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§ 117 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dnr 2019/00005 

Kommunfullmäktige utser Birger Larsson (C) och Mats Söderlund (SD) att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
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uwra""''"'""" 

Sida 

5(36) 



0 
0 
0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur 

, .. , I /I{, ~) 
il ·-·: 
'l/ ) ,..,,, 

§ 118 Dnr 4743 

Allmänhetens frågestund 

Till dagens sammanträde har inga skriftliga frågor inkommit. Hans Ledin, 
Ockelbo vägförening ställer muntlig fråga avseende kommunens fortsatta 
planering kring gång- och cykelvägar. 

Magnus Jonsson (S) besvarar frågan. 
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§ 119 Dnr8345 

INFORMATION - Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd - Återrapportering från 
verksamheten och Översiktsplan 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, i form av 
samhällsbyggnadschef Yvonne Mickels och samhällsplanerare David 
Eriksson, återrapporterar från verksamheten utifrån kommunfullmäktiges 
uppdrag respektive informerar om processen kring arbetet med ny 
översiktsplan för Ockelbo kommun. 

Sida 

7(36) 



0 
0 
0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Kommunfullmäktige 

§ 120 Dnr 8348 

INFORMATION - Årsrapport Wij trädgårdar 

Malin Hermansson, VD och Frida Mörnerud, trädgårdsmästare vid Wij 
trädgårdar avger årsrapport för 2019. 
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§ 121 Dnr 6661 

Revisorerna har ordet 

Kommunrevisor Gunnar Larsson tackar för möjligheten att i form av en 
stående punkt på dagordningen återkomma till kommunfullmäktige. 
Kommunrevisionen är viktig för den lokala demokratin, rättssäkerheten och 
effektiviteten. Medborgare har rätten att ställa krav på att verksamheten 
bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, att styrningen är tillräckligt 
tydlig och att räkenskaperna är rättvisande och korrekta. 
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§ 122 Dnr 2019/00648 

Ars- och flerårsbudget 2020-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2020 

godkänns 

2. Det personalstrategiska dokumentet och personalstrategiska mål för 2020 
godkänns. 

3. För år 2020 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter 
finansnetto, ska vara 2,0 % av skatter och statsbidrag till att för 2020 
vara 0,2 % av skatter och statsbidrag, 0,0 % för år 2021 och 0,8 % för 
2022. 

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

Driftsbudget 2020 2021 2022 

Kommunstyrelsen 91 008 92 686 94 396 

Utbildning/kultur 140 184 141 453 142 167 

Socialnämnd 148 855 151 802 155 063 

Revision 758 709 723 

Valnämnd 0 0 100 

Summa driftsbudget 380 806 386 650 392 450 

- varav VGS 4 906 5 004 5 104 

- varav gymnasieskola 21639 21639 20 039 

Investerings budget 2020 2021 2022 

Kommunstyrelsen 6 900 6 900 6 900 

Utbildning/kulturnämnd 720 720 720 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa investeringsbudget 7 920 7 920 7 920 

5. Kommunstyrelsen erhåller from år 2020 en utökad ram avseende ökade 
kapitalkostnader med 2 200 000 kronor. 
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6. Kommunkontoret får i uppdrag att utarbeta en natur- och friluftslivsplan. 
Uppdraget ska återkopplas vid kommunstyrelsens sammanträde i 
februari 2020. 

7. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram för år 2020 med 
2 000 000 kronor och fr o m år 2021 med 1 000 000 kronor. 

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

9. Utbildnings- och kulturnämnden och för gymnasieskolan erhåller ökad 
ram för år 2020 med 1 600 000 kronor och för år 2021 med 1 600 000 
kronor. 

10. Revisionen erhåller en utökad ram för år 2020 med 63 000 kronor. 

11. Tillsvidareanställda och vikarierande undersköterskor i kommunen inom 
särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård erhåller from 1 januari 
2020 en riktad lönesatsning med 600 kronor/månad och per heltidstjänst, 
totalt ca 950 000 kronor. Den riktade lönesatsningen ska rymmas inom 
socialnämndens budgetram. 

12. Investeringsnivå är fastställs till 11 ,0 mkr/år. För att finansiera 
kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den 
totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2020-2022. 

13. Kommunkontoret får i uppdrag att redovisa planerad fortsättning på 
investeringsprojektet Framtiden centrum. Uppdraget ska redovisas vid 
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2020. 

