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Plats och tid Gläntan, Sjöängsvägen 35, Ockelbo, måndagen den 28 november 2022 
 kl 18:30-21:25, ajournering 20:57-21:05 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Liz Zachariasson (SD) och Jörgen Alkberg (S) 

Justeringens plats Digital justering 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 73-104 
 Ann-Chatrine Eriksson  

 Ordförande 

  

 Birger Larsson, §§ 73-74 Anna Schönning, §§ 75-104 

 Justerare 

  

 Liz Zachariasson Jörgen Alkberg 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-11-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-08 
Datum då anslaget tas 
ned 2022-12-30 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ann-Chatrine Eriksson  
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Närvarolista 

Ledamöter Anna Schönning (S), Ordförande 
Jonny Lindblom (SD), 2:e vice ordförande 
Magnus Jonsson (S) 
Patrik Jonsson (S) 
Linda Åberg (S) 
Anders Öquist (S) 
Elsie-Britt Eriksson (S), ersättare för Anna Lindahl (S) 
Mats Sahlberg (S) 
Christian Forsberg (S), ersättare Irene Bogren (S) 
Torbjörn Nyholm (S) 
Kerstin Hellberg (S) 
Jamill Barikzey (S) 
Mikael Schönning (S) 
Jörgen Alkberg (S), ersättare för vakant (S) 
Marit Rempling (C) 
Birger Larsson (C) 
Lars Erik Vikberg (C) 
Carin Engblom (C), ersättare för Lena Schenström (C) 
Liz Zachariasson (SD) 
Mats Söderlund (SD), ersättare för Joel Strömner (SD) 
Jessica Larsson (SD) 
Stefan Cronlund (SD) 
Lena Lundqvist (SD) 
Patrik Herou (SD) 
Leif Jonsson (SD) 
Marcus Bertilsson (SD) 
Linus Gunnarsson (M) 
Stig Mörtman (M) 
Dan Brodin (KD), ersättare för Jörgen Persson (KD) 
Anna Lindmark (V) 
Madelene Håkansson (MP) 

Ersättare Tomas Östling Alderborg (SD) 

Tjänstemän Anette Stensson, nämndsekreterare 
Ann-Chatrine Eriksson, kommunsekreterare (Teams) 
Yvonne Andersson, samhällsbyggnadschef VGS, Sandvikens kommun, § 77 
Erica Ågren, teknisk chef, Sandvikens kommun, § 77 

Övriga Mats Åstrand, kommunrevisor, § 83-84 
Marianne Nilsson, förslagsställare § 91 
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§ 73 Dnr 2022/00004  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Liz Zachariasson (SD) och Jörgen Alkberg (S) att 

tillsammans med ordförande justera dagens protokoll 

 

      

      

      

      

      

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(45) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr 2022/00702 

Val av presidie 2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anna Schönning (S), ordförande 

Lena Schenström (C), 1:e vice ordförande 

Jonny Lindblom (SD), 2:e vice ordförande                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att utse ordförande, 1:e vice ordförande och  

2:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026. 

                         

Beslutsunderlag 

Valberedningens förslag 2022-10-25, § 3 
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§ 75 Dnr 17495  

Inbjuden gäst - LRF Ockelbo 

Fredrik Almér, Malin Höcke, Karl Johan Blomqvist och Mikael Bergström 

från LRF Ockelbo informerar om LRF och dess verksamhet, den gröna 

näringen, lokal och svensk mat samt ställer frågan, vad betyder ordet kris för 

dig? 
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§ 76 Dnr 17548  

Allmänhetens frågestund 

Inga inkomna frågor. 
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§ 77 Dnr 2022/00630 

Helhet trafik - trafikfrågor under en nämnd, Ockelbo 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Slutsatserna i genomförd utredning, som visar att de allra flesta 

trafikfrågorna kan flyttas från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 

VGS, till kommunstyrelsen, KS, och därmed samlas under en nämnd i 

enlighet med beskrivning i utredningens rapport, 2022-09-08, diarienummer 

VGS-TR-2022-1421, verkställs. 

2. KS:s ekonomiska ram 2023 utökas med 135 tkr,  

3. VGS:s ekonomiska ram 2023 minskas med 135 tkr ansvar 611200 

verksamhet 24903, 

4. beslutet föreslås träda i kraft 2023-01-01 under förutsättning att alla tre 

samverkanskommuners kommunfullmäktige tagit beslut i enlighet med 

punkt 1 ovan,  

5. justering av reglementet genomförs vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i maj 2023. 

 

Reservation 
Linus Gunnarsson (M) och Stig Mörtman (M) reserverar sig mot beslutet 

enligt bilaga 1, § 77. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En utredning har genomförts som syftat till att identifiera om det går och i så 

fall vad som behöver göras för att samla trafikfrågor under en nämnd i 

enlighet med utredningsdirektiv, 2022-02-28 KF § 7. 

