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Plats och tid Gläntan, måndagen den 9 maj 2022 kl 18:30-20:45, ajournering 19:10-19:30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Anders Hallman (V) och Jonny Lindblom (SD) 

Justeringens plats Digital justering  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 18-40 
 Ann-Chatrine Eriksson  

 Ordförande 

  

 Anna Schönning  

 Justerare 

  

 Anders Hallman Jonny Lindblom 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-05-09 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-13 
Datum då anslaget tas 
ned 2022-06-07 

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) 
Kerstin Hellberg (S), ersättare för Patrik Jonsson (S) 
Anna Engblom (S) 
Jonas Tholén (S) 
Elsie-Britt Eriksson (S) 
Anders Öquist (S) 
Staffan Nordqvist (S), ersättare för Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 
Torbjörn Nyholm (S) 
Irene Bogren (S) 
Jamill Barikzey (S) 
Anna Lindahl (S) 
Marit Rempling (C) 
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) 
Conny Malmgren (SD), ersättare för Petra Wetterstrand (SD) 
Patrik Herou (SD) 
Lena Lundqvist (SD) 
Anders Nordlander (-) 
Ulrica Norling (M), ersättare för Linus Gunnarsson (M) 
Anders Hallman (V), ersättare för Anna Lindmark (V) 
Martin Sund Svensson (V) 
Niels Hebert (MP) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Ann-Chatrine Eriksson, kommunsekreterare 

Övriga Mats Åstrand, kommunrevisor 
Lars Melin, platschef Elis Textil Service Ockelbo, § 20 
Lena Hammarlund, § 21 
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§ 18 Dnr 2022/00004 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Anders Hallman (V) och Jonny Lindblom (SD) 

att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 19 Dnr 2022/00342 

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2022-05-02 ny ersättare för 

ledamot i kommunfullmäktige från och med den 2 maj 2022 till och med den 

14 oktober 2022. 

Parti: Moderaterna 

Ny ersättare: Ulrica Norling 

Avgången ersättare: Alexander Olers                         

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen i Gävleborg beslut 2022-05-02, dnr 2250-2022                          
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§ 20 Dnr 16025  

Inbjuden gäst - Lars Melin, platschef Elis Ockelbo 

Lars Melin, platschef vid Elis Textil Service i Ockelbo berättar om 

verksamheten, mål, utveckling, och tankar inför framtiden.  
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§ 21 Dnr 2022/00200 

Anmälan av medborgarförslag - Inrätta en fritidsbank 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Vi föreslår att kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär en satsning på 

folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med 

Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar 

till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad inkludering 

genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad 

integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med frilufts- 

och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång 

för turismen. Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och anställd 

platsansvarig, bör delas på flera förvaltningar och driftsansvaret bör ligga 

under kommunledningskontoret.”                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Inrätta en fritidsbank                          

Inlägg 

Joel Strömner (SD)      
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§ 22 Dnr 2022/00178 

Årsredovisning 2021 - Ockelbo kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2021 – Ockelbo kommun godkänns 

2. Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2021, 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 2021, 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 2021, 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. Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB har under verksamhetsåret 2021, 

bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 

befogenheterna för verksamheten 

6. Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun har uppnått målet 

med God ekonomisk hushållning för år 2021. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2021 avsätta 18 600 tkr 

till resultatutjämningsreserv (RUR) som inrättades av kommunfullmäktige 

2020-11-30 (§93).                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2021 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas 

av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen 

2021 är 22,7 mkr och för koncernen 16,5 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.  
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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                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-03-29, § 30 - Årsredovisning 2021 - Ockelbo kommun 

Årsredovisning 2021 

Yrkanden 

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

Birgitta Åstrand (C) och Niels Hebert (MP) bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C), Birgitta Åstrand (C), 

Niels Hebert (MP)      
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§ 23 Dnr 2022/00010 

Revisorerna har ordet 

Kommunrevisor Mats Åstrand informerar. Revisorerna har lämnat 

revisionsberättelse och redogörelse för år 2021. 

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 2021. 
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§ 24 Dnr 2022/00328  

Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för 
år 2021 - 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 2021.                       

