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Anna Schönning (S) , Ordförande 
Lena Schenström (C) , 1 :e vice ordförande 
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Joel Strömner (SD) 
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Lena Lundqvist (SO), ersättare för Marcus Hellman (SD) 
Anders Nordlander (-), §§ 
Linus Gunnarsson (M) 
Dan Brodin (KD) 
Martin Sund Svensson (V) 
Madelene Håkansson (MP), ersättare för Niels Hebert (MP) 

Ann-Chatrine Eriksson, kommunsekreterare 
Monica Åkesson , kommunikatör 
Jan Engberg, tekniker 
Stig-Olof Berglund, tekniker 

Mats Astrand (S) , revisor 
Anna Fencker Lang (S), revisor 
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gj OCKELBO 

Kommunfullmäktige 

§ 43 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Dnr 2020/00002 

Kommunfullmäktige utser Jonny Lindblom (SD) och Lena Schenström (C) 
att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§44 Dnr 2020/00337 

Fyllnadsval - ersättare Utbildnings- och kulturnämnden 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anna Schönning (S) utses som ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har en vakanshållen plats som ersättare i Utbildnings
och kulturnämnden. 

Besluts underlag 
KS beslut 2020-06-16, § 122 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§45 Dnr 2020/00338 

Avsägelse/Fyllnadsval - ledamot Kommunfullmäktige 
mm (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelse från Per-OlofUhrus (C) godkänns. 

2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny 
röstsammanräkning för Ockelbo kommun avseende uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

3. Ersättare Kommunstyrelsen - Carin Engblom (C) 
Ersättare Valnämnden - Inger Molander (C) 
Ledamot Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - Tommy Stigenberg 
(C) (Torbjörn Pant (C) och Lars-Erik Wickberg (C) ersättare) 
Ombud bolagsstämma Gästrike Vatten AB - Staffan Åkesson (C) 
(Birger Larsson (C) ersättare) 
Ombud bolagsstämma Ockelbo Vatten AB - Staffan Åkesson (C) 
(Birger Larsson (C) ersättare) 
God man fastighetsbildningsförrättningar Gord- och skogsbruksfrågor) 
Länsstyrelsen Gävleborg - Magnus Hålen (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Olof Uhrus (C) har 2020-05-14 inkommit med en avsägelse från 
samtliga förtroendeuppdrag. 

Förtroendeuppdrag 
Ersättare Kommunstyrelsen 
Ersättare V alnämnden 
Ledamot Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Ombud bolagsstämma Gästrike Vatten AB 
Ombud bolagsstämma Ockelbo Vatten AB 
God man fastighetsbildningsförrättningar Gord- och skogsbruksfrågor) 
Länsstyrelsen Gävleborg 

Beslutsunderlag 
KS beslut 2020-06-16, § 123 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§46 Dnr 2020/00010 

Revisorerna har ordet 
Kommumevisor Mats Åstrand informerar om kommumevisionens arbete 
under året samt vad som står på agendan framåt, t ex Granskning av 
delårsrapport, Grundläggande granskning av all verksamhet, 
Ekonomistyrning samt en Förstudie om effekterna av Covid-19. 
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D OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§47 Dnr 2020/00308 

Försäljning av tomtmark Amotsbruk 

Kommunfullmäktiges beslut 
Försäljning av fastigheterna Vallhalla 1 :76 och Vallhalla 1 :77 för 1 krona 
styck beviljas. Köparen åtar sig att anlägga väg fram till området samt bygga 
egen vatten- och avloppsanläggning. 

Sammanfattning av ärendet 
En privatperson är intresserad att köpa två tomter V allhalla 1 : 7 6 och 
Vallhalla 1 :77 i Åmotsbruk. Anledningen till köpet är för att slå samman 
dessa för att bygga ett bostadshus och ett garage. Idag finns varken väg eller 
vatten och avlopp fram till området. 

Kostnad för att dra ut VA till V al lhalla 1 : 7 6 och V allhalla 1 : 77 uppskattas 
grovt till ca 2-3 miljoner kronor om markförhållanden är goda. Intressenten 
är villig att stå för vägbyggnationen samt bygga egen vatten och 
avloppsanläggning om hen får köpa tomterna för 1 krona/styck. 

