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Plats och tid Gläntan/Teams, måndagen den 20 december 2021 kl 18:30-21:35, ajournering  
19:28-19:40 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Irene Bogren (S) och Jonny Lindblom (SD) 

Justeringens plats och tid Digital justering 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 103-122 
 Ann-Chatrine Eriksson  

 Ordförande 

  

 Anna Schönning  

 Justerare 

  

 Irene Bogren  Jonny Lindblom 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-27 
Datum då anslaget tas 
ned 2022-01-18 

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 
Inger Norell Prepula (S), ersättare för Magnus Jonsson (S) 
Patrik Jonsson (S) 
Staffan Nordqvist (S), ersättare för Anna Engblom (S) 
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) 
Lars Erik Vikberg (C), ersättare för Birger Larsson (C) 
Inger Högberg Kalmering (C) 
Birgitta Åstrand (C) 
Liz Zachariasson (SD) 
Joel Strömner (SD) 
Marcus Bertilsson (SD) 
Mats Söderlund (SD), ersättare för Marcus Hellman (SD) 
Mattias Palm (SD), ersättare för Petra Wetterstrand (SD) 
Patrik Herou (SD) 
Lena Lundqvist (SD) 
Alexander Olers (M), ersättare för Anders Nordlander (-) 
Linus Gunnarsson (M) 
Dan Brodin (KD) 
Anna Lindmark (V) 
Martin Sund Svensson (V) 
Niels Hebert (MP) 

Övriga närvarande  

Ersättare Kerstin Hellberg (S) 
Anders Olsson (S) 
Staffan Åkesson (C) 

Tjänstemän Ann-Chatrine Eriksson, kommunsekreterare 
Åsa Holmberg, miljöstrateg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, § 108 
Monica Wåhlström, personalchef, §§ 109-110 

Övriga Mats Åstrand, kommunrevisor, § 105 
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Ärendelista 

§ 103 Dnr 14860 
Information Ipads ................................................................................................ 5 

§ 104 Dnr 2021/00001 
Val av justerare ................................................................................................... 6 

§ 105 Dnr 2021/00007 
Revisorerna har ordet ......................................................................................... 7 

§ 106 Dnr 2021/00708 
Anmälan av medborgarförslag - Tillåt inga fler vindkraftverk i Ockelbo 
kommun .............................................................................................................. 8 

§ 107 Dnr 2021/00709 
Anmälan av medborgarförslag - Vargfri kommun ................................................ 9 

§ 108 Dnr 2021/00682 
Miljöstrategiskt program 2022-2026 .................................................................. 10 

§ 109 Dnr 2021/00605 
Lönestrategi 2022-2024 .................................................................................... 13 

§ 110 Dnr 2019/00784 
INFORMATION - Återkoppling Heltidsresan (Motion - Utred 
arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen) ........................... 14 

§ 111 Dnr 2021/00678 
Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst ................................................. 15 

§ 112 Dnr 2021/00641 
Service- och varuförsörjningsplan Ockelbo kommun ......................................... 17 

§ 113 Dnr 2021/00141 
Svar på motion - Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel (M) ............. 18 

§ 114 Dnr 2020/00679 
Svar på motion - Utred behovet av barnomsorg på obekväm tid 
("Nattis") i Ockelbo kommun (SD) ..................................................................... 21 

§ 115 Dnr 2021/00716 
Avsägelse - Ledamot kommunfullmäktige, Gästrike återvinnare 
förbundsfullmäktige (S) ..................................................................................... 24 

§ 116 Dnr 2021/00670 
Avsägelser/Fyllnadsval - Ordförande, ledamot och ersättare i 
utbildnings- och kulturnämnden, ersättare i valnämnden och 
arvodeskommittén m m ..................................................................................... 25 

§ 117 Dnr 2021/00583 
Val av ersättare i A F Jäderbergs stiftelse (C) samt ersättare i Anna 
och Per G Berggrens stiftelse (C)...................................................................... 26 