Slutsatserna finns sammanfattade i en rapport, daterad 2022-09-08, 

diarienummer VGS-TR-2022-1421. Slutsatsen är att de allra flesta 

trafikfrågorna kan flyttas från VGS tillbaka till respektive KS i de tre 

samverkande kommunerna. 

I dagsläget bemannas aktuell trafikverksamhet vid VGS av två tjänster. 

Åtgärden är att betrakta som verksamhetsförändring och inte som 

verksamhetsövergång, eftersom berörd personal är, och förblir, anställd inom 

Sandvikens kommun. 

Kommunbidragen för Hofors respektive Ockelbos del av kostnader för två 

trafikingenjörer enligt befolkningsnyckeln (17,5 % respektive 10,75 %), 
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motsvarande 220 tkr för Hofors och 135 tkr för Ockelbo föreslås lämnas 

tillbaka från VGS till respektive KS, som sedan kan avropa konsultstöd från 

KS i Sandviken för att utföra de operativa arbetsuppgifter som utretts ovan. 

Den ekonomiska effekten för Sandviken är en ramjustering mellan VGS och 

KS innebärande att 1 525 tkr flyttas från ansvar 611200, verksamhet 24903 

till ansvar 531000 verksamhet 24903. Det innebär även att 118 tkr flyttas 

från ansvar 611400, verksamhet 21509 till ansvar 531000 verksamhet 24903. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-10-25, § 139 - Helhet i trafik - trafikfrågor under en nämnd, 

Ockelbo 

Utredningsdirektiv 2022-02-28, diarienummer KF § 7, Sandviken 

Tjänsteskrivelse 2022-09-08, diarienummer VGS-TR-2022-1414 

Rapport Ansvar för väg- och trafikfrågor 2022-09-08, diarienummer  

VGS-TR-2022-1421 

 

Yrkanden 

Stig Mörtman (M) yrkar att ärendet återremitteras för att komplettera 

utredningen med en konsekvensbedömning. 

Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Stig Mörtmans (M) yrkande om återremiss under 

proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Magnus Jonssons (S) 

yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 

Stig Mörtman (M), Magnus Jonsson (S) 
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§ 78 Dnr 2022/00642  

Mandatfördelning i kommunfullmäktige  
15 oktober 2022 - 14 oktober 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förklarar sig informerad.        

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid slutlig rösträkning och mandatfördelning har Länsstyrelsen funnit 

följande ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Ockelbo kommun. 

Ledamöter   Ersättare 

Moderaterna 

Linus Gunnarsson  Björn Östberg 

Stig Mörtman  Ulrika Norling 

 

Centerpartiet 

Marit Rempling  Carin Engblom 

Birger Larsson  Susanne Engström 

Lena Schenström 

Lars Erik Vikberg 

 

Kristdemokraterna 

Jörgen Persson  Dan Brodin 

   Mari-Ann Dahlstedt 

 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

Magnus Jonsson  Jörgen Alkberg 

Anna Schönning  Anna Engblom 

Patrik Jonsson  Christian Forsberg 

Linda Åberg   Elsie-Britt Eriksson 

Anders Öquist  Håkan Alkberg 

Anna Lindahl  Linda Widéen 

Mats Sahlberg  Jonas Tholén 

Irene Bogren 

Torbjörn Nyholm 

Kerstin Hellberg 

Jamill Barikzey 

Mikael Schönning 

Åsa Lindahl 
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Vänsterpartiet 

Anna Lindmark  Martin Sund Svensson 

   Anders Hallman 

 

Miljöpartiet de gröna 

Madelene Håkansson  Niels Hebert 

   Christoffer Carstens 

Sverigedemokraterna 

Jonny Lindblom  Mats Söderlund 

Liz Zachariasson  Mattias Palm 

Joel Strömner  Conny Malmgren 

Jessica Larsson  Annika Danielsson 

Stefan Cronlund  Tomas Östling Alderborg 

Lena Lundqvist 

Patrik Herou 

Leif Jonsson 

Marcus Bertilsson 

 

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 31: 

Moderaterna 2, Centerpartiet 4, Kristdemokraterna 1,  

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13, Vänsterpartiet 1,  

Miljöpartiet de gröna 1, Sverigedemokraterna 9 
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§ 79 Dnr 2022/00650 

Valteknisk samverkan 2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förklarar sig informerad.            

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna (S) och Centerpartiet (C) i Ockelbo meddelar i skrivelse 

2022-09-27 att de tillsammans bildar valteknisk samverkan för 

mandatperioden 2022-2026. 

Miljöpartiet de gröna (MP) och Vänsterpartiet (V) i Ockelbo meddelar 

muntligt att de tillsammans bildar en valteknisk samverkan för 

mandatperioden 2022-2026. 

Sverigedemokraterna (SD), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) i 

Ockelbo meddelar i skrivelse 2022-10-29 att de tillsammans bildar en 

valteknisk samverkan för mandatperioden 2022-2026. 

