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Kommunfullmäktige 

Plats: Stora Vänortsrummet/Teams 

Tid: måndag 8 mars 2021 kl. 18:30 

Kommunfullmäktiges presidium har med anledning av Corona/Covid-19 

beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring 

sammanträden: 

 

 Allmänhet och intresserade uppmanas se sändningen i efterhand 

på hemsidan 

 Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt sekreterare finns i 

Stora Vänortsrummet 

 Starta din uppkoppling 30 minuter innan sammanträdet genom att 

klicka på den länk du fått i Teams- alternativt Outlook-kalendern 
 

Ärende   

1.   Upprop 
 

  

2.  Val av justerare 
 

  

3.  Avsägelse - ledamot Kommunfullmäktige (C) 
 

  

4.  Revisorerna har ordet 
 

  

5.  Hantering av underskott i budget 2021 - Inköp Gävleborg 
 

  

6.  Årsredovisning 2019 - A F Jäderbergs stiftelse 
 

  

7.  Årsredovisning 2019 - Anna och Per G Berggrens stiftelse 
 

  

8.  Försäljning av förråd vid Ockelbo Lego-Mek 
 

  

9.  Försäljning - del av fastighet Säbyggeby 7:79 
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Ärende   

10.  Anmälan av medborgarförslag - Gratis arbetsskor till anställda 
inom vården 
 

  

11.  Rapporter 
 

  

12.  NYTT - Anmälan av motion - Inför LOV inom äldreomsorgen 
 

  

13.  NYTT - Anmälan av motion - Inför policy för föreningsbidrag 
och visionsmedel 
 

  

14.  NYTT - Interpellation - Dåliga vägar 
 

  

 
Anna Schönning 
ordförande 

 

 



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 
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 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av motion - Inför LOV inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Linus Gunnarsson (M) har lämnat in följande motion: 

”Idag tillåts enbart en aktör inom vård och omsorg i Ockelbo, nämligen 

kommunen själv. Ett införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV) bidrar 

till nytänkande och mångfald och det stärker den enskildes rätt till 

medbestämmande. Det skapar också möjlighet för privata företag att utföra 

tjänster som kommunen idag utför i egen regi. LOV skapar drivkrafter att 

möta brukarens behov utifrån kvalitetskrav.  

Valfrihetssystem ger medborgarna möjlighet att välja mellan olika 

leverantörer och tjänster inom vård och omsorg. Som enskild kund ges man 

makt och möjlighet att själv bestämma vad som är god kvalitet och matchar 

sina egna krav, genom att välja den utförare som man själv anser håller den 

högsta kvaliteten. Man kan även byta utförare om man inte är nöjd. Det 

skapar en kvalitetskonkurrens som bidrar till en positiv utveckling av 

verksamheten då man tillåter fler arbetsgivare inom den offentliga sektorn.  

Socialförvaltningen i Ockelbo utredde frågan om införande av LOV i 

hemtjänsten 2012, socialförvaltningen förespråkade redan då att kommunen 

skulle införa LOV.  

Med ovan nämnt yrkar jag därmed följande:  

-att Ockelbo Kommun inför LOV i hemtjänsten.  

-att Ockelbo Kommun inför LOV för äldreboenden.”                         

Beslutsunderlag 

Motion – Inför LOV i äldreomsorgen                          

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 



Motion 

Inför LOV inom äldreomsorgen

Idag tillåts enbart en aktör inom vård och omsorg i Ockelbo, nämligen kommunen 
själv. Ett införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV) bidrar till nytänkande och 
mångfald och det stärker den enskildes rätt till medbestämmande. Det skapar också 
möjlighet för privata företag att utföra tjänster som kommunen idag utför i egen regi. 
LOV skapar drivkrafter att möta brukarens behov utifrån kvalitetskrav. 

Valfrihetssystem ger medborgarna möjlighet att välja mellan olika leverantörer och 
tjänster inom vård och omsorg. Som enskild kund ges man makt och möjlighet att 
själv bestämma vad som är god kvalitet och matchar sina egna krav, genom att välja 
den utförare som man själv anser håller den högsta kvaliteten. Man kan även byta 
utförare om man inte är nöjd. Det skapar en kvalitetskonkurrens som bidrar till en 
positiv utveckling av verksamheten då man tillåter fler arbetsgivare inom den 
offentliga sektorn. 