Kommunen har inte sålt tomter i Åmotsbruk på många år. För att uppmuntra 
bostadsbyggande föreslås att tomterna säljs till 1 krona/styck. Som vanligt så 
kommer kommunen att lägga med en klausul om återköpsrätt om inte 
fastigheterna bebyggs inom 2 år. 

Beslutsunderlag 
Bilaga karta Åmotsbruk 
KS beslut 2020-06-16, § 115 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur 

\] ___ j 

§ 48 Dnr 2020/00321 

lnvesteringsmedel - Paviljonger Wij förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen erhåller en utökad investeringsram om 1 500 000 
kronor för år 2020, för att köpa och sätta upp en paviljonglösning med två 
förskoleavdelningar på Wij förskola. 

2. Investerings- och driftskostnaden för paviljongerna (ca 200 000 kronor/år) 
finansieras via avtal om internhyra mellan kommunstyrelsen och 
utbildnings- och kulturnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildnings- och kulturnämnden har behov av två nya förskoleavdelningar 
under hösten 2020 och uppger att den bästa lösningen är att avdelningarna 
placeras på Wij förskola. Kostnadsmässigt är det också fördelaktigt att köpa 
begagnade paviljonger och placera dem på Wij förskolas gård. 

Beslutsunderlag 
KS beslut 2020-06-16, § 116 

Inlägg 
Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M) 

.,.·, 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§ 49 Dnr 2020/00323 

Beslut om Lån samt Borgensåtagande Ockelbo 
kooperativa fastigheter AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB 
om 10 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift uttas årligen med 0,3% på lånesumman. 

Eller 

Bevilja Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB ett kortfristigt lån om 
10 000 000 kr med återbetalning senast 2022-06-30. Finansieras genom 
upptagande av nytt lån om 10 000 000 kr. Ränta utgår enligt lånevillkor samt 
intermäntekostnad om 0,3% på lånesumman. 

Sammanfattning av ärendet 
Kooperativa hyresrättsföreningen Hästen har i tidigare inkommit med en 
ansökan och beviljats en kommunal borgen om 9,5 mkr för nybyggnation av 
flerfamiljshus med 16 lägenheter för äldre. Då föreningen nu inte själva ska 
bygga och äga fastigheten utan detta planeras att utföras av det nybildade 
bolaget Ockelbo kooperativa fastigheter AB behöver kommunens 
borgensåtagande ändras. I dagsläget bedöms ett kommunalt borgensåtagande 
om 10 mkr vara nödvändigt vid sökande efter finansiering av bygget. Ifall att 
ett borgensåtagande inte är tillräckligt för att erhålla en extern kredit så 
föreslås ett kortfristigt kommunalt lån motsvarande 10 mkr under byggtiden. 

Underlag för finansiell bedömning och en lägesbeskrivning av projektet 
bifogas. 

Beslutsunderlag 
PM Hästen 8v2 Finansieringsförutsättningar 
KS beslut 2020-06-16, § 118 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§ 50 Dnr 2020/00094 

Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun - Förslag 
på målinriktningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag på målinriktningar till Miljöstrategiskt program för Ockelbo 
kommun antas. 

Reservation 
Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD), 
Patrik Herou (SD), Lena Lundqvist (SO), Linus Gunnarsson (M) och 
Dan Brodin (KD) reserverar sig till förmån för Joel Strömners (SD) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förstärkt Tillväxtutskott har vid en workshop 2020-06-09 arbetat fram 
följande målinriktningar till Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun. 

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo 
• Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun. 
• I Ockelbo lever vi utan att överskrida vår koldioxidbudget. 
• I Ockelbo kan alla transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt. 
• Energin som vi använder kommer från förnybara källor. 
• Samhället utgår från cirkulär resurshantering. 
• Allt byggande i Ockelbo kommun nyttjar hållbara material och 

skapar förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva 
miljömässigt hållbart. 

