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Plats och tid Stora Vänortsrummet/Teams, måndagen den 10 maj 2021 kl 18:30-19:30 

Beslutande Ledamöter 
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 Ann-Chatrine Eriksson  
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 Anna Schönning  

 Justerare 

  

 Martin Sund Svensson Jonny Lindblom 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-05-10 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-14 
Datum då anslaget tas 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ann-Chatrine Eriksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anna Schönning (S), Ordförande 
Lena Schenström (C), 1:e vice ordförande 
Jonny Lindblom (SD), 2:e vice ordförande 
Magnus Jonsson (S) 
Patrik Jonsson (S) 
Anna Engblom (S) 
Torbjörn Nyholm (S), ersättare för Jonas Tholén (S) 
Elsie-Britt Eriksson (S) 
Anders Öquist (S) 
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 
Ghaith Al-Tameemi (S) 
Irene Bogren (S) 
Jamill Barikzey (S) 
Anna Lindahl (S) 
Marit Rempling (C) 
Birger Larsson (C) 
Thorsten Åstrand (C) 
Birgitta Åstrand (C) 
Liz Zachariasson (SD) 
Joel Strömner (SD) 
Marcus Bertilsson (SD) 
Mats Söderlund (SD), ersättare för Marcus Hellman (SD) 
Conny Malmgren (SD), ersättare för Petra Wetterstrand (SD) 
Patrik Herou (SD) 
Lena Lundqvist (SD) 
Anders Nordlander (-) 
Linus Gunnarsson (M) 
Dan Brodin (KD) 
Anna Lindmark (V) 
Martin Sund Svensson (V) 
Niels Hebert (MP) 

Övriga närvarande  

Ersättare 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga 

Staffan Nordqvist (S) 
Kerstin Hellberg (S) 
Anders Olsson (S) 
Inger Högberg Kalmering (C) 
Malin Helperin (C) 
Lars Erik Vikberg (C) 
Rickard Lindstrand Levin (M) 
 
Mats Åstrand, kommunrevisor 

Tjänstemän Ann-Chatrine Eriksson, kommunsekreterare 
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§ 14 Dnr 2021/00001 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Martin Sund Svensson (V) och  

Jonny Lindblom (SD) att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 
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§ 15 Dnr 2021/00234 

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2021-03-30 ny ledamot/ersättare 

för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 30 mars 2021 till och 

med den 14 oktober 2022. 

 

Parti: Centerpartiet 

Ny ledamot: Thorsten Åstrand 

Ny ersättare: Lars-Erik Wickberg 

Avgången ledamot: Magnus Hålén 

                         

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen i Gävleborg beslut 2021-03-30, dnr 2028-2021                          
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§ 16 Dnr 2021/00151  

Årsredovisning 2020 - Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2020 – Ockelbo kommun godkänns. 

2. Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2020, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten. 

3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2020, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten. 

4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2020, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten.  

5. Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun har uppnått målet 

med God ekonomisk hushållning för år 2020. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2020 avsätta 4 000 tkr 

till resultatutjämningsreserv (RUR) som inrättades av kommunfullmäktige 

2020-11-30 (§93). 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2020 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas 

av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen 

2020 är 8,0 mkr och för koncernen 13,1 mkr. 

Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala 

verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i 

företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala 

befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.  

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som 

bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen 

lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.                         
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Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-03-30, § 32 - Årsredovisning 2020 - Ockelbo kommun 

Årsredovisning 2020                          

      

Yrkanden 

Magnus Jonsson (S) yrkar, med instämmande av Marit Rempling (C) och 

Niels Hebert (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag.      

      

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C), Niels Hebert (MP)      
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§ 17 Dnr 2021/00007 

Revisorerna har ordet 

Kommunrevisor Mats Åstrand informerar. Revisorerna har lämnat 

revisionsberättelse och redogörelse för år 2020. 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 

nämnder och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensam 

nämnd för verksamhetsstöd, överförmyndarnämnden Västra Gästrikland, 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamhet, FoU Välfärd, RegNet och HelGe och 

företagshälsovårdsnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.  

Revisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning 

för 2020. 
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§ 18 Dnr 2021/00314  

Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för 
år 2020 - Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna. 

2. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda 

förtroendevalda i dessa instanser. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har avlämnat revisionsberättelse och redogörelsen för år 2020. 