14. Kommunkontoret får i uppdrag att redovisa utvecklingen av processen 
med gång- och cykelvägar i kommunen utifrån fastställd plan. Uppdraget 
ska redovisas vid kommunstyrelsen sammanträde i februari 2020. 

15. Internränta för 2020 fastställs till 2,0 %. 

16. Taxor och avgifter för 2020 godkänns i övrigt. 

17. Ägardirektiv 2020 för Ockelbogårdar AB antas 

18. Under 2020 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2020. 

19. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 163 200 000 kronor, 

-sida 

11 (36) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Kommunfullmäktige 

jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas 
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 

20. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 68 500 000 kronor, 
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas 
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

21. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Wij Trädgårdar 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 3 350 000 kronor, jämte 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

22. Såsom för egen skuld ingå borgen för Wij Säteri AB låneförpliktelser 
upp till totalt högsta belopp om 7 418 617 kronor, jämte ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

23. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 
reglemente(§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av 
mindre betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 

24. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 
i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens 
kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år) 

25. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente(§ 
9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 
900 000 kronor (per objekt). 

Förslaget till års- och flerårsbudget 2020-2022 fastställs i övrigt. 

Reservationer 
Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD), Marcus Bertilsson (SD), 
Mattias Palm (SD), Mats Söderlund (SD), Patrik Herou (SD), 
Lena Lundqvist (SD), Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M) och 
Dan Brodin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Liz Zachariassons (SD) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2020-2022 
har överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Datum för 
överläggningen var den 10 oktober 2019. 

För att säkerställa den ekonomiska utvecklingen och konsekvenser av 
regeringens beslut om kommunal inkomstutjämning har kommunens 
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budgetprocess flyttas fram i tid för att kunna erhålla så aktuell information 
som möjligt. 

Extra ekonomiutskott inför förslag till beslut om budget 2020-2022 för att 
säkerställa de ekonomiska förutsättningarna har genomförts den 21 
november 2019 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-11-27, § 191 - Års- och flerårsbudget 2020-2022 
Bilaga Års- och flerårsbudget 2020-2022 - kompletterad 
Budgetförslag (SD), (M), (KD) 
Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 2020-2022 
Socialnämndens förslag till års- och flerårsbudget 2020-2022 
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till års- och flerårsbudget 
2020-2022 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds underlag till kommunplan 
2020-2022 
Sammanställning tillkommande behov 2020-2022 
Ägardirektiv för Ockelbo gårdar AB 2020-2022 - förslag till KF 2019-12-16 
Förslag till kommunstyrelsens mätbara mål 2020 - sammanfattande 

Yrkanden 
Magnus Jonsson (S) yrkar, med instämmande av Marit Rempling (C), 
Niels Hebert (MP), Martin Sund Svensson (V), Patrik Jonsson (S), 
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Irene Bogren (S), Anna Engblom (S) 
och Ghaith Al-Tameemi (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Liz Zachariasson (SD) yrkar, med instämmande av Linus Gunnarsson (M), 
Jonny Lindblom (SD) och Dan Brodin (KD), bifall till gemensamt 
budgetförslag (SD), (M), (KD). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 
Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C), Liz Zachariasson (SD), 
Niels Hebert (MP), Martin Sund Svensson (V), Linus Gunnarsson (M), 
Patrik Jonsson (S), Ghaith Al-Tameemi, Jonny Lindblom (SD), 
Dan Brodin (KD), Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Irene Bogren (S), 
Anna Engblom (S) 
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§ 123 Dnr 2019/00360 

Långsiktig investeringsplan 2020-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Långsiktig investeringsplan budget 2020 och plan 2021-2026 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 
per år. Detta sker i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. 

I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2020-2022 ska planen 
aktualiseras och en ny plan för perioden 2020-2026 ska tas fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-11-27, § 192 - Långsiktig investeringsplan 
2020-2026. 
Långsiktigt investeringsbudget 2020 - plan 2021-2026 

-1 7 .1 I / 1--i 
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§ 124 Dnr 2019/00716 

Förvärv av ridanläggning - Vi 1 :248 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förvärva ridanläggningen Vi 1 :248 för 1 750 000 kronor. 