Målområde: Ren och giftfri vardag 
• I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs och inga farliga ämnen 

som stör kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp. 
• I Ockelbo är utemiljön fri från nedskräpning. 
• I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som är 

konkurrenskraftig och innovativ. 
• Luften i Ockelbo är frisk och ren och ljudmiljön är god. 
• En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och ekologiska 

och vi är bra på att ta tillvara de resurser som finns i skogen. 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

Målområde: Robusta ekosystem 

• 
• 

• 

• 

• 

I Ockelbo kommun värnar vi den biologiska mångfalden . 
Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som 
naturen erbjuder. 
I Ockelbo värderar vi natur och vatten högt och prioriterar 
grönområden och möjlighet till rekreation. 
I Ockelbo tar vi inte rent vatten för givet. Vi tar tillsammans ansvar 
för vår värdefulla resurs så att alla invånare har god tillgång till friskt 
och rent vatten. 
Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som 
klimatförändringarna medför och kommer att medföra. 

Beslutsunderlag 
KS beslut 2020-06-16, § 107 
Reservation SD och M - Målinriktningar - Miljöstrategiskt program 

Yrkanden 
Joel Strömner (S) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD) och 
Linus Gunnarsson (M), återremiss av ärendet. 

Ghaith Al-Tameemi (S) yrkar, med instämmande av Martin Sund Svensson 
(V), Madelene Håkansson (MP), Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), 
Anders Öquist (S) och Patrik Jonsson (S), bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner därmed att förslag på målinriktningar till Miljöstrategiskt 
program för Ockelbo kommun antas. 

Inlägg 
Joel Strömner (SD), Martin Sund Svensson (V), Jonny Lindblom (SD), 
Madelene Håkansson (MP), Ghaith Al-Tameemi (S), Liz Zachariasson (SD), 
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Anders Öquist (S), 
Patrik Jonsson (S) 

Sida 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§ 51 Dnr 2020/00102 

Årsredovisning 2019 - Förvaltade stiftelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2019 - Förvaltade stiftelser 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 - Förvaltade stiftelser 
KS beslut 2020-02-25, § 11 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

Jus~~~es signatulr 
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§ 52 Dnr 2020/00101 

Årsredovisning 2019 - Stiftelsen Claes Anderssons 
minnesfond 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning 2019 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2019 - Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 - Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond 
KS beslut 2020-02-25, §10 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§ 53 Dnr 2020/00263 

Årsredovisning för 2019 - Gästrike 
Räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2019 godkänns. 

2. F örbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) och Liz Zachariasson (SD) meddelar 
jäv och deltar inte i beslut av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för 2019 - Gästrike Räddningstj änstförbund 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2019 
Årsredovisning 2019 
KS beslut 2020-05-26, §88 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§ 54 Dnr 2020/00264 

Årsredovisning för 2019 - Kommunalförbundet Inköp 
Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunalförbundet Inköp Gävleborgs årsredovisning för år 2019 
godkänns. 

2. Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för 2019 - Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Inköp Gävleborg 2019 
Revisionsberättelse för 2019 
KS beslut 2020-05-26, §87 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur 

~~ 

§ 55 Dnr 2020/00248 

Ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för Företagshälsovårdsnämnden godkänns enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden har 
inkommit från Region Gävleborg. Förslaget innebär att reglementet 
kompletteras med att sammanträden kan genomföras på distans. 

Även vissa redaktionella ändringar föreslås, bl.a. om ersättares tjänstgöring 
och mandattid. 

Kommentarer till reglementet tidigare inskrivna i reglementet föreslås utgå 
för att göra reglementet tydligare. 

Gällande reglemente bifogas där de ändringar som förslås är markerade. 

Besluts underlag 
Region Gävleborg tjänsteskrivelse av 2020-04-28 
Reglemente - Företagshälsovården, inklusive ändringar 
Reglemente - Företagshälsovården, befintligt 
KS beslut 2020-05-26, §97 

, :. 

Sida 

18(35) 



0 
0 
0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

§ 56 Dnr 2020/00247 

Ändringar i reglementet för Gemensamma nämnden för 
hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för Gemensamma nämnden för hjälpmedel, FoU Välfärd, 
Regnet och Hel Ge enligt förslag antas. 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker 
många politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter 
ska kunna närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att 
fullmäktige beslutat om detta. 

