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Plats och tid Gläntan, Sjöängsvägen 35, Ockelbo fredagen den 14 oktober 2022 kl 13:30-14:20 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Dan Brodin (KD) och Jonny Lindblom (SD) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-10-17 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 59-72 
 Ann-Chatrine Eriksson  

 Ordförande 

  

 Anna Schönning  

 Justerare 

  

 Dan Brodin Jonny Lindblom 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-10-14 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-18 Datum då anslaget tas ned 2022-11-09 

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) 
Jonas Tholén (S) 
Staffan Nordqvist (S) ersättare för Elsie-Britt Eriksson (S) 
Anders Öquist (S) 
Inger Norell Prepula (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), via Teams 
Marcus Bertilsson (SD) 
Mattias Palm (SD) ersättare för Marcus Hellman (SD) 
Mats Söderlund (SD) ersättare för Petra Wetterstrand (SD) 
Patrik Herou (SD) 
Lena Lundqvist (SD) 
Anders Nordlander (-) 
Linus Gunnarsson (M) 
Dan Brodin (KD) 
Markku Kalliokoski (V) ersättare för Anna Lindmark (V) 
Martin Sund Svensson (V) 
Niels Hebert (MP) 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Hellberg (S) 
Anders Olsson (S) 
Lars Erik Vikberg (C) 
Staffan Åkesson (C) 

Tjänstemän Ann-Chatrine Eriksson, kommunsekreterare 
Jenny Holm, förvaltningsekonom, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 
§§ 62-65 
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§ 59 Dnr 2022/00004 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Dan Brodin (KD) och Jonny Lindblom (SD) att 

tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 60 Dnr 2022/00560 

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2022-08-16 ny ledamot/ersättare 

för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 16 augusti 2022 till och 

med den 14 oktober 2022. 

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

Ny ledamot: Inger Norell Prepula 

Ny ersättare: Mussie Haile 

Avgången ledamot: Ann-Christine Persson Georgsdotter                         

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen i Gävleborg beslut 2022-08-16, dnr 5288-2022                          
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§ 61 Dnr 2022/00629 

Avsägelser och fyllnadsval - Ledamot (M) Utbildnings- 
och kulturnämnden och ersättare (C) Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avsägelserna från Rickard Lindstrand Levin (M) och Torbjörn Pant (C) 

godkänns. 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Linus Gunnarsson (M) utses som ledamot.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Rickard Lindstrand Levin (M) har 2022-09-07 inkommit med en avsägelse 

från uppdraget som ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden. 

Torbjörn Pant (C) har 2022-08-23 inkommit med en avsägelse från 

uppdraget som ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Marit Rempling (C) 
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§ 62 Dnr 2022/00498 

Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd, tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får ansvar för kommunens 

uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

2. Beslutet gäller från och med den 18 oktober 2022.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. 

För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 

riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 

produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 

Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 

tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träder i kraft redan den 1 

augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 

kommunerna. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för kommunernas 

skyldigheter enligt den närbesläktade lagen om tobak och liknande 

produkter. Därför föreslås att även ansvaret för den nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter placeras på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

Enligt samverkansavtalet och kommunallagen framgår att alla tre 

kommuners kommunfullmäktige behöver besluta om förändrat reglemente. 

Samtliga tre kommuners kommunstyrelser kommer därmed lyfta upp ett 

varsitt ärende för beslut i kommunfullmäktige. Beslutet med ändring föreslås 

börja gälla den 18 oktober 2022 efter att samtliga tre kommuner har hunnit 

lyft ärendet till respektive kommunfullmäktige.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-09-27, § 101 Reglemente för Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnd, tobaksfria nikotinprodukter 

Underlag tjänsteskrivelse reglemente VGS                          
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§ 63 Dnr 2022/00575  

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel, Ockelbo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ny taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 

tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel antas. 