Proportionellt valsätt ska tillämpas vid samtliga valärenden.       

 

Beslutsunderlag 

Valberedningens förslag 2022-10-25, § 1                          
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§ 80 Dnr 2022/00703 

Val av valberedning 2022-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter 

Magnus Jonsson (S), ordförande 

Elsie-Britt Eriksson (S), vice ordförande 

Marit Rempling (C) 

Birgitta Åstrand (C) 

Joel Strömner (SD) 

Linus Gunnarsson (M) 

Dan Brodin (KD) 

 

Ersättare 

Patrik Jonsson (S) 

Kerstin Hellberg (S) 

Birger Larsson (C) 

Staffan Åkesson (C) 

Jonny Lindblom (SD) 

Stig Mörtman (M) 

Liz Zachariasson (SD)                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att utse 7 ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) samt 7 ersättare till valberedningen för mandatperioden 

2022-2026. 

Beslutsunderlag 

Valberednings förslag 2022-10-25, § 4 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Jonny Lindblom (SD) 
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§ 81 Dnr 2022/00701 

Fördelning av mandat som utses av 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige förklarar sig informerad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valberedningen redovisar fördelning av mandat som utses av 

kommunfullmäktige enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens förslag 2022-10-25, § 2 

 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S)      
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§ 82 Dnr 2022/00682 

Avsägelse - Ledamot i Kommunfullmäktige (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny 

röstsammanräkning för Ockelbo kommun.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa Lindahl (S) har i skrivelse 2022-10-07 avsagt sig uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige.                         
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§ 83 Dnr 2022/00652 

Delårsrapport 2022-08-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Delårsrapport per 31 augusti 2022 godkänns. 

2. Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun under perioden för 

delårsrapporten uppnått God ekonomisk hushållning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska en 

delårsrapport upprättas minst en gång under räkenskapsåret för 

verksamheten och ekonomin. Ockelbo kommun upprättar delårsrapport för 

perioden januari – augusti. Delårsrapporten ska innehålla resultaträkning, 

balansräkning, förenklad förvaltningsberättelse samt samlad beskrivning av 

kommunens drift- och investeringsverksamhet. 

Kommunstyrelsen ska bedöma möjligheterna att nå fullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning. Redovisning av finansiella mål och verksamhetsmål 

görs övergripande. 

Enligt kommunallagen ska delårsrapporten överlämnas till fullmäktige och 

revisorerna senast två månader efter delårsperiodens slut. Revisorerna ska 

granska delårsrapporten, deras bedömning och uttalande ska framgå av 

särskild skrivelse som lämnas till fullmäktige. 

Kommunens resultat 

Kommunens resultat för delårsperioden januari till augusti 2022 uppgår till 

32,6 mkr. Styrelse och nämnder redovisar positiva resultat och skatteintäkter 

och bidrag är under perioden högre än budgeterat. Prognos för helår 2022 är 

ett överskott om 17,5 mkr vilket är 13,2 mkr bättre än budgeterat resultat. 

God ekonomisk hushållning 

I kommunallagen regleras God ekonomisk hushållning, det innebär att 

kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 

personer. 

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 

kommunen eller regionen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer 

som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska 

anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. 
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Kommunstyrelsen ansvarar för de mål som fullmäktige beslutat och ska 

bedöma om Ockelbo kommun har en god ekonomisk hushållning. 

De finansiella målen följs upp i delårsrapporten, samtliga är uppfyllda per 

sista augusti och bedöms vara uppfyllda för helåret 2022. 

Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas mätbara mål redovisas under 

respektive nämnd. En samlad bedömning av verksamhetsmålen, utifrån av 

fullmäktige fastställda kriterier, görs i delårsrapporten. Bedömningen är att 

god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har uppnåtts. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-10-25, § 135 - Delårsrapport 2022-08-31 

Delårsrapport Ockelbo kommun 2022-08-31 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022 

Uppföljning bredbandsstrategi delår 2022                     

 

Yrkanden 

Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C)      
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§ 84 Dnr 2022/00010 

Revisorerna har ordet 

Mats Åstrand, ordförande för, av fullmäktige utsedda revisorer, informerar 

om uppdraget, att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-31 är 

förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och 

riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl 

finansiella som för verksamheten.  

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 

inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Resultatet för perioden visar på ett överskott om 32,6 mnkr. Prognosen för 

helåret pekar mot ett positivt resultat om 17,5 mnkr vilket innebär en positiv 

budgetavvikelse om 13,2 mnkr. Kommunstyrelsens bedömning är att 

balanskravet kommer att uppfyllas för 2022. 

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott med 0,8 mnkr. 

Kommunstyrelsen och socialnämnden prognostiserar en ekonomi i balans 

och utbildnings- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott för året om 

-0,8 mnkr. 