För att möjliggöra beslutsfattande på distans för Gemensamma nämnden för 
hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och Hel Ge föreslås att fullmäktige i 
samtliga kommuner samt i Region Gävleborg beslutar att möjliggöra detta 
och anta föreslagna förändringar i respektive reglemente. 

För att möjliggöra för de gemensamma nämnderna att kunna genomföra 
sammanträden på distans innan sommaren behöver beslut om att anta 
ändringarna i respektive fullmäktigeförsamling senast den 30 juni 2020. 

Beslutsunderlag 
Region Gävleborg tjänsteskrivelse av 2020-04-28 
Reglemente, med markerade ändringar 
KS beslut 2020-05-26, §98 
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§ 57 Dnr 2019/00390 

Svar på motion - Väntsalen i stationshuset 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokratiska kvinnor i Ockelbo har inkommit med en motion 
angående förlängda öppettider i väntsalen på stationshuset. 

Kommunen strävar efter att ha så långa öppettider som möjligt i väntsalen. 
Men på grund av tidigare incidenter, för personal som sköter låsningen, har 
kommunen tagit aktivt beslut att reducera öppettiderna i väntsalen. Under 
denna period har incidenter och skadegörelse minskat drastiskt. 

För att förlänga öppettider finns behövs tillgång till en ytterligare 
personalresurs som jobbar kvällstid och hjälper till vid låsningen av 
väntsalen, alternativt köpa tjänsten från ett vaktbolag. I dagsläget ryms inte 
detta i tekniskas budget. 

Nuvarande öppettider i väntsalen: 1 maj - 31 aug 
1 sept - 3 0 april 

04.30 - 15.45 
04.30 - 17.30 

Kommunen håller även på ser över utvändiga miljön runt stationen så att 
området känns tryggt att vistas i. 

Motionen beaktas i kommande budgetprocess. Där presenteras vilken 
extrakostnad det innebär att ha extern bevakningsfirma som sköter låsningen 
av väntsalen. 

Beslutsunderlag 
Motion Väntsalen i stationshuset 
KS beslut 2020-05-26, §94 
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§ 58 Dnr 2019/00702 

Svar på motion - Avskaffa tiggeri 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Linus Gunnarsson (M), Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD) 
och Dan Brodin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Linus Gunnarssons (M) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion att ett tillägg görs i Ockelbo 
kommuns lokala ordningsföreskrifter att passiv penninginsamling (tiggeri) ej 
får ske på offentlig plats enligt bilaga 1-12, samt utanför butiksentreer och 
restauranger, samt på offentlig plats enligt ordningslagen enligt 1 kap 2 §, 
samt att tillägget ovan skall upptas i nuvarande § 19 angående överträdelse av 
lokal ordningsföreskrift. 

"Antalet tiggare har de senaste åren legat på en hög nivå i hela Sverige. 
Detsamma gäller i Ockelbo. Idag saknas det lokala ordningsföreskrifter för 
att motverka detta. Man ska som medborgare inte ofrivilligt behöva 
uppvaktas av människor utanför butiker och på torg." 

Svar: Redan 2015 behandlade kommunfullmäktige en motion från SD om att 
införa tillståndsplikt för tiggeri. Svaret var då att det behövs en lagändring i 
ordningsstadgan och motionen avslogs. I december 2018 beslutade Högsta 
förvaltningsdomstolen att Vellinge kommun skulle få införa ett lokalt förbud 
mot tiggeri och flera kommuner har därefter tagit sådana beslut. 

I Sverige har vi idag inget förbud mot tiggeri och som EU-medborgare har 
man rätt att vistas i ett annat EU-land i tre månader för att söka försörjning. 
Tiggeri är därmed fullt lagligt. I Ockelbo är inte problemen med tiggeri 
särskilt stora och det är trots allt upp till varje enskild person om den vill ge 
allmosor. En ändring av den lokala ordningsstadgan med påföljande 
beivrande av överträdelser skulle också vara tidskrävande. 