2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa för 

tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 

riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 

produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 

Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 

tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träde i kraft redan den 1 

augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 

kommunerna och kommunen rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 87, om taxa för tillsyn enligt 

lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel. Då lagen om tobaksfria nikotinprodukter är 

närbesläktad med lagen om tobak och liknande produkter föreslås denna taxa 

utökas med avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

I nedan tabell framgår föreslagna förändrade tillsynsavgifter. Förutom att 

årlig tillsynsavgift tillkommer för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 

avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter föreslås den årliga 

tillsynsavgiften för försäljning av enbart elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllningsbehållare öka från 1 timme till 2 timmar motsvarande 2 240 kr. 

Med det har nya förslag av årliga tillsynsavgifter tillkommit för försäljning 

av två eller tre av de olika produkttyperna. De avgifterna är baserad på full 

avgift för försäljning av den produkttyp med högst avgift med tillägg på 25 

procent för de övriga produkttyperna.  
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Ärendetyp Timmar Avgift 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 

avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

2 2240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 

avseende försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllningsbehållare. 

2 2240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 

avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och försäljning 

av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

2,5 800 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök och 

eventuella kontrollköp avseende försäljning av tobak och 

tobaksfria nikotinprodukter eller försäljning av elektroniska 

cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

3,5 3920 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök och 

eventuella kontrollköp avseende försäljning av tobak, tobaksfria 

nikotinprodukter och försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllningsbehållare. 

4 4480 kr 

 

Nuvarande taxa innehåller dessutom en avgift för anmälan om försäljning av 

elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Sedan taxan antogs har 

det uppmärksammats att stöd för anmälningsavgift saknas i lagstiftningen 

och därmed tas detta bort i och med denna förändring.                      

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-09-27, § 102 - Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och 

liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel 

med vissa receptfria läkemedel 

VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-04 

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 

tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel                          
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§ 64 Dnr 2022/00577  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas. 

2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 

upphör att gälla.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i 

kraft 1 januari 2018, kommunfullmäktige beslut 27 november 2017, § 81. 

har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram ett nytt 

taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr 

avgifterna i taxan. 

En grundlig genomgång av behovsutredningen för miljöbalksområdet har 

skett inför att det nya taxeföreslaget har arbetats fram. Behovsutredningen 

visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är lägre än nuvarande 

taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga tillsynsavgifter. Ett 

annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 

tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 

intervaller mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i 

efterskott. 

Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 

prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 

(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 

Nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 

handläggningstid är 1 120 kronor föreslås fortsatt gälla. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-09-27, § 104 - Taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken 

VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-09, diarienummer VGS-2022-110 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken                          
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§ 65 Dnr 2022/00576  

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet antas. 

2. Ändringar ska börja gälla den 1 januari 2023.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 

mättjänster. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 

2019, § 125. 

Inom kartverksamheten har en ny kartprodukt tagits fram. Den ska användas 

som underlag vid bygglovsansökningar av t.ex. komplementbyggnader och 

tillbyggnader. 

Kontrollerat kartutdrag föreslås därför att läggas till i taxan och bilaga C 1 

taxetabeller för kart- och mätverksamhet. Kontrollerat kartutdrag ersätter 

produkten förenklad nybyggnadskarta. Det medför att samtliga punkter kring 

förenklad nybyggnadskarta i tabell C 1 Nybyggnadskarta tas bort från taxan. 

Ändringen medför även mindre anpassningar av taxebestämmelserna.  

I samband med detta har en genomsyn av avgifterna för 

fastighetsförteckning och grundkarta genomförts. Dessa två områden bygger 

inte som övriga områden i taxan på genomsnittlig nedlagd tid multiplicerat 

med handläggningskostnaden per timme. Genomgången av nedlagd tid visar 

att avgifter för fastighetförteckning och grundkartor ligger i rätt nivå. 

Däremot sker mindre justeringar för att anpassa avgifterna till nedlagd tid 

multiplicerat med handläggningskostnaden per timme. Ett undantag gäller 

för mindre grundkartorna med storlek 0,1–4,0 hektar och 4,1–5,0 hektar där 

även en liten ökning av avgiften föreslås med 586 kr respektive 700 kr mot 

tidigare taxa.  