§ 118 Dnr 2021/00584 
Val av nämndeman vid Gävle tingsrätt .............................................................. 27 

§ 119 Dnr 2021/00550 
Val av ledamot Stiftelsen Wij trädgårdar............................................................ 28 

§ 120 Dnr 2021/00008 
Rapporter .......................................................................................................... 29 
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§ 121 Dnr 2021/00765 
Tillfällig avgiftsbefrielse för torghandel, plats 1-5 ............................................... 30 

§ 122 Dnr 2021/00719 
Försäljning - del av Prästbordet 1:44 ................................................................. 31 
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§ 103 Dnr 14860  

Information Ipads 

Kommunfullmäktiges ordförande Anna Schönning (S) informerar om vad 

som gäller beträffande Ipads. 
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§ 104 Dnr 2021/00001  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Irene Bogren (S) och Jonny Lindblom (SD) att 

tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 105 Dnr 2021/00007  

Revisorerna har ordet 

Kommunrevisor Mats Åstrand informerar. Det som återstår att granska för 

året 2021 är årsredovisningen, vilket revisionen återkommer om. Regionens 

revisorer kommer att granska hur samarbetet fungerat mellan regionen och 

kommunernas hemsjukvård.  

Revisionen kommer i form av PwC löpande granska protokoll från styrelse, 

nämnder, kommunförbund etc. 
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§ 106 Dnr 2021/00708 

Anmälan av medborgarförslag - Tillåt inga fler 
vindkraftverk i Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Kommunfullmäktige bör förklara att det nu och på lång sikt inte är 

sannolikt att Ockelbo kommun kommer att stödja att fler vindkraftverk 

kommer att byggas i Ockelbo kommun. 

Eftersom vi i Ockelbo har accepterat många vindkraftsparker så finns här 

många vindkraftverk. Det är så många att fler inte kan tillåtas utan att det 

orsakar stora störningar för natur, människor och djur. Därför bör Ockelbo 

kommuns kommunfullmäktige förklara att det nu och på lång sikt saknas 

förutsättningar att tillåta fler vindkraftverk. Det medför att 

vindkraftsindustrin och andra intressenter kan fokusera på att bygga på andra 

platser och att de redan i ett tidigt skede kommer till insikt om att fler 

vindkraftverk i Ockelbo inte är lämpligt."                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Tillåt inga fler vindkraftverk i Ockelbo kommun                

      

      

      

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V)      
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§ 107 Dnr 2021/00709  

Anmälan av medborgarförslag - Vargfri kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Jag anser att Ockelbo Kommun ska sträva efter att kommunen blir vargfri. 

I översiktsplanen för Ockelbo kommun som antogs av kommunstyrelsen 

2013-05-06, står under 5.1.1.4 FRILUFTSLIV, TURISM OCH F-

OMRÅDEN att kommunen ska "Utveckla naturturism med bl. a. fiske och 

jakt." 

Enligt mig är det omöjligt att "Utveckla naturturism med bl.a. fiske och 

jakt." med rådande vargpolitik/situation, där flera slutat ha jakthundar eller 

slutat släppa sina jakthundar i kommunen pga rädsla för att hunden ska bli 

vargtagen. Det har ju också hänt. 

Även fäbodkulturen samt övrig lösdrift och boskapshållning drabbas mycket 

negativt. 

Jakt är en stor del av många människors liv på landsbygden, och rådande 

rovdjurspolitik kommer på sikt att helt omöjligöra tex löshundsjakten. 