                         

Beslutsunderlag 

Granskning av årsredovisning 2020 

Rapport årsredovisning 2020 - Ockelbo kommun 

Revisorernas redogörelse 2020 

Revisionsberättelse för år 2020                        

      

      

 

Not till protokollet 

De ledamöter i kommunfullmäktige, vilka också varit ledamöter och 

ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ, deltar inte i 

behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande 

honom eller henne. 
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§ 19 Dnr 2021/00153  

Rapport finanspolicy 2020-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporten godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 

kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 

kommunfullmäktige två gånger per år.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-03-30, § 33 - Rapport finanspolicy 2020-12-31 

Rapport finanspolicy 2020-12-31                          
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§ 20 Dnr 2021/00239  

Tillkommande taxor simhallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tillkommande taxor simhallen godkänns med giltighet fr o m 1 april 2021. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden har lämnat förslag på tillkommande taxor 

simhallen.  

Vid simhallen finns det under 2021 möjlighet att nyttja en infrabastu, en ny 

aktivitet. En taxa för infrabastun behöver därmed fastställas och ett förslag är 

framtaget enligt följande. (belopp i kronor) 

130,00  infrabastu 30 min (190,00 med bad) 

200,00  infrabastu 60 min (250,00 med bad) 

1 150,00  10-kort infrabastu 

                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-04-27, § 51 - Tillkommande taxor simhallen 

Utbildnings- och kulturnämnden 2021-02-10, § 9 
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§ 21 Dnr 2021/00061  

Svar på medborgarförslag - Gratis arbetsskor till 
anställda inom vården 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Ockelbo kommun har mottagit ett medborgarförslag om att erbjuda personal 

inom vården gratis arbetsskor.  

Bedömning 

Frågeställningen är inte en fråga för kommunfullmäktige utan det ska lösas 

mellan parterna. Förmåner såsom fria arbetsskor ska diskuteras mellan 

arbetsgivare och arbetstagarparterna, varvid denna fråga hänförs till 

arbetstagarorganisationen för vidare beredning. 

                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-04-27, § 56 - Medborgarförslag - Gratis arbetsskor till 

anställda inom vården 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 9  

                         

Yrkanden 

Martin Sund Svensson (V) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Martin Sund Svenssons (V) yrkande under proposition 

och finner att motionen ska avslås. 

      

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V)      
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§ 22 Dnr 2021/00262  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med § 32 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska 

medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas. 

Medborgarförslag   Svar beräknas 

Utveckla torget   Juni 2021 

 

Asfalterade parkeringsplatser längs Sjöbäcksvägen Juni 2021 

 

Frisbeegolfbana   Juni 2021 

 

Skapa parkeringsplatser längs Kaplansvägen Juni 2021 

 

Fler nya, snygga papperskorgar i Ockelbo- Juni 2021 
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§ 23 Dnr 2021/00261  

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med § 31 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner 

som inte beretts färdigt redovisas. 

Motion    Svar beräknas 

Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo- Oktober 2021 

Norrsundet (MP) 

 

Belysning på Ulvstavägen (C)  Juni 2021 

 

Utred behovet av barnomsorg på obekväm tid  Juni 2021 

(”Nattis”) i Ockelbo kommun (SD) 

 

Inför LOV inom äldreomsorgen (M)  Juni 2021 

 

Inför policy för föreningsbidrag och   Oktober 2021 

visionsmedel (M) 
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§ 24 Dnr 2021/00254  

Anmälan av medborgarförslag - Förnyelse av 
utegymmet vid Hälsans stig 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Mitt förslag bygger på att främja för vår hälsa och med ännu mer 

möjligheter till träning i utemiljö och framför allt i rådande pandemier. Det 

vore mycket önskvärt om Ockelbo kommun ville förbättra de s.k. ute gym 

som ligger efter hälsans stig. De stationer som finns idag både vid Sjöbacken 

och vid kolonilotterna vid campingen är tunga stockar. 

Dessa stockar är omöjligt för oss som dels är äldre, funktionshindrade och 

barn som inte har den styrkan som behövs för att lyfta dessa tunga stockar. 

Endast de starka klarar av att träna med dessa stockar. Det är inte bara en 

åsikt ifrån mig utan då jag går på träning hos Madelene Heimer varje vecka 

så vet jag vi är flera som tycker att det är lite fel tänkt att man bara har satsat 

på de tyngsta stockarna (finns även i flera utförande på marknaden och 

framför allt lättare) Idag är det väldigt få i stort sett knappt några alls som 

nyttjar dessa träredskap därför de är för tunga. 