Det föreslås inte några ändringar i bilaga A – Taxetabeller för lov, anmälan 

mm eller bilaga B – Taxetabeller för planavgift och planbesked. 
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Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-09-27, § 103 - Taxa för verksamhet enligt plan- och 

bygglagen samt kart- och mätverksamhet 

VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-11 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet med förslag till ändringar markerad                          
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§ 66 Dnr 2022/00590 

Finanspolicy - uppföljning 2022-08-31 

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 2022-09-27, § 110 - Finanspolicy - uppföljning 2022-08-31 

Finanspolicy – rapport 220831                          

 

      

      

      

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-14 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 2022/00591 

Tillägg tillfälligt statsbidrag - skolmiljarden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utbildnings- och kulturnämndens budgetram utökas med 703 403 kronor. 

2. Finansieras genom erhållet generellt statsbidrag med motsvarande belopp.        

 

Sammanfattning av ärendet 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen 

beslutat att förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder kronor 2022.  

Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 

år i respektive kommun. Ockelbo kommuns stöd uppgår till 703 403 kronor. 

Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser 

som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers 

kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Det kan till 

exempel handla om insatser för att anpassa utbildningen (exempelvis kopplat 

till distansundervisning eller arbetsplatsförlagt lärande) eller för att på olika 

sätt stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa. 

Ingen ansökan krävs, bidraget betalas ut till alla kommuner automatiskt. 

Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och enskild 

verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

Varje kommun avgör själv vilka insatser som behöver genomföras i de 

aktuella verksamheterna för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och 

hälsa. 

Utbildnings- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2022-06-01. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-09-27, § 112 - Tillägg tillfälligt statsbidrag - skolmiljarden 

Beslut tillfällig förstärkning 2022 "Skolmiljarden" 

Bilaga 1 Beräkning 

Bilaga 2 Fördelat belopp                          
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§ 68 Dnr 2022/00475 

Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 
2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisning av partistöd 2021 godkänns.  

2. Partistöd 2023 utbetalas enligt fastställda regler. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistödet. Fullmäktige 

får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin 

redovisning och granskningsrapport. 

Regler och riktlinjer för partistöd har antagits av fullmäktige den 2018-12-

17, § 109. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande 

bestämmelserna om kommunalt partistöd. De av fullmäktige beslutade regler 

och riktlinjer ligger till grund för bedömning av redovisning av partistöd och 

inför fastställande av partistöd för kommande år. 

Redovisning och granskning  

Redovisning av partistöd 2021 har lämnats in från samtliga partier 

representerade i fullmäktige. 

De kostnader som redovisas ska stämma mot de intäkter som erhålls. Om 

partistöd inte nyttjas föregående år ska ej nyttjade medel finnas med i 

redovisningen kommande år.  

Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.   

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-09-27, § 115 - Redovisning av partistöd 2021 och beslut om 

partistöd 2023 

Redovisning av partistöd 2021 från partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige. 
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§ 69 Dnr 2022/00511 

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbund 
Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ny förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner 

och regioner har gjort en omtolkning av § 10 Lag (2003:1210) om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Enligt den nya tolkningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i 

förbundsstyrelsen med minst en ledamot och en ersättare. I den tidigare 

tolkningen ansågs varje part för sig (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Region, kommun) som en medlem. En omtolkning har nu skett vilket 

innebär att varje enskild kommun anses vara en medlem. 

För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska 

vara representerad av med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. 

Tidigare har fem kommuner varit ledamöter och fem har varit ersättare. 

Ockelbo kommun har för närvarande en ersättare i styrelsen, och från och 

med 1 januari 2023 ska även en ordinarie ledamot utses. 

Vidare har en justering gjorts från remissversionen, det gäller § 5 Styrelsen. 