Löshundsjakten finns med på förteckningen över immateriella kulturarv i 

Sverige, vilket dagens varg/rovdjurspolitik går helt emot.”                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Vargfri kommun                          
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§ 108 Dnr 2021/00682 

Miljöstrategiskt program 2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras med motiveringen att lägga till kärnkraft som en 

möjlig energikälla för att säkerställa elförsörjningen i framtiden. En 

omskrivning av förnyelsebara energikällor behöver då göras för att inte 

utesluta kärnkraften. Kärnkraft samspelar med miljöstrategiska programmets 

målinriktning då den är fossilfri och ger låga koldioxidutsläpp. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag av 

Ockelbo kommun att ta fram ett Miljöstrategiskt program.  

Som ett led i arbetet antog Kommunfullmäktige 29 juni, 2020 

målinriktningar som utgör de önskade lägen som vi tillsammans ska arbeta 

mot. Det miljöstrategiska programmet beskriver utifrån dessa 

målinriktningar vilka mål Ockelbo ska uppnå under perioden 2022–2026. 

Programmet fokuserar på vad som bör ske för att vi ska komma närmare 

våra önskade lägen, inte hur det ska ske. Programmet innehåller alltså inga 

förslag på aktiviteter utan fokuserar på effekten, exempelvis ett samhälle där 

alla kan transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt, jämfört med att 

peka ut att det till exempel är en Ekomack ska byggas, något som föreslås i 

ett av remissvaren. 

Miljöstrategiskt program ska förstärka och ge ett sammanhang till andra 

styrdokument, såsom exempelvis Kretsloppsplan och Livsmedelsstrategi, där 

vi ser dessa dokument som handlingsplaner för hur målen på respektive 

område ska uppnås. I programmet pekas det ut två områden där det saknas 

handlingsplaner: Klimatfärdplan samt Handlingsplan för Robusta ekosystem.  

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-12-14, § 190 - Miljöstrategiskt program 2022-2026 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23, VGS-2021-143 

Förslag Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun 2022, VGS-2021-

143 

Samrådsredogörelse från externremiss, Ockelbo KS 2021/00601 

Beslutade målinriktningar Dnr 2020/00094                          
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Yrkanden 

Niels Hebert (MP) yrkar, med instämmande av Ghaith Al-Tameemi (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Joel Strömner (SD), i 

första hand återremiss för att lägga till kärnkraft som en möjlig energikälla 

för att säkerställa elförsörjningen i framtiden. En omskrivning av 

förnyelsebara energikällor behöver då göras för att inte utesluta kärnkraften. 

Kärnkraft samspelar med miljöstrategiska programmets målinriktning då den 

är fossilfri och ger låga koldioxidutsläpp. I andra hand yrkas avslag på 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Linus Gunnarssons (M) med fleras yrkande om återremiss 

under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

JA-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

NEJ-röst för att ärendet ska återremitteras. 

 

Resultat 

JA - 20 röster 

NEJ - 11 röster 

 

Marit Rempling (C), Lars Erik Vikberg (C), Lena Schenström (C),  

Inger Högberg Kalmering (C), Birgitta Åstrand (C), Inger Norell Prepula 

(S), Patrik Jonsson (S), Staffan Nordqvist (S), 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), Anna Lindmark (V),  

Martin Sund Svensson (V), Niels Hebert (MP) och Anna Schönning (S) 

röstar JA. 

Alexander Olers (M), Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD),  

Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD),  

Marcus Bertilsson (SD), Mattias Palm (SD), Mats Söderlund (SD),  

Patrik Herou (SD) och Lena Lundqvist (SD) röstar NEJ. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras 

med minoritetsåterremiss. 
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Inlägg 

Niels Hebert (MP), Linus Gunnarsson (M), Ghaith Al-Tameemi (S),  

Anna Lindmark (V), Joel Strömner (SD), Martin Sund Svensson (V)       
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§ 109 Dnr 2021/00605  

Lönestrategi 2022-2024 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lönestrategi 2022-2024 godkänns. 

                             

 

Sammanfattning av ärendet 

De övergripande målen med vår lönebildning är att Ockelbo kommun ska 

kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare så att vi får hög kvalitet, 

effektivitet och produktivitet i våra verksamheter. Ockelbo kommuns 

lönestrategi är en långsiktig plan för att nå dessa mål.  