Utbildnings- och kulturnämnden har även tidigare år redovisat underskott 

och revisionen vill poängtera vikten av långsiktig planering och en god 

intern kontroll. Utifrån det bekymmersamma världsläget som lyfts i 

delårsrapporten vill revisionen poängtera vikten av att det långsiktiga arbetet 

med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter, inte 

bara inom utbildnings och kulturförvaltningen utan även inom övriga 

förvaltningar. Kommunstyrelsen behöver därför fortsatt under året och 

framåt noga följa verksamhet och ekonomi. Detta för att kommunen ska 

kunna efterleva kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Granskningens resultat presenteras i bifogade rapporter, som utarbetats av 

sakkunnigt biträde från PwC. 

Revisorernas samlade bedömning är att det prognostiserade resultatet i 

delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om, såväl 

de finansiella målen som målen för verksamheten. 
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Vi bedömer, utifrån genomförd översiktlig granskning, att delårsrapporten i 

allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt. 
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§ 85 Dnr 2022/00664  

Skattesats 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utdebitering för år 2023 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (11 kap 8 §) att före oktober 

månads utgång lämna förslag till budget och skattesats för det följande året. 

Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas under november 

månad, men kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång lämna 

förslag till skattesats för det följande året.  

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-10-25, § 138 - Skattesats 2023 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S)      
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§ 86 Dnr 2022/00655  

Avfallstaxa 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till Avfallstaxa 2023 fastställs. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram 

förslag till avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och 

Älvkarleby kommuner. Avfallstaxan ska beslutas av medlemskommunernas 

kommunfullmäktige.  

Inför 2023 har merparten av alla taxor och avgifter setts över. Tydlig 

miljöstyrning av taxorna och kostnadstäckning är grunden. Det ska löna sig 

att sortera bra och minska på avfallet. I snitt höjs avfallstaxorna med 8 %, 

men det är stora variationer.  

Inga höjningar gjordes av avfallstaxan till 2022. Senaste höjning var inför år 

2021 och var 2,5 % i snitt.  

Gästrike återvinnares förbundsstyrelse tog beslut i ärendet 2022-09-15 och 

förbundsfullmäktige tog beslut i ärendet 2022-09-29. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-10-25, § 140 - Avfallstaxa 2023 

Förslag till Avfallstaxa 2023 – taxedokument med alla föreslagna 

justeringar. 

Beslutsunderlag till Avfallstaxa 2023 - underlag för beslut till Gästrike 

återvinnare förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige med förklaringar, 

konsekvenser, bakgrund och ekonomiska förutsättningar. 

Frågor och svar om avfallstaxan. Allmänna frågor och svar som har 

sammanställts. 

Protokoll från Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige från 2022-09-29, 

med taget beslut gällande avfallstaxa 2023. 
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§ 87 Dnr 2022/00700  

Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt lag om 
skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 
explosiva varor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor 

antas att gälla från och med 1 januari 2023. 

2. Taxan räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) från oktober 2023.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Gästrike Räddningstjänst ser behov av att revidera taxor för tillsyn och 

tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 

explosiva varor. Revidering av taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om 

skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor genomfördes 

senast 2018. Uppräkning av taxorna har sedan dess inte genomförts. 

Lagstiftningen för avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor har 

förändrats som också föranleder behov av reviderade taxor.  

Gästrike Räddningstjänst har tagit fram förslag på nya taxor. Revidering av 

taxorna för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor grundas bland annat på 

Riksdagens beslut om förändringar i lagen. Riksdagen har beslutat om 

ändring i lag om skydd mot olyckor som innebär att kommunen får ta betalt 

för tillsynen som helhet och inte enbart för tillsynsbesöket. Ändringen av lag 

om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2021. Generell översyn av 

tidsåtgång för respektive ärendetyp har genomförts för att bättre spegla 

nedlagd arbetstid. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2017 ett underlag för 

taxekonstruktion gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt 

tillsyn och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Gästrike 

Räddningstjänst har valt att följa SKL:s underlag för taxekonstruktion. De 

föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive 

myndighetsområde enligt 2 kap. 6 § kommunallagen.                         
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Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-11-22, § 154 - Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt 

lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor 

Förslag till taxor LSO/LBE med bilaga taxor                          
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§ 88 Dnr 2022/00685  

Tillägg tillfälligt statsbidrag - minska timanställningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Socialnämndens budgetram utökas med 1 498 128 kronor. 

2. Finansieras genom erhållet generellt statsbidrag med motsvarande belopp.       

 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 

kommuner baserat på kommunernas möjligheter att minska andelen 

timanställningar inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen av 

äldre. Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska 

andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 

äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. 

Statsbidraget fördelas utifrån kommunernas prestation under perioden den  

1 januari 2020 till och med den 31 december 2021. Statsbidraget är ett 

generellt bidrag. Kommunerna får fritt använda medlen under 2022 och 

2023.  