Följande har strukits ”Styrelsen utser ordförande”. I stället står det 

”Ordförande är Region Gävleborg. Vice ordförande är en av kommunernas 

ledamöter”. Beslut om ny förbundsordning fattas i:  

• kommunfullmäktige i kommun och region,  

• ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, eller den som 

ledningen har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning. 

 

När alla medlemmar fattat beslut är den nya förbundsordningen fastställd. 
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Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-09-27, § 125 - Reviderad förbundsordning för 

Samordningsförbund Gävleborg 

Förslag förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg – för beslut 

Förbundsordning – reviderad juni 2016                          

      

      

      

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-14 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 2022/00477 

Arvodesreglemente 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Arvodesreglemente 2023-2026 fastställs med giltighet fr o m 2023-01-01. 

 

 

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

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

Patrik Herou (SD), Lena Lundqvist (SD), Linus Gunnarsson (M) och  

Dan Brodin (KD) reserverar sig enligt § 70, bilaga 1. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arvodeskommittén har till uppgift att se över kommunens 

arvodesreglemente och nytt reglemente ska utarbetas inför varje 

mandatperiod. Arvodesreglemente för nästa mandatperiod 2023-2026 ska tas 

fram.  

Arvodeskommittén har diskuterat Arvodesreglemente för 2023-2026 vid fyra 

tillfällen för att därefter skicka förslaget på remiss. Samtliga sju partier 

representerade i fullmäktige har erhållit remissunderlaget.  

Efter angiven remisstid har remissvar inkommit från Socialdemokraterna, 

Centerpartiet och ett gemensamt remissvar från Sverigedemokraterna, 

Moderaterna och Kristdemokraterna. Efter inkomna remissvar har 

Arvodeskommittén träffats vid ytterligare ett tillfälle. 

Arvodeskommittén har utifrån ovanstående process arbetat fram ett förslag 

till reglemente för kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-09-27, § 126 - Arvodesreglemente 2023-2026 

Bilaga 1, § 126 

Nytt Arvodesreglemente 2023-2026 

Arvodeskommitténs beslut 2022-09-07, § 6 - Arvodesreglemente 2023-2026 
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Yrkanden 

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

och Linus Gunnarsson (M), ”dels att, under rubriken 

“Oppositionsersättningar”, och under rubriken “Teknisk valsamverkan” 

stryka de två efterföljande styckena; ”Om skriftligt avtal om valsamverkan 

finns med det parti som utser kommunstyrelsens ordförande ska 

oppositionsersättning inte utgå till det eller de partier som ingår i 

valsamverkan.” Samt denna mening: “Teknisk valsamverkan har ingen 

inverkan på oppositionsersättningar.” Dessa meningar ska ersättas med 

följande text: Om parti/partier genom samarbete, ett samarbete som är ägnat 

att skapa politisk majoritet, skall oppositionsersättning inte utgå till det eller 

de partier som ingår i detta samarbete.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Liz Zachariassons (SD) med fleras yrkande under 

proposition och finner avslag till yrkandet och därmed bifall till 

kommunstyrelsens och arvodeskommitténs förslag. 

      

Inlägg 

Liz Zachariasson (SD), Marit Rempling (C), Jonny Lindblom (SD),  

Anna Schönning (S), Linus Gunnarsson (M) 
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§ 71 Dnr 2022/00562 

Sammanträdesdatum 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdatum för år 2023 har utarbetats. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-09-27, § 127 - Sammanträdesdatum 2023 

Mötesplan 2023 
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§ 72 Dnr 2022/00011 

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

• Kommunstyrelsen – Svar på revisionsrapport – Grundläggande 

granskning av styrelser och nämnder 2021  

• Socialnämnden – Svar på revisionsrapport – Grundläggande granskning 

av styrelser och nämnder 2021  

• Utbildnings- och kulturnämnden – Svar på revisionsrapport – 

Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021  

• Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet, kvartal 

2, 2022 

• Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet, kvartal 

3, 2022 
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