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§ 63 Dnr 2021/00001  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Liz Zachariasson (SD) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll. 

 

      

      

 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr 2021/00303  

Initiativärende - Avsluta samarbetet med ABF Ockelbo 
och stoppa ekonomiska bidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Sverigedemokraternas initiativärende. 

 

 

Reservation 

Joel Strömner (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet 

enligt bilaga 1, § 64. 

 

Ärendebeskrivning 

Från Sverigedemokraterna har rubricerade initiativärende inkommit med 

förslag: 

- att Ockelbo kommun avslutar samarbetet med ABF Ockelbo. 

- att Ockelbo kommun stoppar ekonomiska bidrag från kommunen till ABF 

Ockelbo. 

- att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att verkställa beslutet och 

återrapportera eventuella behov av åtgärder till följd av de två föregående 

att-satserna. 

 

Ockelbo kommun kan och ska stödja föreningslivet när det är påkallat för att 

säkerställa en aktiv fritid hos barn och unga, något som bidrar till sociala 

möten, lek och glädje. Föreningslivet ger också grunden för att lära upp de 

nya ledarna i föreningen/studieförbundet och bidra till en viktig kontinuitet. 

Men det är också viktigt att verksamheter som erhåller bidrag från 

kommunen är fri från diskriminering och åsiktsregistrering av såväl utövare, 

som ledare och ideella krafter. 

 

ABF Ockelbo har i såväl lokal- som riksmedia nu uppmärksammats när de 

avslutat anställningen för en fritidsledare, grundat på att denne person 

offentligt har berättat vilket parti han röstar på. I detta fall var personen 

anställd som fritidsledare på en ungdomsgård i Ockelbo där ABF uppbär 

bidrag, det vill säga skattemedel, för att driva verksamheten åt Ockelbo 

kommun. 
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Ockelbo kommun ska ha en neutral hållning gentemot medborgarna vilket 

politiskt parti de än väljer att rösta på. De krav ABF ställer på medarbetare 

att ”dela arbetarrörelsens värderingar” stämmer inte överens med det 

neutrala förhållningssätt kommunen ska ha, då ABF driver aktuell 

ungdomsgård med skattemedel. För Ockelbo kommun innebär det att man 

inte har något annat val än att avsluta samarbetet och stoppa ekonomiska 

bidrag till ABF Ockelbo så länge de diskriminerar människor utifrån deras 

politiska åsikter.  

 

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Sverigedemokraterna      

Yrkanden 

Magnus Jonsson (S) yrkar, med instämmande av Martin Sund Svensson (V) 

och Marit Rempling (C) avslag på initiativärendet. 

Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Liz Zachariasson (SD) 

och Joel Strömner (SD) bifall till inlämnat initiativärende. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till initiativärendet och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.  

      

      

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M), Martin Sund Svensson (V), 

Liz Zachariasson (SD), Anna Schönning (S), Marit Rempling (C),  

Joel Strömner (SD), Göran Ström (S) 
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§ 65 Dnr 2021/00002  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Representation referensgrupp kretsloppsplan.  

      

      

Inlägg 

Birger Larsson (C) 
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§ 66 Dnr 2021/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2021-04-12 – 2021-05-07 har inga delegationsbeslut fattats. 
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§ 67 Dnr 2021/00004  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

 Ockelbogårdar AB – Bolagsstämmoprotokoll 2021-04-09 

 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-04-20 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kallelse 2021-04-20 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll  

2021-04-20, §§ 66-67 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll  

2021-04-20, §§ 61-65, 68-84 

 Svar till Ockelbo Vägförening 

 Gästrike Vatten – Yttrande 2021-04-26 i samråd om förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027, 

Vattenmyndigheterna för Bottenhavet och Norra Östersjön 
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§ 68 Dnr 2021/00075  

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens månadsredovisning per april 2021.                         
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§ 69 Dnr 2021/00076  

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Nämndernas månadsredovisning per april 2021.                         
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§ 70 Dnr 2021/00319  

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden. 

                       

Ärendebeskrivning 

PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 

granskning av Ockelbo kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 

Utifrån de tre övergripande revisionsfrågorna så bedöms årsredovisningen 

lämna upplysning om verksamhetens utfall, finansiering och den 

ekonomiska ställningen. Även räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara 

rättvisande. 