Beslutsunderlag 
Motion - Avskaffa tiggeri 
KS beslut 2020-05-26, §95 
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Yrkanden 
Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD), 
Liz Zachariasson (SD) och Dan Brodin (KD), att motionen ska bifallas. 

Ghaith Al-Tameemi (S) yrkar, med instämmande av Martin Sund Svensson 
(V), Marit Rempling (C) och Anders Öquist (S), att motionen ska avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet om bifall mot yrkandet om avslag 
och finner att motionen ska avslås. 

Inlägg 
Linus Gunnarsson (SD), Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD), 
Ghaith Al-Tameemi (S), Liz Zachariasson (SD), Martin Sund Svensson (V), 
Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C), Anders Öquist (S) 
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§ 59 Dnr 2019/00703 

Svar på motion - Tillföra internetabonnemang på 
förtroendevaldas lpads 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen bifalles. 

Sammanfattning av ärendet 
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion att Ockelbo kommun ska 
tillhandahålla mobil internetanslutning på de förtroendevaldas Ipads. 

"I dagsläget tillhandahåller inte kommunen mobil internetuppkoppling på de 
förtroendevaldas Ipads. Detta är anmärkningsvärt då det krävs internet för att 
ladda ned kallelser, dagordningar, handlingar och protokoll. Man behöver 
även vara uppkopplad på internet för att ta del av intranät, den kommunala e
posten mm. I dagsläget fungerar dessa Ipads alltså bara om man är 
uppkopplad mot wifi, tex i kommunens sammanträdeslokaler". 

Svar: I dag har så gott som alla människor tillgång till någon form av 
internetuppkoppling i sin bostad varför kommunen inte tillhandahåller mobil 
internetanslutning för de förtroendevalda. 

Utifrån motionärens intentioner och diskussionen under Kommunstyrelsens 
sammanträde 26 maj 2020 har förvaltningen undersökt hur övriga kommuner 
i vårt län beslutat; 

s nnk var ran vara gra ommuner: 
Kommun Förser med abonnemang 

Hofors Nej, endast en person med identifierat 
problem som man har köpt lösning till 

Sandviken Ja, samtliga 

Gävle Nej, ingen 

Ljusdal Ja, samtliga 

Ovanåker Ja, samtliga 

Bollnäs Ja, samtliga 

Hudiksvall Inget svar 
Nordanstig Inget svar 
Söderhamn Inget svar 
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Kostnaden för mobilt bredband, 7GB 4G, är 79kr/månad. Om samtliga 
förtroendevalda i Ockelbo kommun vill ha mobilt bredband blir 
årskostnaden för kommunen 77 tkr. 
Mot denna bakgrund föreslås att motionen tillstyrkes. 

Besluts underlag 
Motion - Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas Ipads 
KS beslut 2020-05-26, §96 
KS beslut 2020-06-16, § 120 

Yrkanden 
Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Lena Lundqvist (SD), att 
motionen ska bifallas. 

Inlägg 
Linus Gunnarsson (M), Lena Lundqvist (SD) 
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§ 60 Dnr 2019/00202 

Svar på medborgarförslag - Kuxaturer till Rönnåsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo kommun har mottagit ett förslag om Kuxaturer till och från 
Rönnåsen under sportlov och sommarlov. Detta för att möjliggöra för fler att 
ta sig upp till Rönnåsen och det området har att erbjuda när det gäller 
skidåkning, friluftsliv och rekreation. 

Föreslagna 3 turer per dag, två dagar i veckan under sport- och sommarlov 
skulle kosta ca 65 000 kr inklusive moms. 

Svar: Det görs vissa anpassningar och justeringar i Kuxatrafiken utifrån 
behov och prioriteringar. Ockelbo kommun kan tyvärr inte prioritera 
kostnaderna för de föreslagna turerna till Rönnåsen i nuläget. 

Förslaget tas med till arbetet med budget och flerårsbudget för 
verksamhetsområdet Kommunikationer. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Kuxaturer till Rönnåsen 
KS beslut 2020-05-26, §90 
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§ 61 Dnr 2019/00435 

Svar på medborgarförslag - VA-taxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit med förslag om införande av speciell Va
taxa fasta mätaravgifter för ideella föreningar. Förslaget är att ideella 
föreningars fastigheters VA-anslutningar i framtiden får samma mätaravgift 
som för småhus. 