Mitt medborgarförslag är att man borde göra om och satsa på mer 

träningsredskap, det finns massor av olika ute gym, redskap att införskaffa 

som gynnar oss alla medborgare med olika förutsättningar. Ett besök i 

Boulognerskogen i Gävle finns ett jättefint ute gym där man kan få idéer och 

förslag på hur Ockelbos ute gym kan förbättras och vad som erbjudas till 

möjlighet för en bättre i vår kommun. Det finns också bra plats att göra ett 

större gym vid kolonilotterna där det finns gott om mark bredvid stockarna 

finns även plats vid Sjöbacken. 

I dagens samhälle är vi både unga som gamla med olika förutsättningar som 

vill förbättra vår hälsa och inte alltid gå in på ett gym vilket ofta är förenat 

med kostnader som inte alla har råd med. Gynnar även de inom äldrevården 

som har ork och vill träna ute i friska luften. Att få träna på ett gym och som 

dessutom ett ute gym där vi kan andas frisk luft gynnar oss alla. 

Vi har så fin utemiljö kring Hälsans stig och att förena den med fler 

möjligheter till träning kan aldrig vara fel. 
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Ju fler möjligheter vi får att hålla oss i form, ju friskare invånare får vi i 

kommunen och förhoppningsvis mindre kostnader i sjukvården.”         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag_Utegym                          
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§ 25 Dnr 2021/00164  

Anmälan av motion - Ockelbo som utbildningscentrum 
(MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion: 

”Utbildning är utvecklande för människor och samhälle. För en kommun 

som Ockelbo har utbildning strategisk betydelse. Gävleborg är länet med den 

lägsta utbildningsnivån i landet. Ockelbo hör till de kommuner i länet där 

invånarna har lägst utbildningsnivå. Det är minst sagt oroande med tanke på 

kunskapers allt större betydelse i hela arbetslivet. 

Hur skapar vi en utbildningstradition? Att trädgårdsutbildningen på Wij 

blivit en stor framgång är mycket glädjande. Antalet sökande är stadigt fler 

än antalet utbildningsplatser. Vi anser att Ockelbo ska gå vidare och söka 

fler utbildningar i linje med Wij trädgårdars verksamhet. Till den 

trädgårdsutbildning som finns kan knytas andra inom gröna näringar, där 

efterfrågan på arbetskraft väntas vara stabil. En utbildning som anknyter till 

Wij trädgårdar är biodling. 

Vi tror att det är klokt att även på andra sätt utgå från de resurser som finns i 

Ockelbo med omnejd när en funderar på att vidga möjligheterna för 

kommunens invånare att finna en utbildning och ett framtida arbete. Vi tror 

också att utbildningar som i olika avseenden ligger nära varandra kan öka 

kvaliteten och ge fler infallsvinklar och därmed gynna både deltagare/elever 

och anställda.  

Under lång tid har frågan om att lokalisera grön rehabilitering till Wij 

trädgårdar då och då diskuterats, liksom inom Region Gävleborg. Behovet av 

terapiträdgårdar ökar och kan bidra till läkning, habilitering och 

rehabilitering. Vi tänker oss att uppbyggnaden av grön rehab i anslutning till 

Wij trädgårdar och med Regionens stöd kan skapa en kompetens så att andra 

kan lära sig av Ockelbo.  

I Ockelbo finns tradition och kunnande inom verkstadsindustrin. Det är en 

bransch under snabb omställning där utbildning blir allt nödvändigare. Andra 

områden med god kompetens i Ockelbo är byggnadsvård och träteknik, 

slöjd, hantverk och djurvård, liksom grönsaksodling och skogsskötsel.  
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Miljöpartiet föreslår att: 

- en utredning görs för att lämna förslag på utbildningar som av olika 

huvudmän (t ex kommunen/yrkeshögskola, folkhögskola) kan etableras och 

utvecklas i Ockelbo  

- tänkbara huvudmän, finansiering, lokala och regionala 

samverkansmöjligheter och etableringsförutsättningar redovisas  

- utredningen görs skyndsamt, eftersom utbildning på en gång gagnar den 

enskilda kommuninvånaren och är av strategisk betydelse för Ockelbos 

utveckling.  

Niels Hebert Miljöpartiet de gröna i Ockelbo”                         

Beslutsunderlag 

Motion - Ockelbo som utbildningscentrum                          
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§ 26 Dnr 2021/00193  

Anmälan av motion - Sjöbackens grönområde och 
badplats (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Irene Bogren och Anders Öquist, båda (S), har lämnat in följande motion: 

”Sjöbackens grönområde är uppskattad som mötesplats och för rekreation, 

området är lättillgängligt i centrala Ockelbo. Vid Sjöbacken kan man kan ha 

olika utomhusaktiviteter och det är en fin badplats inklusive ”lilla” 

Sjöbacken. Där spelas det boule, volleyboll och människor har picknick. 