Ockelbo kommuns Lönestrategi 2022–2024 består av två delar. Dels syftar 

lönestrategin till att tydliggöra vilka utvecklingsområden Ockelbo kommun 

ser i lönebildningsarbetet, dels vilka åtgärder som är planerade för att stärka 

vårt arbete inom dessa.  

Lönestrategin syftar även till att beskriva hur Ockelbo kommun ska arbeta 

med att identifiera och prioritera yrkesgrupper i behov av löneförstärkande 

insatser 2022–2024. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-12-14, § 200 - Lönestrategi 2022-2024 

Lönestrategi 2022-2024                          
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§ 110 Dnr 2019/00784  

INFORMATION - Återkoppling Heltidsresan (Motion - 
Utred arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom 
äldreomsorgen) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöpartiet har 2019-12-04 inkommit med en motion om att utreda 

arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen.  

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. 

 

Arbetstidsförkortningen föreslås beredas och diskuteras vidare i 

socialförvaltningen och ingå i heltidsresan under hösten 2022. Heltidsarbete 

som norm och rättvisa löner gärna en generell arbetstidsförkortning, men 

först rättvisa löner och heltidsarbete som norm.   

I och med rådande pandemin har projektet under 2021 har pågått i marginell 

omfattning.                        

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-12-14, § 199 - Återkoppling Heltidsresan (Motion - Utred 

arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen), PU beslut 

2021-11-16, § 30 - Motion - Utred arbetstidsförkortning för heltidstjänster 

inom äldreomsorgen, KS beslut 2021-06-15, § 103 - Motion - Utred 

arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen 

KS beslut 2020-12-21, § 123 - Motion - Utred arbetstidsförkortning för 

heltidstjänster inom äldreomsorgen 

Motion till KF om att utreda arbetstidsförkortning 
      

      

      

Inlägg 

Niels Hebert (MP)      
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§ 111 Dnr 2021/00678  

Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst enligt bilaga godkänns. 

2. Förbundsordningen gäller från 1 januari 2022. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 

kommunfullmäktige i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby 

kommuner.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att ta fram en ny reviderad förbundsordning för Gästrike 

Räddningstjänst har pågått under en tid. Våren 2020 skickade förbundet ut 

ett förslag på ny förbundsordning till medlemskommunerna på remiss. 

Remissunderlaget saknade text under paragraferna 14 Fördelning av 

kostnader samt 17 Budgetprocess och styrning på grund av olika synpunkter 

från medlemskommunerna på gällande modell för kostnadsfördelning. Detta 

ledde till att arbetet med förbundsordningen stannade av. Det har också 

funnits ett behov av att få förtydliganden om vad som ingår under olika 

paragrafer som i gällande förbundsordning varit mer specificerade.  

Under våren 2021 aktualiserades frågan igen i medlemskommunerna och ett 

arbete med att färdigställa förbundsordningen och komma överens om 

förslag till fördelningsmodell har gjorts. Flera olika alternativ till 

kostnadsfördelning mellan kommunerna har belysts och diskuterats, och det 

alternativ som förespråkas i samband med nya förbundsordningen är att 

kostnaderna fördelas enligt befolkningsnyckel. 

Under hösten 2021 fortsatte arbetet med ny förbundsordning och ett förslag 

har skickats ut till medlemskommunerna på remiss. Alla synpunkter har 

beaktats och avstämning har också skett med räddningschef för att klargöra 

utestående frågeställningar. Slutgiltigt förslag till förbundsordning har tagits 

fram utifrån de synpunkter som inkommit.                       