2. Avskrivning av resterande fordran på Ockelbo ryttarförening 1 358 611 
kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo ryttarförening har under lång tid bedrivit en betydelsefull och 
populär verksamhet i Ockelbo med många aktiva deltagare i olika åldrar. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 fick 
kommunkontoret uppdraget att utreda möjligheter till stöd och att utreda 
alternativ för mer långsiktigt hållbar drift av ridskolan. 

Föreningen har under flera år kämpat med en ansträngd ekonomi. Ett 
kommunalt förvärv av fastigheten skulle ge föreningen möjlighet att 
fokusera mera på ridskoleverksamheten och inte på de utmaningar som 
kommer med ett fastighetsansvar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-11-27, § 201 - Förvärv av ridanläggning - Vi 1 :248 
Värdeutlåtande 

,, /'.~ 
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§ 125 Dnr 2019/00654 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds förslag till ny taxa för 
verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet antas 

2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2020, varvid tidigare taxa upphör att 
gälla. 

3. Handläggningskostnaden per timme för bilaga Aska vara 936 kronor, för 
bilaga B 1 270 kronor och för bilaga C 1 170 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet remitterades från kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-29. 
Reducering med 20 % av timavgiften för bygglov ska även fortsättningsvis 
gälla. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) har utarbetat förslag till 
ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet som anger att reducering av avgiften upphör from 1 januari 
2020. Nytt underlag presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 
november 2019. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen 2019-11-27, § 186 - Taxa för verksamhet enligt plan- och 
bygglagen samt kart- och mätverksamhet 
Taxa för PBL, kart och mät Ockelbo 
Timtaxa bygglov - VGS presentation 2019-11-27 
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§ 126 Dnr 2019/00713 

Årsredovisning 2018 - Anna och Per G Berggrens 
stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och verksamhets berättelse 2018 för Anna och Per G 
Berggrens stiftelse föreligger. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-11-27, § 200 -Årsredovisning 2018 - Anna och Per 
G Berggrens stiftelse 
Årsredovisning 2018 

Yrkanden 
Elsie-Britt Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 
Elsie-Britt Eriksson (S) 
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§ 127 Dnr 2019/00712 

Årsredovisning 2018 - A F Jäderbergs stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018 för AF Jäderbergs stiftelse 
föreligger. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen 2019-11-27, § 199 -Årsredovisning 2018 - AF 
Jäderbergs stiftelse 
Årsredovisning 2018 

Yrkanden 
Elsie-Britt Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 
Elsie-Britt Eriksson (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Kommunfullmäktige 

§ 128 Dnr 2019/00709 

Heltidsanställningar i Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. From 1 januari 2020 ska alla nya tillsvidareanställningar inom vård och 
omsorg inom kommunals avtalsområde erbjudas heltid. 

2. Viljeinriktningen är att heltid ska bli vanligare bland de som redan är 
anställda. 

3. Processen med införandet av heltid kommer att ingå i projektet 
Hel tidsresan. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2015 har det arbetats med att utreda möjligheterna till förbättrade 
villkor inom vården. Uppdraget påbörjades med att utreda om konsekvenser 
om delade turer skulle upphöra. Under årens gång har uppdraget delade turer 
övergått till att ingå i projektet Heltid som norm, Heltidsresan. Ett av målen 
är att erhålla ett politiskt beslut om att alla anställda ska erhålla 
heltidstj änster. 

Heltidsresan är ett femårigt utvecklingsprojekt som drivs sedan 2016 av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Ett av målen är att erhålla ett 
politiskt beslut om att alla anställda ska erhålla heltidsanställning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-12-10, § 214 - Heltidsanställningar i Ockelbo 
kommun 

Yrkanden 
Martin Sund Svensson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 
Martin Sund Svensson (V) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Komm u nfu llmä ktige 

§ 129 Dnr 2019/00754 

Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Alla elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår 
omvårdnadsprogrammet ( eller likvärdig utbildning) och uppfyller 
kompetenskraven kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att ärendet om lokalt arbetstidsavtal inom kommunals 
avtalsområdet behandlades föreslog personalutskottet: 

Att alla elever som genomgår omvårdnadsprogrammet ( eller likvärdig 
utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en 
tillsvidareanställning i kommunen. 

Fullmäktige beslutade 2019-06-17 i enlighet med personalutskottets förslag. 