Det finns möjlighet att söka dispens på den fasta mätaravgiften. I maj 2017 
tog styrelsen för Ockelbo Vatten beslut om att mätaravgiften för kunder med 
mycket låg förbrukning, 30 kbm/år eller lägre kan beviljas ändring efter 
särskild prövning. 

Diskussioner har inletts med representanter från Gästrike Vatten AB och 
Ockelbo kommun tillsammans med representant för Museisällskapet 
Jädraås-Tallås Järnväg för att komma fram till alternativ lösning. 

Besluts underlag 
Svar på medborgarförslag från Gästrike Vatten AB, 2020-03-05 
Medborgarförslag 
KS beslut 2020-06-16, § 111 
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§ 62 Dnr 2019/00727 

Svar på medborgarförslag - Fixar Malte 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att inrätta kommunal service i form 
av "Fixar-Malte" för att pensionärer som inte orkar sköta sina hus och 
trädgårdar skall kunna bo kvar. 

Svar: Många kommuner har inrättat servicen Fixar-Malte, för äldre och 
funktionshindrade, för att hjälpa till med tunga lyft, byte av lampor och 
andra enklare göromål i bostaden för att undvika fallskador i hemmet. 
Kommunen undersöker möjligheten, och intresset för, att inrätta en dylik 
tjänst i Ockelbo. 

Kommunen får, hur behjärtansvärt den än är, dock inte konkurrera med 
privata aktörer som erbjuder hjälp med trädgårdsskötsel, snöskottning eller 
dylikt. Däremot har man som privatperson möjlighet att söka RUT-avdrag 
för den typen av tjänster. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Fixar Malte 
KS beslut 2020-05-26, §91 
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§ 63 Dnr 2019/00742 

Svar på medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo 
förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning av möjligheterna till en 
trafiksäkrare parkeringsmilj ö. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att 
parkeringen på Lingbo förskola är dåligt planerad och föreslår en utbyggnad 
av befintlig parkering. 

Svar: Tekniska enheten och förskolan anser att nuvarande parkering inte är 
en perfekt lösning, men att bygga ut parkeringen på förskolans sida kostar 
mycket pengar och den ger inte många extra parkeringsplatser. Tekniska och 
förskolan förordar att föräldrar använder sig av parkeringen på 
Lingbogårdens sida. Förskolebarn ska ledas av sina föräldrar till förskolans 
entre och därmed är det inte ett hinder att korsa vägen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo förskola 
Parkering Lingbo 
KS beslut 2020-05-26, §92 

Yrkanden 
Joel Strömner (SD) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD) och 
Liz Zachariasson (SD), återremiss av ärendet. 

Beslutsgång 
Efter överläggningar föreslår Anna Schönning (S), med instämmande av 
övriga tjänstgörande ledamöter, återremiss av ärendet. 

Inlägg 

Joel Strömner (SD), Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD), 
Anna Schönning (S), Ghaith Al-Tameemi (S), Marit Rempling (C), 
Irene Bogren (S) 
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§ 64 Dnr 2020/00100 

Svar på medborgarförslag - Utökad gatubelysning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att 
belysningen är otillräcklig i centrala Ockelbo och föreslår åtgärder. 

Svar: Tekniska enheten anser att nuvarande belysning uppfyller de krav som 
kommunen ställer, eventuellt behövs några grenas tas bort som skymmer 
nuvarande belysning. Vägen som går utanför Mekonomen är privat mark och 
där sätter inte kommunen upp någon belysning. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Belysning 
KS beslut 2020-05-26, §93 
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§ 65 Dnr 2020/00238 

Svar på medborgarförslag - "Motorgård" till Ockelbos 
ungdomar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om en "motorgård" för 
ungdomar med EP A-traktorer och mopedbilar. "Motorgården" skulle kunna 
vara öppen några vardagskvällar och ett par helger i månaden. Där kan de 
mecka med sina bilar, köpa lite fika och bara få vara och spela lite musik. 
Det skulle gynna både ungdomarna och övriga invånare i Ockelbo. 