Ockelbo kommun har erhållit 4 494 383 kronor, varav 1 498 128 kronor 

redovisas som intäkt av generellt statsbidrag 2022. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-10-25, § 141 - Tillägg tillfälligt statsbidrag - minska 

timanställningar 

Regeringsbeslut - minska andelen timanställningar inom kommunalt 

finansierad vård och omsorg om äldre 

Anvisningar - minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad 

vård och omsorg om äldre                         

      

      

      

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(45) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 2022/00573  

Policy för inköp 

Kommunfullmäktiges beslut 

Policy för inköp för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m  

2023-01-01.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

En policy för inköp har tagits fram att gälla Ockelbo kommuns samtliga 

förvaltningar och enheter. 

Sedan 2020 har Ockelbo och Hofors kommuner samarbete med Sandviken 

kommuns Inköpsenhet. Där finns upphandlare och kompetens inom området.  

Ockelbos verksamheter och enheter deltar i upphandlingsprocesser genom 

att ingå i referensgrupper och där bidra med kunskap om lokala 

förutsättningar.                         

 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-11-22, § 159 - Policy för inköp 

Policy för inköp                          

Riktlinjer för inköp och upphandlingar 
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§ 90 Dnr 2022/00507  

Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt 
Region Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välfärdsstrategin som underlag för den samverkan Ockelbo kommun 

genomför inom ramen för Nätverk Välfärd antas. 

2. Välfärdsstrategin ersätter därmed tidigare överenskommelser rörande 

länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning 

Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så 

kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande 

överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 

kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det 

gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för 

behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk. 

Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte 

avsedd att ersätta lokala styrdokument.  

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete 

inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett 

stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom 

välfärdsområdet. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att 

fastställa gemensamma mål inom prioriterade områden. 

Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga 

handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet. 

Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region 

Gävleborg ska besluta om detta. Ambitionen är att respektive fullmäktige 

kan ta beslut i frågan före årsskiftet. 

 I Ockelbo har frågan beretts i KLG och strategin delges nämnderna inför ett 

eventuellt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.                          
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Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-11-22, § 155 - Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner 

samt Region Gävleborg 

Välfärdsstrategi 220303 slutversion 

Tjänsteskrivelse Välfärdsstrategi                          
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§ 91 Dnr 2022/00688 

Anmälan av medborgarförslag - Budgetera kostnader 
för bussar för skolbarns årliga vandring efter 
Gästrikeleden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och kulturnämnden för 

beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Att Ockelbo kommun budgeterar för varje år – kostnader för bussar till 

skolbarn för vandring efter Gästrikeleden. För förskolan till och med  

årskurs 6.  

Vi har under många år kunnat göra detta med sökta bidrag. Det går inte 

längre. Mycket uppskattat av både lärare och elever. Viktigt att eleverna 

kommer ut i naturen och får röra sig.”                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Budgetera kostnader för bussar för skolbarns årliga 

vandring efter Gästrikeleden                          

 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S)      
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§ 92 Dnr 2022/00745  

Anmälan av medborgarförslag - Förbättra lekparken vid 
Wij Trädgårdar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Som förälder till småbarn i kommunen så besöker vi ofta lekparken vid Wij 

trädgårdar. Men upplevelsen där behöver bli mycket bättre för både barn och 

andra besökare. 

Förbättringsförslag: - Belysning (LED-strålkastare) som lyser upp lekplatsen 

höst/vinter. Som det är nu så är det totalt bäcksvart där efter 15:30-16 

vintertid vilket då gör att man inte kan besöka lekparken 

eftermiddagar/kvällar sen höst och vintertid. 

- Fixa så att barnen kan ta sig upp till rutschkanan utan att behöva ramla i 

den branta backen upp. Nu är det nästan omöjligt för de mindre barnen att ta 

sig upp samt att det är rent farligt då det blir så brant. Kanske en trappa med 

räcke? Har även sett andra lösningar där man har några slags plastplattor 

som har bra grepp. 

- Anpassa/utöka utbudet så att även de yngsta kan ha något lämpligt 

alternativ att göra i lekparken. 

Då denna lekplats är en central och viktig lekplats så bör kommunen ta sitt 

ansvar och göra den mer tillgänglig samt underhålla den i en högre 

utsträckning. Parken ägs väl även av kommunen så ansvaret bör ligga där.”           

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Förbättra lekparken vid Wij Trädgårdar                          
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§ 93 Dnr 2021/00709 

Svar på medborgarförslag - Vargfri kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en varg 

fri kommun med motiveringen: 

”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 p g a 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 av 

många människors liv på landsbygden och rådande rovdjurspolitik kommer 

på sikt att helt omöjliggöra tex löshundsjakten. Löshundsjakten finns med på 

förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige, vilket dagens 

varg/rovdjurspolitik går helt emot”. 