Förtydligande 
Diskussioner under hösten visar på att beslutet behöver diskuteras vidare och 
förtydligas. Ett förtydligande är att det gäller alla elever som är 
folkbordförda i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-12-10, § 215 - Erbjudande till elever 
omvårdnadsprogrammet 

Yrkanden 
Anna Schönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 
Anna Schönning (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Kommunfullmäktige 

§ 130 Dnr 2019/00125 

Delegationsordning i personalärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delegation i personalärenden ändras enligt förslag med giltighet fr o m 
1 januari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordning i personalärenden behöver ändras och förtydligas och 
ska även aktualiseras inom organisationen. 

Delegationsordningen kommer att kompletteras med en inledande skrivelse. 
Denna skrivelse kommer att finnas med i det underlag som kommer att 
behandlas av kommunstyrelsen i december 2019. 

Punkt 10 i delegationsordningen ändras enligt följande: 

Ärendetyp Delegat Villkor/anmärkning 

Samråd med kommunchef 
10 Lön nyanställning Chef 

personalchef 

Gällande delegationsordning i personalärenden gäller för kommunstyrelsen 
och för nämnderna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-12-10, § 219 - Delegationsordning i 
personalärenden 
Delegationsordning i personalärenden - KF 2019-03-11, § 11 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Kommunfullmäktige 

§ 131 Dnr 2018/00294 

Arvodesreglemente 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till komplettering av Arvodesreglemente 2019-2022 godkänns med 
giltighet fr o m 2020-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesreglemente 2020-2022 ska kompletteras med riktlinjer över 
inlämnande av intyg för förlorad arbetsinkomst samt attest av 
tjänsterapporter. 

Försla~ till komplettering 
1. Undertecknande av tjänstgöringsrapporter 

• Tjänstgöringsrapporter ska undertecknas av ordförande alternativt 
vice ordförande och förvaltningschef med sekreterare som 
samordnare/ ersättare 

• Tjänstgöringsrapport för ordförande ska undertecknas av 
kommunfullmäktiges ordförande alternativt vice ordförande och med 
signering av förvaltningschef med sekreterare som 
samordnare/ ersättare 

2. Intyg om förlorad arbetsinkomst ska inlämnas varje år. 
• Intyg om förlorad arbetsinkomst ska lämnas in varje år senast den 31 

maj samt vid förändringar under året. 

Upodrag att säkerställa avseende intvg 2019 
Intyg om förlorad arbetsinkomst för år 2019 
För 2019 kommer en avstämning av de intyg som inlämnats under 2019 att 
genomföras. De intyg som inte lämnats kommer kontakt att tas med den 
förtroendevalde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-12-10, § 217 - Arvodesreglemente 2019-2022 
Förslag till Arvodesreglemente 2019-2022 - komplettering 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Kommunfullmäktige 

§ 132 Dnr 2019/00757 

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ersättning för hemsändning utgår med 200 kr/order med giltighet fr o m 
1 januari 2020. 

2. Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun antas med 
giltighet from 1 januari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun aktualiseras av fullmäktige i 
december varje år. Varuförsörjningsplanen fastställdes första gången av 
fullmäktige i juni 2014. 

Kommunen har arbetat med att utveckla lands- och glesbygd service och 
tillgång till dagligvaruförsörjning. Servicepunkter har införts och riktlinjer 
för hemsändningsbidrag har fastställts. 

Utifrån detta behöver Varuförsörjningsplanen för kommunen aktualiseras. 
Planen benämns from 2019 med namnet Service och varuförsörjningsplan. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen 2019-12-10, § 216 - Service- och varuförsörjningsplan för 
Ockelbo kommun 
Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun 2020 
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Kommunfullmäktige 
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§ 133 Dnr 2019/00760 

Resepolicy för Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför 2019 antog Kommunstyrelsen åtta mål för verksamhetsåret. Ett av 
dessa är att "Använda befintlig teknik för att minska resandet". 

För att nå målet har ett antal aktiviteter planerats. En aktivitet är att 
aktualisera och synliggöra kommunens Rese- och bilpolicy för samtliga 
anställda. 

Ockelbo kommuns gällande rese- och bilpolicy är antagen av KF 52/2010 
och reviderad KF 91/2012. Den innehåller två delar. En del är Resepolicy 
vilken hanterar övergripande frågor kring planering och val av resor i 
tjänsten för såväl anställda som förtroendevalda. Valen ska göras utifrån 
ekonomi, miljö samt personsäkerhet. Den andra delen, Bilpolicy, hanterar 
frågor kring anskaffning och handhavande av tjänstebil och privat bil i 
tjänsten. 