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2021 

Rapport granskning år 2021 

Revisorernas redogörelse 2021      

 

 

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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§ 25 Dnr 2022/00179 

Rapport finanspolicy 2021-12-31 

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 

kommunfullmäktigen två gånger per år.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-03-29, § 31 - Rapport finanspolicy 2021-12-31 

Rapport finanspolicy 2021-12-31                          
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§ 26 Dnr 2022/00257 

Höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023, Ockelbo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nya brukningsavgifter i taxebilagan för brukande av allmänna vattentjänster 

i Ockelbo kommun § 12.1 a och b från 2023-01-01 beslutas enligt nedan. 

 

 
  Exklusive moms, kr/kbm Inklusive moms, kr/kbm 

b) en avgift per levererat vatten per m3 24,52 30,65 
 eller   

 V, vattenförsörjning 9,85 12,31 
 S, spillvattenavlopp 14,65 18,32 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

VA-verksamheten i Sverige är tydligt reglerad. Enligt lagstiftningen ska 

kommunerna via taxan ta betalt för de nödvändiga kostnaderna för underhåll 

och förnyelse av VA-verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje 

kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader. 

Avgifterna fördelas på anläggningsavgift (engångsavgift som betalas vid 

anslutning eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet) och brukningsavgift 

Mätarkapacitet  Småhus, kr  Övriga fastigheter, kr  

fast avgift enligt 12.1 a)  Exklusive moms  Inklusive moms  Exklusive moms  Inklusive moms  

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm)  5532  6915  16 053  20 066  

2 x qn 2,5 (2 x 20 mm)  -  -  50 924  63 654  

3 x qn 2,5 (3 x 20 mm)  -  -  99 938  124 922  

4 x qn 2,5 (4 x 20 mm)  -  -  165 115  206 393  

1 x qn 6 (1 x 25 mm)  -  -  108 630  135 788  

2 x qn 6 (2 x 25 mm)  -  -  217 259  271 574  

3 x qn 6 (3 x 25 mm)  -  -  338 923  423 653  

4 x qn 6 (4 x 25 mm)  -  -  521 421  651 776  

1 x qn 10 (1 x 40 mm)  -  -  217 259  271 574  

2 x qn 10 (2 x 40 mm)  -  -  369 341  461 676  

3 x qn 10 (3 x 40 mm)  -  -  716 956  896 195  

4 x qn 10 (4 x 40 mm)  -  -  999 391  1 249 239  

1 x qn 15 (1 x 50 mm)  -  -  686 246  857 807  

2 x qn 15 (2 x 50 mm)  -  -  1 233 844  1 542 305  

> 2 x Qn 15 (2 x 50 mm)  -  -  1 233 844  1 542 305  
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(löpande avgift för nyttjande av kommunalt dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten). I Ockelbo Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att 

bereda och lämna förslag på ändringar av VA-taxans nivå.  

Kommunfullmäktige i Ockelbo beslutar om nivån för VA-taxan. Detta 

ärende omfattar enbart brukningsavgiften och inte förändring av Ockelbo 

kommuns nivå för anläggningsavgift. Brukningstaxan i Ockelbo har under 

flera år legat på samma nivå. I de ekonomiska ramarna för Ockelbo Vatten 

AB har utgångspunkten varit årliga höjningar av brukningstaxan med 2,5 % 

under 2023-2025 för att möta ökade kostnader.  

Kommande år ses behov av fortsatt arbete för att möta ökade krav samt 

möjliggöra kunders behov. Kostnaderna på material och elektronik har ökat 

bland annat på grund av internationell komponent- respektive 

plastråvarubrist. I nuläget ser vi även aviseringar om ökade kostnader för 

bland annat utförande, kemikalier och el samt en ökad inflation. För att 

spegla de ökade kostnaderna och därmed ett utökat intäktsbehovet föreslås 

en höjning av brukningstaxan från 1 januari 2023. Med ett mycket osäkert 

omvärldsläge föreslås beslut enbart fattas för år 2023.                          