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-12-14, § 201 - Förbundsordning för Gästrike 

Räddningstjänst 

Tjänsteskrivelse 2021-11-17, Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst 

Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst, bilaga                          
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Yrkanden 

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) yrkar, med instämmande av Liz 

Zachariasson (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

      

      

Inlägg 

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Liz Zachariasson (SD)      
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§ 112 Dnr 2021/00641 

Service- och varuförsörjningsplan Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Service – och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun antas med giltighet 

fr o m 1 januari 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun ska aktualiseras av 

fullmäktige varje år.  

Varuförsörjningsplanen fastställdes första gången av fullmäktige i juni 2014. 

Kommunen har därefter arbetat med att utveckla lands- och glesbygd service 

och tillgång till dagligvaruförsörjning. Servicepunkter har införts och 

riktlinjer för hemsändningsbidrag har fastställts.  

Planen benämns fr o m 2019 som Service- och varuförsörjningsplan.  

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-12-14, § 192 - Service- och varuförsörjningsplan Ockelbo 

kommun 

Service- och varuförsörjningsplan Ockelbo kommun 2022.  
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§ 113 Dnr 2021/00141 

Svar på motion - Inför policy för föreningsbidrag och 
visionsmedel (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

 

Reservation 
Alexander Olers (M), Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD),  

Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD),  

Marcus Bertilsson (SD), Mattias Palm (SD), Mats Söderlund (SD),  

Patrik Herou (SD) och Lena Lundqvist (SD) reserverar sig till förmån för 

Linus Gunnarssons (M) med fleras yrkande.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion: 

-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.   

 

Visionsmedel 

Det finns information om visionsmedel på kommunens hemsida och kriterier 

för vilka som kan ansöka om visionsmedel samt en e-tjänst för denna. 

Riktlinjer och kriterier är inte allt för styrande eftersom det kan hämma 

utvecklingsprojekt. Visionsmedelsansökningar bereds av tjänstepersoner i 

Tillväxtgruppen för beslut i kommunstyrelsen. 

I kommunstyrelsens budget finns pengar avsatta till utvecklingsprojekt och 

där ingår visionsmedel. Återrapportering till kommunstyrelsen delges i 

delårs- och årsboksluten.   

Föreningsbidrag 

Utbildnings- och kulturnämnden fördelar årligen bidrag till föreningslivet. 

Genom stödet vill nämnden bidra till att föreningslivet kan ha en 

utvecklande och i vid mening hälsofrämjande verksamhet av god kvalitet 

som ger möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling samt att 

föreningslivet ska medverka till bredd och mångfald i kommunens kultur-, 

idrotts- och fritidsliv. Det finns information om föreningsbidrag på 

kommunens hemsida och vilka kriterier som krävs för att söka. 
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Föreningar som mottager bidrag redovisar detta i sin verksamhetsberättelse 

som årligen inlämnas till kommunen. Lite olika hur föreningarna redovisar 

men kommunen tar in respektive förenings verksamhetsberättelse varje år i 

hänseende att följa upp hur föreningen efterlever det kommunen anser de ska 

göra. Även föreningsträffar genomförs varje år och även där sker det dialog 

kring bl.a. föreningsbidragen. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-12-14, § 194 - Motion - Inför policy för föreningsbidrag och 

visionsmedel (M) 

Motion – Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel                   

Yrkanden 

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

bifall till motionen och därmed avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Staffan Nordqvist (S) yrkar avslag på motionen och därmed bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Linus Gunnarssons (M), med fleras 

yrkande om bifall till motionen mot Staffan Nordqvists (S) yrkande om 

avslag och finner bifall till Staffan Nordqvists (S) avslagsyrkande och 

därmed att motionen ska avslås. 

Votering begärs. 

JA-röst till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

NEJ-röst för att motionen ska bifallas. 

 

Resultat 

JA - 20 röster 

NEJ - 11 röster 

 

Marit Rempling (C), Lars Erik Vikberg (C), Lena Schenström (C),  

Inger Högberg Kalmering (C), Birgitta Åstrand (C), Inger Norell Prepula 

(S), Patrik Jonsson (S), Staffan Nordqvist (S), 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), Anna Lindmark (V),  

Martin Sund Svensson (V), Niels Hebert (MP) och Anna Schönning (S) 

röstar JA. 