Vid översyn av rese- och bilpolicyn har framkommit behov av och önskemål 
om en del förändringar. 

Justeringar i resepolicydelen ändrar inte själva budskapet, utan förstärker det 
något samt uppdaterar detaljer och uttryck som har förändrats genom tid. 

Bilpolicydelen som är på en mera detaljerad nivå bryts ut ur dokumentet och 
hanteras som instruktioner beslutade på tjänstemannanivå. Det gör 
Resepolicyn lättare för alla att läsa, förstå samt komma ihåg och använda i 
sitt resande i vardagen. 

Magnus Jonsson (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter, återremiss av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-12-10, § 221 - Resepolicy för Ockelbo kommun 
Resepolicy för Ockelbo kommun 2019 

\ ; 

Sida 

24(36) 



0 
0 
0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Kommunfullmäktige 

§ 134 Dnr 2019/00690 

Styrdokument krisberedskap 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrdokument för krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrdokument krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun är framtaget. 
Syftet med styrdokumentet är att skapa en strategisk inriktning för arbetet 
med krisberedskap i Ockelbo kommun under mandatperioden 2019-2022 
samt arbetet med civilt försvar 2019-2020. 

Syftet är vidare att översiktligt beskriva hur kommunen avser att fullgöra de 
åtaganden som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap samt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar. 

Fokus i styrdokumentet är övergripande inriktning och styrning av arbetet 
med krisberedskap. Den mer detaljerade planeringen hanteras i en 
åtgärdsplan som beslutas av kommunchef. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-12-10, § 222 - Styrdokument krisberedskap 
2019-2022 
Styrdokument för krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun 
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Kommunfullmäktige 

§ 135 Dnr 2019/00691 

Plan för hantering av extraordinära händelser 
2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 är 
framtagen. Bestämmelserna i lag 2006:544 om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin 
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt 
uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Lagen föreskriver att kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära 
händelser ska hanteras. Syftet med planen är att kommunen skall ha en god 
förmåga att hantera extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen 2019-12-10, § 223 Plan för hantering av extraordinära 
händelser 2019-2022 
Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 
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2019-12-16 

Kommunfullmäktige 

§ 136 Dnr 2019/00495 

Svar på medborgarförslag - Källsortering på individnivå 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där det efterfrågas att kommunen 
förbättrar insamlingskärlen med källsortering på individnivå. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 86 att remittera ovan nämnda 
medborgarförslag till kommunstyrelsen. Ett svar har nu utarbetats. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsen 2019-11-27, § 197 - Medborgarförslag - källsortering på 
individnivå 
Svar på medborgarförslag - Källsortering på individnivå 
Medborgarförslag 
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§ 137 Dnr 2019/00504 

Svar på medborgarförslag - Bevara den biologiska 
mångfalden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit avseende arbete med att bevara den 
biologiska mångfalden på kommunens allmänningar. Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har på uppdrag besvarat 
medborgarförslaget. 

Medborgaren framför att Ockelbo kommun bör ta ett mer aktivt ansvar för 
att bevara den biologiska mångfalden på sina allmänningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 87 att remittera ovan nämnda 
medborgarförslag till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-12-10, § 224 - Medborgarförslag - Bevara den 
biologiska mångfalden 
Svar på medborgarförslag - Bevara den biologiska mångfalden 
N aturvårdsprogram 2016-2020 
Medborgarförslag 
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Kommunfullmäktige 

§ 138 

Valärende - Inköp Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Dnr 2019/00686 

Från och med att den reviderade förbundsordningen träder i kraft återkalla 
uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare i direktionen för Inköp 
Gävleborg. Till ny ordinarie representant utses kommunstyrelsens 
ordförande och som ersättare vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 80 att anta reviderad 
förbundsordning för Inköp Gävleborg. Den reviderade förbundsordningen 
börjar gälla den dag då Gävle utträder. Samma dag återtar kommunerna 
ansvaret för inköp-/upphandlingsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-11-27, § 198 - Valärende Inköp Gävleborg 
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Kommunfullmäktige 

§ 139 

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Dnr 2019/00152 

• Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning av 
utbildning - UKN Beslut 2019-12-04, § 90 

• Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning av 
grundskoleutbildning 

• Revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning av utbildning 
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Kommunfullmäktige 