Svar: Vargfrågan, som är infekterad, har inte gått kommunen förbi. Ytterst 

avgörs inte denna fråga på kommunal nivå utan på riksdagsnivå med direktiv 

från EU. Kommunen kan ej heller ta opinionsbildande beslut likt en 

”vargfri” kommun. Frågor som rör rovdjursbestånd ska tas på ett statligt 

plan.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-11-22, § 162 - Vargfri kommun 

Medborgarförslag - Vargfri kommun 
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§ 94 Dnr 2021/00800  

Svar på medborgarförslag - Fasadbelysning av 
kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 

fasadbelysning av kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo med 

motiveringen: 

”Fasadbelysning av paviljongen på arkivkullen, husen på hembygdsgården, 

valsverket med ekonomibyggnad, Wij herrgård och säteri.  

Ockelbos egen rika historia av kulturbyggnader och riksintressen; unikt 

centrala i samhället. Väl värda att lysas upp och alltid uppmärksammas samt 

att ge en säker och upplyst miljö under kväll och natt. Vidare utveckling, 

vidare idé: Kulturnatta i Ockelbo med olika kulturevenemang under 

kväll/natt med musik, eld spel, dans, teater, utställningar mm. Kanske finns 

det möjlighet att använda den belysningen och att med olika kulörer göra 

något spektakulärt och inbjudande (se ex. Kulturnatt i Uppsala, där 

kulturbyggnader lyses upp i olika färger såsom Domkyrkan, 

Carolinabiblioteket, Slottet m.fl.)”    

Svar: Intressant förslag men rådande omvärldssituation har medfört ständiga 

prioriteringar i allt högre grad än tidigare varför kommunen inte kan möta 

detta förslag just nu. Medborgarförslaget ska beaktas i framtida 

budgetprocesser.                                      

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-11-22, § 163 - Svar på medborgarförslag - Fasadbelysning 

och kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo 

Medborgarförslag - Fasadbelysning och kulturbyggnader och riksintressen i 

Ockelbo 
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§ 95 Dnr 2022/00256  

Svar på medborgarförslag - Vänort i Ukraina och fristad 
för kulturarbetare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Ockelbo 

söker sig en vänort i Ukraina och ger kulturarbetare en fristad här under den 

tid som behövs. 

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

ska kunna bidra till uppbyggnad 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” 

 

Svar: Den svåra situationen Ukraina har berört många och människor i nöd 

har flytt även till Ockelbo. Det finns en vilja att hjälpa till och att i framtiden 

bidra till en återuppbyggnad av det ukrainska samhället. Vänortssamarbete 

kan vara ett utmärkt sätt att bidra men också att lära och få utbyte av 

varandra. Ockelbo har ett unikt brett och långvarigt samarbete med vänorter 

inom EU ”European Charter of Rural Communities” och i de nordiska 

länderna. I en förlängning med ett framtida medlemskap för Ukraina 

kommer vi verka för att de också får en medlem i vår organisation. Ockelbo 

kommuns polska vänort Strzyzow har sedan tidigare en vänort i Ukraina som 

kan vara ett framtida alternativ. Idag finns det svårigheter att inleda och 

kunna utveckla ett regelrätt vänortssamarbete beroende på det kritiska läget. 

Ockelbo kommun bör i nuläget avvakta. 

Regelverket för flyktingar ger människor från Ukraina möjligheten att ta sig 

till Sverige. Kulturarbetare så väl som andra i behov av skydd har rätt att 

söka asyl i Sverige. 
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Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-10-25, § 145 - Svar på medborgarförslag – Vänort i Ukraina 

och fristad för kulturarbetare                          

Medborgarförslag – Vänort i Ukraina och fristad för kulturarbetare                          

 

Inlägg 

Anna Lindmark (V) 
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§ 96 Dnr 2022/00736 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med § 32 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska 

medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas. 

Medborgarförslag   Svar beräknas 

Levande skolgård   Mars 2023 

Inrätta en fritidsbank   Mars 2023 

Kulturarvstrappa   December 2022 
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§ 97 Dnr 2022/00710  

Anmälan av motion - Installation av solceller i Ockelbo 
kommun (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Marit Rempling (C) har lämnat in följande motion: 

”Installation av solceller i Ockelbo Kommun 

Då utvecklingen av solceller gått snabbt framåt dom senaste åren och blivit 

betydligt effektivare så finns det stora möjligheter för Ockelbo kommun att 

spara energi och kostnader genom att installera solceller på taken till dom 

egna och Ockelbogårdars fastigheter. 

Med en livslängd på ca 25 år och en återbetalning på mellan 8-10 år  

(förmodligen kortare med tanke på det senaste årets skenande elpriser) så är 

det ekonomiskt försvarbart att göra investeringen och utnyttja den stora yta 

kommunens och Ockelbogårdars takyta utgör. 

Centerpartiet i Ockelbo yrkar därför på: 

• Att man installerar solceller på kommunens och Ockelbogårdars tak 

där det är genomförbart. 