Alexander Olers (M), Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD),  

Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD),  
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Marcus Bertilsson (SD), Mattias Palm (SD), Mats Söderlund (SD),  

Patrik Herou (SD) och Lena Lundqvist (SD) röstar NEJ. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Liz Zachariasson (SD), Staffan Nordqvist (S),  

Anna Schönning (S), Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD)      
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§ 114 Dnr 2020/00679  

Svar på motion - Utred behovet av barnomsorg på 
obekväm tid ("Nattis") i Ockelbo kommun (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras med motiveringen att utreda de i motionssvaret 

omnämnda "övriga alternativen". 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Liz Zachariasson, Jonny Lindblom och Joel 

Strömner yrkat: 

- Att Ockelbo kommun omgående inleder en omfattande och återkommande 

kartläggning av kommuninvånarnas behov av barnomsorg på obekväm tid. 

- Att uppdra åt Utbildnings- och kulturnämnden att upprätta barnomsorg som 

erbjuder tillsyn på obekväm tid, om utredningen påvisar ett relevant behov. 

 

Enligt skollagen behöver en kommun inte erbjuda förskola under kvällar, 

nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Samhället förändras dock 

löpande och det är av vikt att kontinuerligt följa utvecklingen av eventuellt 

behov.  

Utbildnings och kulturförvaltningen har undersökt behovet genom en enklare 

enkätundersökning. Enkätsvaren pekar på att ett behov av barnomsorg på 

obekväm tid kan finnas. Om Ockelbo kommun ska ha möjlighet att kunna 

erbjuda barnomsorg på obekväm tid krävs ytterligare undersökning för att se 

om behovet är relevant och om kriterierna för rätt till omsorg uppfylls. 

Utifrån enkätens uppgifter gav Utbildning- och kulturnämnden förvaltningen 

uppdraget att utreda ärendet vidare. 

Rektor för förskolan har utrett tre olika alternativ för omsorg på obekväm 

tid. 

Alternativet som nämnden förordar med en nybyggnation skulle innebära en 

betydande investering med långsiktig påverkan på kommunens ekonomi. En 

utökning av förskoleverksamheten innebär ökat behov av personella resurser 

vilket skulle kunna ge påverkan även på ordinarie verksamhet. I dagsläget 

finns svårigheter att rymma en ny verksamhet för omsorg på obekväm tid i 

förskolans befintliga budget. Frågan bör därför bli en del i kommunens 

övergripande budgetprocess och planering på längre sikt. En investering i 

nya lokaler påverkar även Ockelbogårdar, som är hyresvärd för en del av 
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förskolans nuvarande verksamhet. Konsekvenser för kommunkoncernen bör 

beaktas. 

I utredningen presenterades tre olika alternativ. Bland de kommuner i 

Sverige som erbjuder barnomsorg på obekväm tid finns andra möjliga 

lösningar än alternativen i utredningen. Det är av intresse att utreda dessa 

alternativ för att se om de kan vara en möjlighet om ett reellt behov finns i 

Ockelbo. De kan visa sig kunna genomföras snabbare än det i utredningen 

förordade alternativet och möjligen innebära lägre kostnader. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-12-14, § 202 - Motion - Utred behovet av barnomsorg på 

obekväm tid ("Nattis") i Ockelbo kommun 

Motion – Nattis 2020-12-15 

UKN 202100113                          

 

Yrkanden 

Jonny Lindblom (SD) yrkar, med instämmande av Linus Gunnarsson (M), 

bifall till motionen och därmed avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Martin Sund Svensson (V) yrkar, med instämmande av Joel Strömner (SD) i 

första hand återremiss med motivering att utreda de i motionssvaret 

omnämnda "övriga alternativen". I andra hand yrkas bifall till motionen och 

därmed avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Marit Rempling (C) yrkar, med instämmande av Anna Schönning (S), bifall 

till kommunstyrelsens förslag och därmed att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Martin Sund Svenssons (V) med fleras yrkande om 

återremiss under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

JA-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

NEJ-röst för att ärendet ska återremitteras. 

