsgivare är också av stor betydelse för vår attraktionskraft i konkurrensen om framtida
medarbetare.
Vi tror att kommunen kan behöva se över hur rekryteringsprocessen förbereds, genomförs och
avslutas samt utveckla sina metoder och rutiner för chefsrekrytering. Häri ingår även att ta fram ett
gemensamt förhållningssätt vid anlitande av rekryteringsföretag och användande av testinstrument.
Därför föreslår vi att kommunen bör arbeta fram gemensamma och formaliserade riktlinjer för
kommunens chefsförsörjning, i syfte att över tiden säkra tillgången på bra chefer och goda ledare.
Chefsförsörjning handlar i första hand om att stödja och utveckla nuvarande chefer samt att
attrahera och rekrytera nya chefer. I begreppet ryms också olika insatser vid avveckling av
chefskap.
Vi anser även att en översyn bör göras av vilken omfattning rekryteringsföretag används. Riktlinjer
bör tas fram för vid vilka rekryteringar det är lämpligt att anlita externa konsulter och användande av
testinstrument. Men också för vilka bedömningar som ska göras vid anlitande av konsulthjälp t ex
av vilka metoder som konsulten använder och vilka krav som ska ställas på konsultens kompetens
och erfarenhet.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar:
att Ockelbo kommun arbetar fram och inför riktlinjer för Chefs- och ledarskapsförsörjning.”

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN AV MOTION – MAJORITETSSTYRE I KOMMUNEN
Ärende
Stig Mörtman (FP) har inkommit med följande motion:
”Demokratin behöver ständigt återerövras och förnyas. Det är viktigt att politiskt förtroendevalda
diskuterar demokratifrågor och även agerar. Alltför många folkvalda i kommunfullmäktige funderar
på eller har hoppat av sitt uppdrag. En bidragande orsak kan sannolikt vara att de inte känner sig
delaktiga i besluten.
I syfte att stärka den demokratiska processen i kommunfullmäktige vill vi i folkpartiet att det utreds
och därefter eventuellt införs ett majoritetsstyre i kommunen. En lämplig arbetsgrupp för detta
uppdrag vore en bred parlamentarisk grupp bestående av gruppledare för samtliga partier samt
fullmäktiges presidie.
Denna fråga är ett led i vår strävan att vitalisera fullmäktige och svaren och eller lösningarna kan i
vissa fall innebär större organisationsförändringar medan i andra fall enbart innebära en utveckling
av arbetsformer inom den befintliga organisationen.
Ett majoritetsstyre skulle innebära att den politiska majoriteten besätter alla platser i
kommunstyrelsen. Övriga nämnder, utskott och bolag påverkas inte.
Med ett majoritetsstyre skulle det bli tydligare vem som fattar beslut och med det också ge större
möjligheter för medborgarna att utkräva ansvar. Vi tror att både majoriteten och oppositionen kan
arbeta mer fritt i ett system med majoritetsstyre. Vi tror även att den politiska debatten i det enda
direkt folkvalda organet, kommunfullmäktige därmed kan vitaliseras.
Ett majoritetsstyre kan även komma att innebär också att den politiska oppositionen måste ha
formaliserad tillgång till information och utredningsresurser.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar:
att det tillsätts en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag till beslut om hur majoritetsstyre kan
organiseras i kommunen.”

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN AV MOTION – SKAPA EN TRÄFFPUNKT FÖR POLITISK DISKUSSION
Ärende
Stig Mörtman (FP) har inkommit med följande motion:
”Vid de senaste årens fullmäktigesammanträden har åhörarstolarna gapat väldigt tomma. I
genomsnitt har det varit 5 åhörare per sammanträde och i flera fall har det varit personer som
antingen genom sitt arbete eller sitt intresse redan är involverade i den politiska verksamheten.
Politiker och medborgare behöver mötas – ofta och mycket. Det är vi i kommunfullmäktige som är
de folkvalda och då måste vi ju också ha kontakter med de som valt oss.
Som ett led i vår strävan att vitalisera fullmäktige tror vi att en träffpunkt ”framtiden” eller något
liknande skulle kunna vara en sådan plats eller forum där kommuninnevånarna får tillfälle att, och
på sina villkor, träffa politiker och kanske även tjänstemän över en kopp kaffe och diskutera aktuella
frågor.
Träffarna ska därför hållas på olika platser runt om i kommunen, ett flertal gånger om året.
Lämpligaste vore det att representanter för just det enda direkt folkvalda organet, kommunfullmäktige, tar sig an frågan och blir de som utvecklar ett lämpligt forum för kontakter mellan de
folkvalda och kommuninnevånarna.
En träffpunkt skulle kunna vara en plats som gör att kommuninnevånarna känner att de har
möjlighet att vara delaktiga i den politiska verksamheten och påverka utvecklingen i kommunen.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att låta fullmäktiges sammanträden rotera till Jädraås, Åmot
och Lingbo, detta skulle kunna vara ett sätt att intressera kommuninnevånarna och göra att
fullmäktigesammanträdena blir mer välbesökta.
Ockelbo, som är en kommun med vision att växa och vara attraktiv, bör aktivt arbeta för att främja
öppenhet och delaktighet från medborgarnas sida. Vi är övertygade om att detta kan stärka tilltron
till den politiska processen och överbygga många hinder.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar:
att det skapas en träffpunkt eller liknande i enlighet med ovan intentioner alternativ låter
fullmäktigesammanträdena rotera inom kommunen.”

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR

•

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och enligt § 9 lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 4, 2011

•

Långsiktig verksamhetsplan 2011-2014 – FolkhälsaBRÅ, förtydligande av indikatorerna (KF §
84/11)

•

Revisionsrapport – Insatser för att bli självförsörjande.
Redovisning till fullmäktiges majsammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporteringen godkänns.

Utdragsbestyrkande