§ 140 

Avsägelse/Fyllnadsval (SO) 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Dnr 2019/00782 

1. Avsägelserna från Marcus Bellman (SD) och Jonny Lindblom (SD) 
godkänns. 

2. Ledamot tillväxtutskottet - Beslutas av KS 2020-02-25 
Ersättare Kommunstyrelsen - Patrik Berou (SD) 
Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden - Mattias Palm (SD) 
Ersättare Valnämnden - Ann-Katrin Zachrisson (SD) 
Ersättare Personalutskottet - Beslutas av KS 2020-02-25 
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård -
Ann-Katrin Zachrisson (SD) 
Ersättare Ockelbogårdar AB - Mattias Palm (SD) 

3. Ersättare Gemensamma nämnden för företagshälsovård -
Lena Lundqvist (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Marcus Bellman (SD) har 2019-12-10 inkommit med en avsägelse från 
samtliga förtroendeuppdrag förutom uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Förtroendeuppdrag 
Ledamot tillväxtutskottet 
Ersättare kommunstyrelsen 
Ersättare utbildnings- och kulturnämnden 
Ersättare valnämnden 
Ersättare personal utskottet 
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård 
Ersättare Ockelbogårdar AB 

Jonny Lindblom (SD) har 2019-12-13 inkommit med en avsägelse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i Gemensamma nämnden för 
företagshälsovård. 
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Kommunfullmäktige 

§ 141 Dnr 2019/00783 

Avsägelse/Fyllnadsval - Ersättare Utbildnings- och 
kulturnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelse från uppdrag som ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden 
från Mira Rutanen (MP) godkänns. 

2. Vakant (MP) ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Mira Rutanen (MP) har 2019-12-09 inkommit med en avsägelse från sitt 
förtroendeuppdrag som ersättare i Utbildnings- och kulturnämndenen. 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-16 

Kommunfullmäktige 

§ 142 Dnr 2019/00780 

Interpellation - Utbildnings- och kulturnämndens 
budget 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 

Interpellationen besvaras skriftligen av kommunstyrelsens ordförande, se 
bilaga § 142. 

Sammanfattning av ärendet 
Niels Hebert (MP) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande: 

"Under en följd av år har Utbildnings- och kulturnämnden (UKN) i Ockelbo 
redovisat underskott för skolverksamheten. Kostnaderna för gymnasieskolan 
har varit en betydande och återkommande del av underskottet. 

Att år efter år dras med underskott är negativt på många sätt. En konsekvens 
kan vara kortsiktiga besparingar i slutet av budgetåret, en annan att 
ambitionen att hålla budgeten prioriteras ned. 

Som ledamot i KF kan jag inte avgöra om det finns det strukturella problem 
inom skolan, eller om underskotten av någon anledning är förutsedda av 
kommunledningen och en följd av underbudgetering. 

Utifrån detta frågar jag: 
- Vilka är orsakerna till UKN under flera år inte hållit sin budget? 
- Har detta fått negativa konsekvenser för elever och anställda inom skolan? 
- Hur kan vi i framtiden få bättre överensstämmelse mellan anslagen till 
skolan och resultaten av verksamheten, det vill säga, mellan budget och 
utfall?" 

Inlägg 
Magnus Jonsson (S), Niels Hebert (MP) 
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Kommunfullmäktige 

§ 143 Dnr 2019/00784 

Anmälan av motion - Utred arbetstidsförkortning för 
heltidstjänster inom äldreomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har lämnat in följande motion: 

Motion till Kommunfullmäktige i Ockelbo om att utreda 
arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen 

Inom flera av verksamheterna under Socialnämndens ansvar arbetar idag en 
majoritet av de anställda deltid. Verksamhetscheferna beskriver 
anledningarna som att de anställda oftast inte orkar arbeta heltid, då flera 
arbetsuppgifter på Socialförvaltningen inom vård och omsorg generellt, men 
äldreomsorgen specifikt är såväl fysiskt tunga som psykiskt krävande. 

Att arbeta deltid får aldrig bli en kvinnofälla, vilket också är en av 
anledningarna till att Ockelbo kommun just nu deltar i arbetet med 
Heltidsresan - om allas rätt till heltidsarbete. Det är däremot heller inte 
rimligt att anställda inom ( ofta kvinnodominerade yrken) så som 
äldreomsorgen ska behöva arbeta sig sjuka. Det bör därför utredas vad som 
är en lämplig heltidstjänst (mätt i antal timmar per vecka) inom kommunens 
äldreomsorg. 