 

Resultat 

JA - 17 röster 

NEJ - 14 röster 

 

Marit Rempling (C), Lars Erik Vikberg (C), Lena Schenström (C),  

Birgitta Åstrand (C), Inger Norell Prepula (S), Patrik Jonsson (S),  

Staffan Nordqvist (S), Jonas Tholén (S), Elsie-Britt Eriksson (S),  

Anders Öquist (S), Ann-Christin Persson Georgsdotter (S),  
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Ghaith Al-Tameemi (S), Irene Bogren (S), Jamill Barikzey (S),  

Anna Lindahl (S), Niels Hebert (MP) och Anna Schönning (S) röstar JA. 

Alexander Olers (M), Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD),  

Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD),  

Marcus Bertilsson (SD), Mattias Palm (SD), Mats Söderlund (SD),  

Patrik Herou (SD), Lena Lundqvist (SD), Inger Högberg Kalmering (C), 

Anna Lindmark (V) och Martin Sund Svensson (V) röstar NEJ. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras 

med minoritetsåterremiss. 

      

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V), Liz Zachariasson (SD), 

Staffan Nordqvist (S), Linus Gunnarsson (M), Anna Schönning (S),  

Marit Rempling (C), Dan Brodin (KD), Joel Strömner (SD),  

Niels Hebert (MP), Ghaith Al-Tameemi (S)      
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§ 115 Dnr 2021/00716  

Avsägelse - Ledamot kommunfullmäktige, Gästrike 
återvinnare förbundsfullmäktige (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelse från Ghaith Al-Tameemi (S) godkänns. 

2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny 

röstsammanräkning för Ockelbo kommun avseende uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ghaith Al-Tameemi (S) har den 25 november 2021 inkommit med en 

avsägelse från samtliga politiska uppdrag i Ockelbo kommun från och med 

den 21 december 2021. 

Övriga förtroendeuppdrag 

Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige 
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§ 116 Dnr 2021/00670  

Avsägelser/Fyllnadsval - Ordförande, ledamot och 
ersättare i utbildnings- och kulturnämnden, ersättare i 
valnämnden och arvodeskommittén m m 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelserna från Staffan Nordqvist (S), Eva Pettersson (S),  

Anna Lindahl (S) och Anna Schönning (S) godkänns. 

 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Anna Schönning (S) utses som ledamot och ordförande. 

Jörgen Alkberg (S) utses som ledamot. 

Linda Åberg (S) utses som ersättare 

 

Kommunstyrelsen 

Göran Ström (S) utses som ledamot. 

Linda Åberg (S) utses som ersättare. 

 

Valnämnden 

Elsie-Britt Eriksson (S) utses till ersättare. 

 

Arvodeskommittén 

Elsie-Britt Eriksson (S) utses till ersättare. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Nordqvist (S) har 2021-11-12 inkommit med en avsägelse från 

uppdraget som ordförande i utbildnings- och kulturnämnden. 

Eva Pettersson (S) har 2021-11-22 inkommit med en avsägelse från 

uppdragen som ersättare i valnämnden respektive arvodeskommittén. 

Anna Lindahl (S) har 2021-12-02 inkommit med en avsägelse från uppdraget 

som ledamot i utbildnings- och kulturnämnden. 