Socialförvaltningen i Ockelbo utredde frågan om införande av LOV i hemtjänsten 
2012, socialförvaltningen förespråkade redan då att kommunen skulle införa LOV.

Med ovan nämnt yrkar jag därmed följande:

-att Ockelbo Kommun inför LOV i hemtjänsten.

-att Ockelbo Kommun inför LOV för äldreboenden. 

Linus Gunnarsson (m)
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Anmälan av motion - Inför policy för föreningsbidrag 
och visionsmedel 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Idag har kommunen inget samlat grepp över alla föreningsbidrag och 

visionsmedel som man tilldelar olika föreningar. Det är godtyckligt hur man 

beslutar om medel allteftersom ansökningar inkommer. Vad avgör om vissa 

föreningar får medel och andra blir utan?  

För detta krävs en policy med tydligt uppsatta kriterier och riktlinjer, både 

vad gäller sökande samt beslut gällande beviljande eller avslag. En budget 

för hur mycket medel som kan utdelas bör finnas tydligt redovisad. En 

naturlig del är då också uppföljning där budget samt utfall följs upp. Därmed 

kan man också göra en bättre årsplanering.  

Med ovan nämnt yrkar jag därmed följande:  

-att Ockelbo Kommun inför en policy i hur man ansöker om, samt hur man 

beslutar om eventuell utdelning av, föreningsbidrag och visionsmedel.  

-att Ockelbo Kommun upprättar ett uppföljningsverktyg avseende 

föreningsbidrag och visionsmedel.                          

Beslutsunderlag 

Motion – Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel                          

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 



Motion 

Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel

Idag har kommunen inget samlat grepp över alla föreningsbidrag och visionsmedel 
som man tilldelar olika föreningar. Det är godtyckligt hur man beslutar om medel 
allteftersom ansökningar inkommer. Vad avgör om vissa föreningar får medel och 
andra blir utan? 

För detta krävs en policy med tydligt uppsatta kriterier och riktlinjer, både vad gäller 
sökande samt beslut gällande beviljande eller avslag. En budget för hur mycket medel
som kan utdelas bör finnas tydligt redovisad. En naturlig del är då också uppföljning 
där budget samt utfall följs upp. Därmed kan man också göra en bättre årsplanering.

Med ovan nämnt yrkar jag därmed följande:

-att Ockelbo Kommun inför en policy i hur man ansöker om, samt hur man 
beslutar om eventuell utdelning av, föreningsbidrag och visionsmedel.

-att Ockelbo Kommun upprättar ett uppföljningsverktyg avseende 
föreningsbidrag och visionsmedel.

Linus Gunnarsson (m)



Interpellation

Dåliga vägar

Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen har Gävleborg 
sämst vägar i hela landet.

Vid tillväxtutskottets möte med Trafikverket 23/10 2020 diskuterades vägfrågor i 
kommunen, framförallt gällande väg 546 från Åmot och norrut mot Alfta, den s k 
Katrinebergsvägen. 2013 valde Trafikverket att riva upp asfalten efter över 50 år då 
man ansåg att underhållet skulle bli billigare med grusväg. Uppenbarligen har man 
dock inte ens underhållit denna grusväg tillräckligt då den är i bedrövligt skick. En 
del beror troligen på att vägen blivit ytterligare sönderkörd vid tung yrkesmässig 
transport. Vi måste värna om alla våra invånare, om alla lokala jobb och om 
besöksnäringen. En dålig väg förhindrar yrkesmässig trafik. En dålig väg gör det 
mindre attraktivt att bo eller arbetspendla längs vägen. En dålig väg avskräcker den 
turism vi så väl behöver. Vi behöver helt enkelt ett farbart vägnät i hela kommunen. 

Regeringen vill inte tilldela medel för att åtgärda vägen. Trafikverket har inga planer 
på att åter asfaltera vägen eftersom de inte får tillräckliga resurser. Kommunalråd 
Magnus Jonssons (s) partikamrat Tomas Eneroth, tillika infrastrukturminister, vill inte
prioritera något dylikt. Det gjorde han tydligt i riksdagsdebatten mot Lars Beckman 
tisdagen den 2/2. 

Är Kommunalrådet i Ockelbo kommun av samma mening? Varför vill ni inte satsa på
våra vägar i Ockelbo kommun?

Vad görs för att förbättra underhållet på våra vägar?

När kommer vi få se Katrinebergsvägen i bra skick?

Linus Gunnarsson (m)