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-04-26, § 57 - Höjning av VA-taxans brukningsavgift år 

2023, Ockelbo kommun 

Bilaga 1. Underlag för höjning av VA-taxans brukningsavgift år 2023, 

Ockelbo kommun 

Bilaga 2. Brukningsavgifter år 2023, Ockelbo kommun                        
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§ 27 Dnr 2022/00228  

Maxtaxa år 2022 förskola och fritidshem  

Kommunfullmäktiges beslut 

Maxtaxans avgiftsnivåer 2022-01-01 – 2022-12-31 beslutas enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Uppdatering från Skolverket gällande avgiftsnivåer för förskola och 

fritidshem. De nya högsta avgifterna gäller för kommuner som tillämpar 

maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-04-26, § 21 - Maxtaxa år 2022 förskola och fritidshem 

UKN beslut 2022-03-16, § 21 - Maxtaxa år 2022 förskola och fritidshem               

 

      

      

      

      

 

 

Förskola * 

 Avgiftstak        Dock högst 

Barn 1 3 % 1 572 kr 

Barn 2 2 % 1 048 kr 

Barn 3 1 % 524 kr 
 

Fritidshem * 

 Avgiftstak        Dock högst 

Barn 1 2 % 1 048 kr 

Barn 2 1 % 524 kr 

Barn 3 1 % 524 kr 

   

Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 

52 410 kr. 
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§ 28 Dnr 2022/00204 

Årsredovisning 2021 - Förvaltade stiftelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2020 – Förvaltade stiftelser.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-04-26, § 50 - Årsredovisning 2021 - Förvaltade stiftelser 

Årsredovisning 2021 - Förvaltade stiftelser 
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§ 29 Dnr 2022/00203 

Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Claes Anderssons 
minnesfond 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning 2021 godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2021 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond.                         

 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-04-26, § 49 - Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Claes 

Anderssons minnesfond 

Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond 
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§ 30 Dnr 2022/00234  

Årsredovisning 2021 - Gästrike 
Räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2021 godkänns. 

2. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

                       

Liz Zachariasson (SD) meddelar jäv och deltar inte i beslut i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-04-26, § 51 - Årsredovisning 2021 - Gästrike 

Räddningstjänstförbund 

Årsredovisning med revisionsberättelse för 2021                          
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§ 31 Dnr 2022/00211  

Årsredovisning 2021 - Kommunalförbundet Inköp 
Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunalförbundet Inköp Gävleborgs årsredovisning för år 2021 

godkänns. 

2. Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.                       

 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-04-26, § 52 - Årsredovisning 2021 - Kommunalförbundet 

Inköp Gävleborg 

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2021 

Revisionsberättelse för 2021                          
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§ 32 Dnr 2022/00286 

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbund 
Gävleborg  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Samordningsförbundet Gävleborgs årsredovisning för 2021 godkänns. 

2. Styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.                       

 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-04-26, § 53 - Årsredovisning 2021 för Samordningsförbund 

Gävleborg 

Revisionsberättelse 2020 Samordningsförbundet Gävleborg signerat av 

utsedd revisor 

Revisionsberättelse 2020 KPMG Samordningsförbundet Gävleborg 

Årsredovisning SFG 2020 underskrivet                          
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§ 33 Dnr 2021/00578  

Svar på medborgarförslag - Platser för vinterbad 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget inkom 1 oktober 2021. Medborgare föreslår att det i 

byarna ordnas med badplatser där det är möjligt att vinterbada. Motivering: I 

dessa pandemitider finns det många som inte vill utsätta sig för smittorisken 

i badhuset.  

Vinterbad har blivit populärt i hela Sverige och det sägs ha många 

hälsoeffekter. Trots detta har inte Ockelbo kommun möjlighet att ordna och 

ansvara för vinterbadplatser. Företaget Destination Jädraås erbjuder 

vinterbad och förhoppningsvis kan fler ta initiativ till detta i kommunen.     

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-03-29, § 37 - Medborgarförslag - Platser för vinterbad 

Medborgarförslag - Platser för vinterbad 
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§ 34 Dnr 2021/00410 

Svar på motion - Kameraövervakning för ökad trygghet 
(SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Liz Zachariasson och Jonny Lindblom, båda (SD) yrkar i en motion:  

- Att kommunstyrelsen tillsammans med polis och verksamma i centrum får 

i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser för kameraövervakning i 

Ockelbo kommun.  