Anna Schönning (S) har 2021-12-15 inkommit med en avsägelse från 

uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i utbildnings- och 

kulturnämnden.                         
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§ 117 Dnr 2021/00583  

Val av ersättare i A F Jäderbergs stiftelse (C) samt 
ersättare i Anna och Per G Berggrens stiftelse (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

A F Jäderbergs stiftelse 

Ersättare (C) - Vakant 

 

Anna och Per G Berggrens stiftelse 

Ersättare (C) – Vakant 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joachim Krüger har avsagt sig uppdragen som ersättare i A F Jäderbergs 

stiftelse och i Anna och Per G Berggrens stiftelse. 
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§ 118 Dnr 2021/00584  

Val av nämndeman vid Gävle tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Gävle tingsrätt 

Nämndeman - vakant 

 

Sammanfattning av ärendet 

Joachim Krüger har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Gävle 

tingsrätt. 

 

      

      

      

      

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-20 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr 2021/00550  

Val av ledamot Stiftelsen Wij trädgårdar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Stiftelsen Wij trädgårdar 

Ledamot – Vakant 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rickard Lindstrand Levin har avsagt sig uppdraget som ledamot i Stiftelsen 

Wij trädgårdar. 

 

      

      

      

      

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-20 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120 Dnr 2021/00008 

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

• KS beslut 2021-11-23, § 173 – Revisionsrapport – Granskning av 

delårsrapport per 2021-08-31 

• KS beslut 2021-11-23, § 181 – Revisionsrapport – Granskning av 

krisberedskap och krishantering 

• Svar på revisionsrapport krishantering 

• Inspektionsprotokoll överförmyndartillsyn 2020 
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§ 121 Dnr 2021/00765  

Tillfällig avgiftsbefrielse för torghandel, plats 1-5 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

2022-01-01 – 2022-06-30.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-10, § 30, att under rådande pandemi 

införa tillfällig avgiftsbefrielse för torghandel, plats 1-5, under perioden 

2021-05-10 – 2021-12-31.  

Under rådande omständigheter föreslås att den tillfälliga avgiftsbefrielsen 

fortsätter under perioden 2022-01-01 – 2022-06-30. 

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

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

                         

 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-12-14, § 193 - Tillfällig avgiftsbefrielse för torghandel, plats 

1-5 
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§ 122 Dnr 2021/00719  

Försäljning - del av Prästbordet 1:44 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras med motivering att göra en ny oberoende värdering 

av tomtmarken som tar hänsyn till det strategiska läget och hur mycket andra 

tomter har sålts för etc, alternativt att sälja tomten på den öppna marknaden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Företaget Lilla Drakmossa har sedan 2020 arrenderat del av Prästbordet 1:44 

och driver där idag Raggsocka Logi, som är ett bed & breakfast med både 

enkel- och dubbelrum. Övernattningsmöjlighet för större sällskap som 

affärsresenärer, konferensgäster och bussgrupper har saknats i kommunen. 

Med denna etablering finns nu möjlighet även för fler att utveckla turistiska 

produkter.  

En förutsättning för att investera i och utveckla verksamheten är att äga 

fastigheten, inte arrendera. Kostnad för avstyckning och fastighetsbildning 

bekostas av köparen. 

Vid försäljningen regleras kostnaden för anslutning till VA som under 

arrendet debiterats kommunen.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-12-14, § 191 - Försäljning - del av Prästbordet 1:44 

Värderingsutlåtande 

Karta, avstyckad fastighet               

Yrkanden 

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

Marit Rempling (C) och Irene Bogren (S), bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD) 

och Joel Strömner (SD), i första hand återremiss med motivering att göra en 

ny oberoende värdering av tomtmarken som tar hänsyn till det strategiska 

läget och hur mycket andra tomter har sålts för etc, alternativt att sälja 

tomten på den öppna marknaden. I andra hand yrkas avslag på 

kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Linus Gunnarssons (M) med fleras yrkande om återremiss 

under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras 

med minoritetsåterremiss. 

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Jonny Lindblom (SD), Patrik Jonsson (S),  

Martin Sund Svensson (V), Marit Rempling (C), Joel Strömner (SD),  

Irene Bogren (S)      
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