Svar: Ockelbo kommun tackar för lämnat förslag kring att starta 
"motorgård" för ungdomar i Ockelbo. Vi är tacksamma för det engagemang 
som finns i kommunen och är glada för att kommuninvånare ger förslag på 
åtgärder som kan leda till att utveckla kommunen. 

Ungdomsfrågor och samlingsplatser för ungdomar är under diskussion och 
bland annat ska ett dialogmöte med motorburen ungdom hållas torsdag den 
4/6. Under dialogen kommer ungdomarna att få ge uttryck för sina behov 
och man kan diskutera kring det. Diskussioner förs kring ämnet och 
kommunen kommer att, efter mötet, arbeta vidare för att ta ett helhetsgrepp i 
frågorna. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag_ motorgård - KS20200511 
KS beslut 2020-06-16, § 121 

Sida 

30(35) 



OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

Juste~an~es signatur! 

>"\)__. 

§ 66 Dnr 2020/00381 

Anmälan av motion - Ersättares yttranderätt i 
fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) och Liz Zachariasson (SD) har 
lämnat in följande motion: 

"Demokratin behöver stärkas i Ockelbo Kommunfullmäktige. Den enskildes 
möjlighet att göra sig hörd och kunna föra fram ideer och tankar i 
fullmäktige behöver utökas och därmed förbättras. 

Idag kan ersättare i fullmäktige lägga fram egna motioner, interpellationer 
och frågor enbart om denne är tjänstgörande ersättare. För att sedan få delta i 
debatten när svaret kommer måste ersättaren även vara tjänstgörande vid 
detta tillfälle. 

Detta begränsar den demokratiska rätten att, genom interpellation eller fråga, 
ställa en ordförande i en nämnd till svars för hur nämnden tar sitt ansvar i en 
viss fråga. Den handlar om att använda möjligheten som man har när man 
tjänstgör, att ställa frågor om ansvarstagande. Då finns det en rimlighet i att 
få delta i debatten kring en fråga som man har ställt oavsett om ersättaren är 
tjänstgörande eller ej när svaret kommer. 

I kommunallagen är utgångspunkten att den som tjänstgör vid ett 
sammanträde har yttranderätt, och att man får medge annan rätt att delta i 
debatten men inte i beslutet. 

Med hänvisning till ovanstående förslår vi därför fullmäktige besluta: 

- att det i fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en skrivning om att 
en ersättare som har ställt en interpellation eller fråga får delta i 
överläggningen då svaret på den egna interpellationen eller frågan behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller ej." 

Beslutsunderlag 
Motion - Ersättares yttranderätt i fullmäktige 
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§ 67 Dnr 2020/00382 

Anmälan av motion - Demokrati i Ockelbo 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) och Liz Zachariasson (SD) har 
lämnat in följande motion: 

"Motionen ställs med anledning av oppositionens brist på insyn. Vad tänker 
de styrande, S och C göra för att förbättra detta? 

I dag leder S och C kommunen via ett majoritetsstyre. När det finns en 
majoritet skall det också finnas en opposition. En organiserad opposition är 
bra för att motverka maktmissbruk och maktkoncentration, det är bra för det 
stärker demokratin och det stärker det politiska samtalet. Det torde också stå 
klart för en majoritet att det är bra att ha en part som kommer in med andra 
åsikter. Det skapar ett bra samtalsklimat i kommunen, något vi tror att alla 
partier i fullmäktige vill. Men samtidigt ska det inte enbart ske med 
majoritetens goda vilja och på dess villkor. 

Den kommunalpolitiska vardagen är fylld av både stora och små frågor. I 
flertalet ärenden är de politiska partierna överens, men ibland föreligger mer 
eller mindre betydande skillnader. Vi är övertygade om att en gemensam 
nämnare är att den egna kommunen skall utvecklas. Detta kräver dock 
gemensamma kraftansträngningar. Den politiska majoriteten har 
huvudansvaret, men även oppositionen måste spela en konstruktiv roll. 