När det gäller revisionsfrågan huruvida resultatet är förenligt med de mål 

angående god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat bedöms det 

som delvis uppfyllt. 

De bedömer att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en 

ekonomi i balans för 2020.                         

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport årsredovisning 2020 – Ockelbo kommun 

Granskning av årsredovisning 2020                          
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§ 71 Dnr 2021/00320  

Årsredovisning 2020 - Förvaltade stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Årsredovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning 2020 – Förvaltade stiftelser                         
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§ 72 Dnr 2021/00322  

Upplösning av vissa av kommunens förvaltade 
stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Tillstånd inhämtas hos berörd myndighet att för stiftelserna 

885500-8713 Anders Hanssons stiftelse för hörselskadade 

802480-4026 Stiftelsen Frans A Enströms Minnesfond 

885500-8697 Stiftelsen Henrik Krooks studiefond 

802480-4018 Stiftelsen Glassels Hjälpfond 

802480-4000 Stiftelsen Eva Brodins minne 

802480-4034 Stiftelsen Petter Sjögrens Minnesfond 

885500-8705 Stiftelsen Ester Åsberg-Lindbergs och Lars Lindbergs fond 

802480-3994 Stiftelsen Joel Franks donationsfond 

802480-3960 Stiftelsen Olof och Britten Olssons fond 

802480-3986 Stiftelsen Carl-Hugo Skoghs minne 

802480-4083 Stiftelsen Bertil Olssons julgåvor 

 

upphäva de bestämmelser i stiftelseförordnandena som begränsar 

användningen av respektive stiftelses kapital så att alla tillgångar får 

förbrukas för det ändamål vartill de är bestämda eller, i förekommande fall, 

ett för ett ändamål så nära som möjligt motsvarar detta. 

                       

Ärendebeskrivning 

Ockelbo kommun är förvaltare för 11 s.k avkastningsstiftelser. 

Kommunstyrelsen har, såsom högsta verkställande organ, beslutsbefogenhet 

och ansvar för dessa stiftelser. För stiftelserna gäller att endast den löpande 

avkastningen får användas för främjande av respektive stiftelses ändamål. 

För stiftelserna bedöms dock kapitalet generera så liten avkastning att den 

inte räcker till för att tillgodose respektive stiftelses ändamål på ett bra sätt. 

De föreskrifter vilka begränsar användningen av respektive stiftelses kapital 

som finns i respektive stiftelses stiftelseförordnande bör därför upphävas så 

att alla tillgångar får förbrukas för det ändamål vartill de är bestämda eller i 

förekommande fall ett för ett ändamål så nära som möjligt motsvarar detta. 

Enligt stiftelselagen (1994:1220) krävs Kammarkollegiets eller, i vissa fall, 

tillsynsmyndighetens tillstånd för att göra dessa ändringar.        
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§ 73 Dnr 2021/00321  

Årsredovisning 2020 - Stiftelsen Claes Anderssons 
minnesfond 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Årsredovisning 2020 godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond. 
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§ 74 Dnr 2021/00174  

Årsredovisning 2020 - Gästrike 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2020 godkänns. 

2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

Liz Zachariasson (SD), Birger Larsson (C) och Linus Gunnarsson (M) deltar 

inte i beslutet på grund av jäv. 

                       

      

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 

Revisionsberättelse för år 2020                          
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§ 75 Dnr 2021/00219  

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Ockelbo kommun ska besluta om ny bredbandsstrategi som gäller åren  

2021-2025. 

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 bygger på Region 

Gävleborgs Regional plan för bredband 2019-2025. 

Den kommunala strategin omfattar allt innehåll som finns i den regionala 

planen och är sedan kompletterad med specifika och lokala förutsättningar 

som gäller för Ockelbo kommun. Den innehåller även en handlingsplan som 

beskriver hur kommunen ska förhålla sig i det fortsatta arbetet med 

utveckling av bredband.                          

Beslutsunderlag 

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025                           

Inlägg 

Dan Brodin (KD) 
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§ 76 Dnr 2020/00440  

Svar på medborgarförslag - Frisbeegolfbana på Fornvi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget bifalles under förutsättning att Fornvi är lämpligt, i 

annat fall undersöker kommunen annan plats. 