Att montera kameror för övervakning på vissa strategiska platser kan vara en 

brottsförebyggande åtgärd. I BRÅs (det nationella Brottsförebyggande rådet) 

rapport ”Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande?” kan man ta del av 

resultatet att effekter då bevakningen kombinerats med flera andra insatser är 

de mest effektiva. När brottsproblem ska förebyggas är kamerabevakning 

ofta bara en av flera insatser som sätts in, utöver exempelvis bevakning av 

polis eller väktare, förbättrad belysning eller andra fysiska förändringar. Det 

gör det angeläget att få en bild av om bevakningen i sig är effektiv, eller om 

det krävs kompletterande insatser. I metastudien gjordes därför en indelning 

i om det var fråga om endast kamerabevakning, kamerabevakning plus en 

kompletterande insats eller kamerabevakning plus flera andra insatser. En 

förutsättning var dock att kamerabevakningen skulle vara den dominerande 

insatsen.   

Den av kategorierna för vilket det sammantaget framkommer en statistiskt 

säkerställd positiv brottsförebyggande effekt är när kamerabevakningen satts 

in tillsammans med flera andra insatser. Brottsminskningen uppmättes då till 

34 procent. För endast kamerabevakning eller kamerabevakning plus en 

kompletterande insats framkommer inte säkerställda effekter. Resultaten är 

relativt nära noll i kombination med att de bygger på många studier. I 

sammanfattning visar de 76 enskilda studierna tillsammans att 

kamerabevakning fungerar om den skett tillsammans med flera andra 

insatser, men inte på egen hand eller med endast en kompletterande insats.  

Följande stycke är från BRÅ-rapporten ”Kameraövervakning och 

brottsprevention En systematisk forskningsgenomgång Rapport 2007:29” – 

”Kameraövervakning på parkeringsplatser kan ha varit den mest effektiva av 

en rad anledningar. För det första samverkade kameraövervakning i samtliga 
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försök med andra åtgärder, till exempel att belysningen förbättrades, att 

området inhägnades och att säkerhetspersonal anlitades. För det andra var 

kamerornas räckvidd stor, vilket är en faktor som bidrar till effektiviteten. 

För det tredje gällde detta fordonsbrott, och den typen av brott kan vara 

lättare att upptäcka än till exempel våldsbrott. På det hela taget kan man dra 

slutsatsen att kameraövervakning minskar antalet brott till viss del. Mot 

bakgrund av de blygsamt positiva resultaten bör framtida 

kameraövervakning införas varsamt i olika miljöer och man bör genomföra 

utvärderingar av hög kvalitet med långa uppföljningsperioder.” 

Ockelbo kommun har sedan en tid tillbaka haft kamerabevakning med i olika 

forum för planering av det trygghetsskapande arbetet. Vid pandemins inträde 

sköts många arbetsuppgifter på framtiden, varav kamerabevakning var en av 

dem. Under året 2021 har planeringen fortsatt, en direktupphandling 

gällande detta har skett och kommunen har valt ett företag att samverka med 

i frågan. Företaget är inbokade på ett besök i kommunen där vi ska gå 

igenom de behov vi har och med dem som stöd, samt utifrån forskning på 

området och i samverkan med polisen, bestämma de platser som kamerorna 

ska placeras på. Det som också kommer att vägas in i placering är hur andra 

trygghetsskapande åtgärder ser ut, bland annat att kommunen satt upp extra 

belysning på vissa områden.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-03-29, § 35 - Motion - Kameraövervakning för ökad 

trygghet (SD) 

Motion – Kameraövervakning för ökad trygghet    

Yrkanden 

Liz Zachariasson (SD) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD), 

bifall till motionen. 

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

bifall till kommunstyrelsens förslag, att motionen ska anses som besvarad. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Liz Zachariassons (SD) med fleras yrkande 

om bifall mot kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses som 

besvarad och finner att motionen ska anses besvarad. 