I Ockelbo har den politiska majoriteten tillsammans 56,56 % av rösterna och 
oppositionen 43,44 %, vilket gör att S och C tillsammans har 17 mandat och 
oppositionen har 14 mandat av totalt 31 mandat. Skillnaden är relativt liten. 

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige ser ut som följande: 

Moderaterna: 2 mandat 
Kristdemokraterna: 1 mandat 
Sverigedemokraterna: 8 mandat 
Miljöpartiet: 1 mandat 
Vänsterpartiet: 2 mandat 
Centerpartiet: 5 mandat 
Socialdemokraterna: 12 mandat 
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Av landets 290 kommuner är många organiserade med nämnder där 
oppositionen har en 2:e vice ordförandepost. Därtill är det brukligt att 
oppositionen tillhandahar en eller flera oppositionsråd. Så ser det inte ut i 
Ockelbo. Detta medför att oppositionen som företräder 43% av Ockelbos 
befolkning saknar den insyn som vi anser oss behöva för att utföra våra 
uppdrag. 

För demokratins skull är det viktigt att både majoriteten och oppositionen 
ges lika förutsättningar. Det som kanske är viktigast av allt är att ha en bra 
kontakt med förvaltningarna. Att vara uppdaterad om vad som sker i den 
dagliga verksamheten och att så fort som möjligt få reda på när det uppstår 
problem. Att man ges möjligheten att diskutera tankar och ideer med 
tjänstemän som är experter inom sina områden. Här ges majoriteten 
möjligheter och fördelar som oppositionen inte har. Detta på grund av att 
kommunalrådet har en heltidstjänst med kontor på kommunhuset, och att 
nämndsordförandena och vice nämndsordförandena har varsin deltidstjänst 
inom respektive förvaltning. 

Detta skapar enligt vår mening en demokratisk obalans. För att komma 
tillrätta med det borde man även ha ett oppositionsråd samt 2:e vice 
nämndsordföranden. 

Dagens politiska majoritets eller oppositions sammansättning, som sker 
genom olika former av samverkan, ska ligga till grund för tillsättande av 
kommunal- respektive oppositionsråd, samt nämndsordföranden, såväl vice 
som 2:e vice. 

I Ockelbo kommun innehar majoriteten alla råd, ordförande- och vice 
ordförandeposter i nämnder och styrelser. Alla inbjudningar till information, 
utbildningar etc. går bara ut till dessa, vilket betyder att oppositionen inte får 
ta del av detta om inte majoriteten vill det. Detta skapar en grogrund för 
spekulationer och rykten som inte är till gagn för det politiska arbetet. Både 
oppositionen och majoriteten arbetar för Ockelbos bästa. Öppenhet och 
transparens skall därför vara ett honnörsord i Ockelbo Kommun. 

Oppositionens roll i samhället är att granska, ge flera alternativ till 
1 ösningar, få information i frågor som kommer att inverka på kommunen, 
inget av detta kan oppositionen göra i dag. Även inom politiken måste det 
finnas utrymme och vilja till förändring. Vi inom oppositionen kan inte stå 
bakom förslag utan insyn i beslutsförfarandet. En god hushållning med 
kommuninvånarnas pengar är viktig för oss. 

Vi vill säkerställa oppositionens insyn och därmed demokratin i vår 
kommun. Vi hoppas att majoriteten ser att oppositionsråd och 2:e vice 
nämndsordförande är bra för det politiska samtalet och för utvecklingen av 
Ockelbo kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

Vi yrkar därmed följande: 

- Att i samband med val av ledamöter till kommande mandatperiod skall 
oppositionen tilldelas en 2:e vice ordförandepost i alla nämnder. 

- Att oppositionen skall tilldelas oppositionsråd utifrån valresultatet 
kommande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Motion - Demokrati i Ockelbo 
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-:j OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-29 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur 
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§ 68 

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Dnr 2020/00011 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-05-26, §86 - Granskning av 
årsredovisning 2019 

• Granskning av årsredovisning 2019 
• Granskningsrapport 2019 Ockelbo gårdar 
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