Hälsans stig startar vid Sjöbacken, stigen fortsätter via Wij Trädgårdar till 

Forn-Wij och tillbaka till Sjöbacken och hela rundan är fem kilometer. 

Hälsans stig är populär och mycket använd såväl vinter som sommar. 

Vintertid så är Sjöbacken och sjön en arena för vinteraktiviteter som skidor, 

skridskor, skoter, pulkaåkning och fiske. ”Lilla” Sjöbacken har också en 

handikapramp på badplatsen, utegym och en speciell badplats för hundar. 

Området används också för Perslundaskolans idrottsaktiviteter.  

Vi vill att området ska vårdas, att skötseln ska snäppas upp så att det blir 

ännu mer inbjudande att träffas för att ha picknickar eller annat. Vi vill att 

det ska vara ett större helhetsgrepp mellan Sjöbacken till ”lilla” Sjöbacken 

och anknytningen till Hälsans stig.  

Exempelvis att bänkar ses över och att det blir fler bänkar och bord, att 

volleybollplan och bouleplan underhålls, att belysning förbättras och att det 

finns trivselbelysning. Vi vill att gräsmattans yta utökas till att innefatta hela 

björkdungen så att det skapas möjlighet för en mysig picknick under 

björkarna i dungen. Att Hälsans stig är framkomlig under alla årstider 

(snöröjning vintertid) och att det finns belysning längs med stigen.  

Skapa en trevlig och välkomnande entré ned till badplatsen från parkeringen, 

där det idag upplevs som skräpig och störande. 

Området ska attrahera fler människor i alla åldersgrupper och intresset ska 

öka för allmänheten att besöka området Sjöbacken och Hälsans stig. 
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Vi yrkar: 

- att Ockelbo kommun ser över och utvecklar området till att bli ännu mer 

inbjudande. 

- att Ockelbo kommun utvecklar området till en friluft- och rekreationsarena.  

Ockelbo 2021-03-25 

Irene Bogrén (S) Anders Öquist (S)”                          

Beslutsunderlag 

Motion – Sjöbackens grönområde och badplats                          
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§ 27 Dnr 2021/00297  

Anmälan av motion - Införskaffa TV-apparater till 
rummen på korttidsavdelningen på Bysjöstrand (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Liz Zachariasson (SD) har lämnat in följande motion: 

”Sverigedemokraterna har uppmärksammat att det är brist på stimulans för 

brukarna på korttidsboendet, det finns varken radio eller TV.  

I rådande pandemi har det blivit tydligt hur isolerade brukarna blir när det 

inte finns något att se eller lyssna på. Brukarna har inte möjlighet att röra sig 

fritt på avdelningen innan negativt provsvar för covid-19 erhållits. 

Sverigedemokraterna tycker det är orimligt att man ska ta med en egen TV 

för en kortare vistelse på boendet.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att 

kommunfullmäktige beslutar: 

Att Ockelbo kommun införskaffar TV-apparater till rummen på 

korttidsavdelningen. 

För Sverigedemokraterna 

Liz Zachariasson” 

                         

Beslutsunderlag 

Motion – Införskaffa TV-apparater till rummen på korttidsavdelningen på 

Bysjöstrand                          

      

Inlägg 

Anna Engblom (S)      
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§ 28 Dnr 2021/00245  

Fyllnadsval - ledamot Stiftelsen Wij Trädgårdar  

Kommunfullmäktiges beslut 

Tomas Grönberg – ledamot. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Marit Rempling (C) har i skrivelse 2021-03-31 avsagt sig sitt uppdrag som 

ledamot i stiftelsen Wij trädgårdar.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-04-27, § 57 - Fyllnadsval - ledamot Stiftelsen Wij 

Trädgårdar 
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§ 29 Dnr 2021/00008 

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

 Kommunstyrelsens svar på Granskning av ekonomistyrning inom 

utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde 

 Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet, kvartal 

1, 2021 
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§ 30 Dnr 2021/00316  

Tillfällig avgiftsbefrielse för torghandel, plats 1-5 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tillfällig avgiftsbefrielse för torghandel, plats 1-5, införs under perioden 

2021-05-10 – 2021-12-31. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Under rådande pandemi införs tillfällig avgiftsbefrielse för torghandel,  

plats 1-5, under perioden 2021-05-10 – 2021-12-31. 

 

Plats Upplåtelsens ändamål Kr / år Kr / mån Kr / dag 
 

1 - 5 Marknadsstånd 9-16 kvm - 1 200 185 
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