                       

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas att kommunen anlägger 

en frisbeegolfbana med 9 hål/korgar på Fornvi.  Förslagsskrivaren säger 

följande angående diskgolfen: 

”Blivit populärt. Håller Fornvi öppet och tillgängligt. Främjar friskvård och 

utevistelse.” 

 

Tekniska och Näringsliv tycker att det är ett bra förslag. Sporten är på 

frammarsch i hela landet, är en bra motionsform, rolig familjesport och 

innebär liten påverkan i naturen. Frisbeegolfbanan ses som ett positivt inslag 

både för invånare, skolan, ”En Frisk Generation” och även besöksnäringen.  

Medborgarförslaget lyftes på Näringslivsrådet 28 april 2021 eftersom rådet 

är en remissinstans. Företagarrepresentanterna såg positivt på förslaget, men 

framförde att kommunen bör stämma av med Brukshundsklubben och andra 

aktörer på området om banan anläggs på Fornvi. Representanterna hör/vet att 

det är en populär aktivitet. Kan ge synergier för företag och föreningar 

också. 

Kommunen undersöker om Fornvi är lämpad för frisbeegolfbana annars 

utreder kommunen alternativ placering.  

En offert finns för korgarna och sedan tillkommer en del markarbete. 

Kostnaden beräknas till 120 000 kronor, som omfördelas inom 

kommunstyrelsens investeringsbudget. Skötseln kommer att utföras av 

kommunens grupp för yttre skötsel.                          

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Bilaga medborgarförslag frisbeegolf                          
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Yrkanden 

Liz Zachariasson (SD) yrkar bifall till förslaget. 

      

      

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD) 
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§ 77 Dnr 2021/00005  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

 Årsredovisning 2020 – Förvaltade stiftelser 

 Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond 

 Årsredovisning 2020 – Gästrike Räddningstjänstförbund 

 Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 

 Svar på medborgarförslag – Frisbeegolfbana på Fornvi 
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§ 78 Dnr 2021/00006  

Information kommunstyrelsen 

Corona/Covid-19 – aktuell situation  A-K Sundelius 

Öppna jämförelser – Företagsklimat  A-K Sundelius 

Påminnelse – Redovisning av partistöd  A-K Sundelius 

Påminnelse – Arbetsgivarintyg förlorad   A-K Sundelius 

arbetsinkomst 

Process rekrytering av kommunchef  M Jonsson 

Representation referensgrupp kretsloppsplan  M Jonsson 

 

                         

      

 

      

      

      

      

 

 

 



 

Undertecknat av följande personer

Pär Magnus
Michael Jonsson
E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Datum: 2021-05-27 14:25:34
Transaktionsidentitet: EE2702B208FD59503D583E3CA30F47CFDE840A6114

LIZ
ZACHARIASSON
E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Swedbank AB (publ)
Datum: 2021-05-28 08:24:08
Transaktionsidentitet: 8DB967CAF2E5FF5EE3C790AB413645F2E0C5E0C752

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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Reservation 
2021-05-25 
 

Reservation från Sverigedemokraterna 
Initiativärende: Stoppa bidragen till ABF 
 
ABF har visat sig vara ett studieförbund som avslutar anställningar om det 
kommer till deras kännedom att den anställde röstar på ett parti som inte faller 
ABF i smaken.  

 
I Folkbildningsrådets grundläggande villkor för att ett studieförbund ska erhålla 
bidrag står det att:  

• Studieförbundet ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar och får 
inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet 

• Studieförbundet ska arbeta aktivt för att motverka alla former av 
diskriminering 

 
Folkbildningsrådet skriver även, under punkten Statens mål och syfte, 
syftet med statens stöd till folkbildningen är att:  

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka 

sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
 

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står det under 
artikel 21: 
All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 
ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan 
åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden. 

 
Sverigedemokraterna ser därmed ingen annan möjlighet än att stoppa bidragen 
från Ockelbo kommun till ABF. Vi ser det dessutom som problematiskt att partier 
som är medlemsorganisationer i ABF beslutar om bidrag till ABF. 
 
Då vårt initiativärende ej vann majoritet i kommunstyrelsen, väljer 
Sverigedemokraterna att skriftligen reservera oss mot beslutet, till förmån för 
bifall till initiativärendet. 
 
Joel Strömner       Liz Zachariasson            Jonny Lindblom         Patrik Herou 
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