Inlägg 

Liz Zachariasson (SD), Magnus Jonsson (S), Jonny Lindblom (SD),  

Martin Sund Svensson (V)      

      

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-09 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2022/00256  

Anmälan av medborgarförslag - Vänort i Ukraina och 
fristad för kulturarbetare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Jag föreslår att Ockelbo söker sig en vänort i Ukraina och även ger en 

kulturarbetare en fristad här under den tid som behövs. 

Främsta motivet är att presidenten i Ukraina efterlyst svenska vänorter. Vi 

skulle kunna bidra till uppbyggnaden av samhället när kriget är över. Jag tror 

att vi också kan få mycket i gengäld av ett utbyte av kulturella eller 

sportsliga samarbete. Dessutom tror jag att Ockelbobor gärna vill bidra 

konkret till hjälp för Ukraina.”                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Vänort i Ukraina och fristad för kulturarbetare 
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§ 36 Dnr 2022/00277  

Anmälan av medborgarförslag - Cykelbana Fornwij-
Åbyggeby 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.      

 

Sammanfattning av ärendet 

”Cykelbana Fornwij -Åbyggeby - Vägen ut till Åbyggeby skola är smal, så 

smal att bilar som möter buss stannar vid vägkanten. Så smal att kommer du 

och går samtidigt som någon får möte får man hoppa ner i diket. En gång- 

och cykelbana ut till skolan skulle göra att vi kan cykla när snötäcket tinat 

bort. Idag vågar vi inte släppa våra barn efter vägen under de mest 

vältrafikerade timmarna, inte ens med vuxet sällskap. Detta skulle gynna 

miljön och göra så att trafiken flyter på bättre. I dagsläget när bussen över 

Missmyrsvägen inte heller går så finns inga alternativ än att skjutsa.” 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Cykelbana Fornwij-Åbyggeby                          
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§ 37 Dnr 2022/00287 

Anmälan av medborgarförslag - Levande skolgård 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Gäverängeskolan – Jag vill se en ”levande skolgård” som inte håller på att 

förfalla, som den tyvärr gör i dagsläget. Jag vill att man från kommunens 

sida prioriterar fler inspirerande aktivitetsytor på fotbollsplanen som bjuder 

in till mer leklust och inspiration, till att röra sig tillsammans, utan 

konflikter”. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Levande skolgård med bilaga 
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§ 38 Dnr 2022/00321  

Anmälan av motion - Öka det demokratiska deltagandet 
i Ockelbo kommun (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion: 

”Öka det demokratiska deltagandet i Ockelbo kommun 

Pandemin innebär ett stort lidande för många – men är det någon nytta som 

situationen gav oss, så var det en vana av och förståelse för hur många av 

våra fysiska möten som kan genomföras digitalt. Digital närvaro ökar 

möjligheterna att delta i det demokratiska samtalet för ett flertal målgrupper; 

förkylda småbarnsföräldrar, förenklar vid funktionsvariationer, underlättar 

deltagande för landsbygdsboende. Flera fördelar! Miljöpartiet i Ockelbo är 

måna om att alla ska erbjudas möjlighet att delta i demokratiska aktiviteter 

efter sina förutsättningar. Vi föreslår därför att samtliga möten för 

förtroendevalda i Ockelbo kommun, alltid ska vara möjliga att delta i 

digitalt. Det behövs ett principbeslut i kommunen för detta, då möjligheten 

bedömts olika i Ockelbo kommuns organisation.  

Niels Hebert 

Miljöpartiet de gröna”                         

 

Beslutsunderlag 

Motion - Öka det demokratiska deltagandet i Ockelbo kommun                          
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§ 39 Dnr 2022/00313 

Fyllnadsval (MP) - Ersättare kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ersättare kommunstyrelsen – Madelene Håkansson (MP)                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Carstens (MP) har 2022-04-20 inkommit med en avsägelse från 

uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.                         
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§ 40 Dnr 2022/00011 

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

• Revisionsrapport – Samgranskning hemsjukvården 

• Revisionsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning. 

• Revisionsrapport – Grundläggande granskning av styrelser och 

nämnder 2021  

• Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet, 

kvartal 1, 2022 
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