 

Ockelbo, 20/10-22 

Centerpartiet i Ockelbo 

Marit Rempling”                         

Beslutsunderlag 

Motion - Installation av solceller i Ockelbo kommun                          
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§ 98 Dnr 2022/00764  

Anmälan av motion - Byte till LED-armaturer på 
kommunens vägbelysning (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Erik Vikberg (C) har lämnat in följande motion: 

”Byte till LED-armaturer på kommunens vägbelysning 

I Ockelbo finns idag ca 2 800 belysningsstolpar, som Ockelbo kommun 

ansvarar för. Huvuddelen av dom ljuskällor som idag sitter på stolparna 

består av natriumlampor, som både innehåller kvicksilver och även är 

ineffektiva vad det gäller energiförbrukning i jämförelse med dagens  

LED-teknik. Genom att investera i LED-armaturer skulle kommunen spara 

avsevärda kostnader på energiförbrukning. Men även på underhåll då 

livslängden på LED är 25 år, till skillnad mot dagens teknik som är 4 år.  

Centerpartiet i Ockelbo yrkar därför på: 

• Att alla armaturer på Ockelbo kommuns vägbelysning byts ut till 

LED. 

Centerpartiet i Ockelbo 

Lars Erik Vikberg”                

Beslutsunderlag 

Motion – Byte till LED-armaturer på kommunens vägbelysning                          
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§ 99 Dnr 2020/00433  

Svar på motion - Skapa cykelleden Järnvägen Falun-
Ockelbo-Norrsundet (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen återremitterades från kommunfullmäktige 2021-10-18 med 

motivering att en fördjupad utredning inkluderat möjligheter till att ansöka 

utvecklingsmedel ska genomföras. 

Bakgrund 

Niels Hebert (MP) yrkar i en motion förslaget att anlägga en drygt 11 mil 

lång cykelled för motionärer på den nedlagda järnvägsdragningen DONJ 

spåret mellan Norrsundet och Linghed, med fortsättning via Sverigeleden till 

Falun. I motionen föreslås att Ockelbo kommun tar kontakt med berörda 

kommuner för att inleda ett samarbete gällande att planera och anlägga 

cykelleden. 

 

Svaret som lämnades tidigare står fast: 

”Redan idag används delar av banvallen som cykelled inom Biking 

Gästrikland, men en cykelled mellan Falun och Norrsundet är lite för 

avlägsen, det är långa avstånd mellan faciliteter, svårt att få en rak och 

tungcyklad banvall till att bli en attraktiv cykelled. Det finns heller inget 

efterfrågat behov av att förlänga befintlig cykelled ytterligare mot Dalarna.  

Ockelbo kommun har tagit kontakt med såväl Gävle som Falu kommun i 

frågan samt även inhämtat synpunkter från Sverigeleden/Sveriges 

Cykelsällskap som också de ställer sig tveksamma till satsningen – både ur 

pendlings-/turisthänseende som vad gäller kostnad för att iordningsställa 

leden.” 

Ockelbo kommun är projektägare för Biking Gästrikland, som kom till av ett 

underifrånperspektiv då näringen såg en potentiell affärsutveckling kring 

utvecklat ledsystem för MTB i Gästrikland. I dagsläget arbetar man med att 

säkra förvaltning av projektarbetet som varit framgångsrikt. 

Kommunkontoret i Ockelbo har inte resurser att genomföra en fördjupad 

utredning och ansöka om utvecklingsmedel/finansiering för utveckling av 

denna led. Den dag övriga kommuner vill inleda ett samarbete och utreda 
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möjligheterna för denna cykelled deltar Ockelbo kommun naturligtvis, men 

kommer inte vara drivande eller projektägare. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-10-25, § 147 - Svar på motion – Skapa cykelleden Järnvägen 

Falun-Ockelbo-Norrsundet                          

Motion – Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo-Norrsundet                          

 

Yrkanden 

Madelene Håkansson (MP) yrkar att ärendet återremitteras. 

Marit Rempling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Madelene Håkanssons (MP) yrkande om återremiss under 

proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Marit Remplings (C) 

yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. 

      

Inlägg 

Madelene Håkansson (MP), Marit Rempling (C)      
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§ 100 Dnr 2021/00648  

Svar på motion - Stärkt kommunal närvaro i  
byarna (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Miljöpartiet i Ockelbo där det yrkas dels på en 

utredning kring möjligheterna att utlokalisera verksamheter och tjänster, 

inklusive VGS till byarna, dels att presentera en plan för hur detta kan 

genomföras. En plan innehållande omfattning, upplägg och kommunikation. 