Att utreda lämplig heltid för äldreomsorgens anställda är en fråga om att 
säkra kvalitet och kompetens. Exempel med arbetstidsförkortning med 
bibehållen heltidslön på andra ställen (närmast Ljusdal, men även Göteborg) 
visar att liknande arbetsmiljöförbättring gynnar såväl de äldre som att det 
minskar antalet sjukskrivningar. Det skulle potentiellt sett såväl kunna locka 
fler till den nystartade utbildningen till undersköterska som ska startas upp i 
Ockelbo - liksom locka fler att vilja arbeta i just Ockelbo. 

Genomförd arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen i Göteborg visar på 
halverad sjukfrånvaro, men även att personalen med anledning av detta 
klarat av att genomföra 80% fler aktiviteter för de boende. Slutrapporten av 
följeforskarna som studerat genomförd arbetstidsförkortning i Ljusdal för 
socialtjänsten har titeln "Miraklet i Ljusdal" och visar på resultat som 
minskad stress, kraftigt minskad personalomsättning, budget i balans pga 
minskat behov av externa konsulter samt bibehållen kvalitet. 
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Kommunfullmäktige 

Det är naturligt att också överväga hur arbetstidsförkortning skulle kunna 
implementeras inom fler av Socialförvaltningens verksamheter, i syfte att 
öka arbetsplatsernas attraktivitet genom förbättrad arbetsmiljö men med 
bibehållen kvalitet. 

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att Kommunfullmäktige ger Socialförvaltningen 
i uppdrag att: 

• utreda möjligheten att testa lämplig arbetstidsförkortning för i första 
hand anställda inom äldreomsorgen i Ockelbo, i samverkan med 
personal och berörda fackförbund 

• rapportera resultaten tillbaka till Kommunfullmäktige senast juni 
2021 

Miljöpartiet de gröna i Ockelbo 
Niels Hebert 
Madelene Håkansson 
Christoffer Carstens 

Besluts underlag 

Motion till KF om att utreda arbetstidsförkortning 

I Utdrags bes fy rlcm de 
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§ 144 Dnr 2019/00778 

Avsägelse/Fyllnadsval - Ersättare Gästrike återvinnare 
fö rbu n dsfu 11 mäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelse från uppdrag som ersättare i Gästrike återvinnare 
förbundsfullmäktige från Anna Lindahl (S) godkänns. 

2. Vakant (S) ersättare i Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Lindahl (S) har 2019-12-03 inkommit med en avsägelse från sitt 
förtroendeuppdrag som ersättare i Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige. 

I t 
V 

I UOragsbesOWmde 
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1) 

·RPEL 
oe 

TIO - UTBlLDNINGS .. OCH 
BUDGET 

UKN har haft för höga personalkostnader utifrån den lagda budgeten. Det är 
främst personalkostnader inom grundskolan som gör att budgeten överskrids. 
Vi har inte haft styrning och ledning på det sätt som behövts inom skolan. Man 
har inte haft en medvetenhet i verksamheten kring budgeten och vad olika insatser 
eller prioriteringar kostar. 

Vi har heller inte haft en tydlig bild av vad den ordinarie timplanen kostar och det 
har blandats ihop med olika former av stödresurser. 

2) 
Vi har haft en hög personaltäthet vilket snarare har varit positivt för både elever 
och anställda, sedan är det svårt att avgöra om vi haft rätt personal på plats. 
De negativa konsekvenser som kan finnas är att det finns en risk att vi inte använt 
resurserna på bästa sätt. Samtidigt är det svårt att säkerställa det oavsett 
budgetläge. 

3) 
Ett resursfördelningssystem är inköpt ( 191210) och kommer implementeras under 
de första månaderna 2020. Systemet ger oss en exakt uppgift på vad timplan 
kostar och ger rektor ett verktyg att på daglig basis följa budgetutfallet. 

Det ska också ge oss förtroendevalda en möjlighet att se vad olika prioriteringar 
och satsningar i skolan faktiskt kostar. Det ska förhoppningsvis också ge en bild 
av vad verksamheten kostar i dag och ge oss möjlighet att göra politiska 
prioriteringar framöver som kan leda till att rektor har budget som 
överensstämmer med den verksamhet vi vill ha. 