Svar: Ockelbo är en liten kommun med en vilja att ge sina invånare och 

besökare en så god service som möjligt. Resurserna är dock begränsade. Det 

gäller såväl ekonomi som personalresurser. Det utredningsarbete som gjorts i 

frågan är i mindre skala och inte uttömmande. För att få ett så optimalt 

nyttjande av kommunens resurser som möjligt finns det fördelar att samla 

personal. I en liten organisation är personalgrupperna ofta små eller man kan 

vara ensam i sin roll. Många av de anställda har även fler delar i sina 

tjänster. En utlokalisering kan leda till en mer splittrad tillvaro. 

För att säkerställa specialkompetens och back-up så samverkar Ockelbo med 

andra kommuner t.ex. med Sandviken och Hofors när det gäller VGS. Det 

gör det lättare att attrahera kompetens och gör verksamheten mindre sårbar.  

Samordning kan också ge effektivitetsvinster vad gäller nyttjande av lokaler, 

teknik och säkerhet.  

För att våra invånare i alla delar av kommunen ska känna att kommunen är 

tillgänglig och nära görs det även idag saker men som även kan utökas och 

förbättras. Kommunen ska självklart vara fysiskt närvarande när situationen 

kräver för att finnas som stöd åt medborgare och lokala näringslivet. 

Utvecklade e-tjänster och möjligheter till digitala möten gör kommunala 

tjänster mer tillgänglig på nya sätt. Detta gäller inte bara beroende på var i 

kommunen man bor utan kan vara till hjälp även för andra grupperingar i 

kommunen. Möjligheter och former för mer närvaro i byarna bör kunna 

diskuteras i forum som t.ex. Byarådet. I samverkan med Regionen kan 

arbetet fortsätta att vidare utveckla och utöka verksamheten på våra 

servicepunkter.  

Utifrån det läge som kommunen är i ska arbetet med att öka tillgängligheten 

fortsätta för att på olika sätt förbättra servicen i hela kommunen. En fast 
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utlokalisering av verksamheter bedöms dock idag vara ett mindre effektivt 

resursnyttjande.  

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-10-25, § 146 - Svar på motion - Stärkt kommunal närvaro i 

byarna                          

Motion - Stärkt kommunal närvaro i byarna                          

 

Yrkanden 

Madelene Håkansson (MP) yrkar att ärendet återremitteras. 

Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Madelene Håkanssons (MP) yrkande om återremiss under 

proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Magnus Jonssons (S) 

yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inlägg 

Madelene Håkansson (MP), Magnus Jonsson (S) 
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§ 101 Dnr 2022/00149 

Svar på motion - Landsbygdsutvecklingsprogram för 
Ockelbo (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Niels Hebert (MP) yrkar i en motion att ett landsbygdsutvecklingsprogram 

för Ockelbo tas fram i bred samverkan över förvaltningsgränserna och med 

invånare och näringsliv som aktiva parter. 

Svar: Ockelbo kommun har en Service- och varuförsörjningsplan som 

aktualiseras årligen. Där ingår de lokala utvecklingsplanerna som Jädraås, 

Lingbo och Åmot arbetade fram för sina respektive bygder 2019 och dessa är 

viktiga bland annat i arbetet med översiktsplan som nu pågår.  

Kommunchefen träffar regelbundet byaråden och i detta forum följs arbetet 

med de lokala utvecklingsplanerna upp. Kommunkontoret har inte resurser 

att driva arbetet med att ta fram ett landsbygdsutvecklingsprogram, men 

frågorna är viktiga och involverade i det dagliga arbetet inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-10-25, § 148 - Svar på motion – 

Landsbygdsutvecklingsprogram för Ockelbo                

Motion – Landsbygdsutvecklingsprogram för Ockelbo                                    
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§ 102 Dnr 2022/00735 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Motion    Svar beräknas 

Utred behovet av barnomsorg på obekväm tid  December 2022 

(”Nattis”) i Ockelbo kommun (SD), återremiss 

Ockelbo som utbildningscentrum (MP)  December 2022 

Byte av armaturer på elljusspåren i Ockelbo  Mars 2023 

kommun (C) 

Bolagisera äldreomsorgen (M)  Mars 2023 

Öka det demokratiska deltagandet i Ockelbo Mars 2023 

kommun (MP) 
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§ 103 Dnr 2022/00592 

Arvodesreglemente 2023-2026 - Ockelbogårdar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ockelbogårdar ABs arvodesreglemente 2023-2026 fastställs med giltighet  

fr o m 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arvodesreglemente 2023-2026 för Ockelbogårdar AB har arbetats fram. I 

enlighet med gällande ägardirektiv ska helägda bolag följa kommunens 

reglemente. Förslag till reglemente har upprättats i enlighet med kommunens 

förslag. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2022-10-25, § 144 - Arvodesreglemente 2023-2026 - 

Ockelbogårdar 

Arvodesreglemente 2023-2026 - Ockelbogårdar 
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§ 104 Dnr 2022/00011 

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

• Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2022 Ockelbo kommun 

• Revisionsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 

Ockelbo kommun 

• Inköp Gävleborg – Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022                         
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