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Närvarolista 

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) 
Christian Forsberg (S), ersättare för Linda Åberg (S) 
Anders Öquist (S) 
Anna Lindahl (S) 
Mats Sahlberg (S) 
Irene Bogren (S) 
Torbjörn Nyholm (S) 
Kerstin Hellberg (S) 
Jamill Barikzey (S) 
Mikael Schönning (S) 
Jörgen Alkberg (S) 
Marit Rempling (C) 
Birger Larsson (C) 
Lars Erik Vikberg (C) 
Liz Zachariasson (SD) 
Joel Strömner (SD) 
Jessica Larsson (SD) 
Stefan Cronlund (SD) 
Lena Lundqvist (SD) 
Patrik Herou (SD) 
Leif Jonsson (SD) 
Mats Söderlund (SD), ersättare för Marcus Bertilsson (SD) 
Linus Gunnarsson (M) 
Björn Östberg (M), ersättare för Stig Mörtman (M) 
Dan Brodin (KD), ersättare för Jörgen Persson (KD) 
Martin Sund Svensson (V), ersättare för Anna Lindmark (V) 
Madelene Håkansson (MP) 

Ersättare Tomas Östling Alderborg (SD) 

Tjänstemän Ann-Chatrine Eriksson, kommunsekreterare 

Övriga Mats Åstrand, kommunrevisor, §§ 105-107 
Susanne Dannberg, Destination Jädraås, §§ 105-106 
Dan Dannberg, Destination Jädraås, §§ 105-106 
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§ 105 Dnr 2022/00004  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Lars Erik Vikberg (C) och Liz Zachariasson (SD) 

att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 106 Dnr 17726  

Inbjuden gäst - Destination Jädraås 

Susanne och Dan Dannberg från Destination Jädraås informerar om 

verksamheten, projektet Biking Gästrikland, möjligheterna till vandring, 

paddling och kulturhistoria i Jädraås, engagemang och framtida utveckling. 
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§ 107 Dnr 2022/00010 

Revisorerna har ordet 

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

om revisionsrapporten ”Granskning av arbetet kring barn och unga som 

riskerar att fara illa.” 

Granskningens syfte var att bedöma om utbildnings- och kulturnämnden 

samt socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en 

tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med barn och unga som riskerar 

att fara illa. 

Kommunfullmäktiges ledamöter informeras också om valet av ny 

kommunrevision för mandatperioden 2023-2026 och hur arbetet med 

granskningen av årsredovisningen går till. 
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§ 108 Dnr 2022/00806 

Revisionsreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

Revisionsreglemente enligt förslag antas med giltighet fr o m 2023-01-01.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har i dagsläget fem revisorer som efter allmänna val utses av 

fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på 

något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så 

snart som möjligt.  

Förslag till kommunfullmäktige är att ändra antalet till sex revisorer.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13, § 184 - Revisionsreglemente 

Revisionsreglemente 
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§ 109 Dnr 2022/00773 

Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunens revision utökas med 1 revisor till totalt 6 revisorer. 

2. Kommunens revision 2023-2026 
Anders Olsson (S) 

Gunnar Larsson (C) 

Rosita Hedström (S) 

Evald Larsson (SD) 

Patrik Källin (M) 

Niels Hebert (MP) * 

Ordförande:   Anders Olsson (S) 

Vice ordförande:  Gunnar Larsson (C) 

* = Plats från Socialdemokraterna 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande reglemente har kommunfullmäktige att utse 5 revisorer, 

varav en sammankallande och en vice sammankallande. 

_____________________________________________________________ 

Kommunstyrelse 2023-2026 samt kommunalråd 
Ledamöter Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Kerstin Hellberg (S) 

Inger Norell Prepula (S) Mikael Schönning (S) 

Patrik Jonsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) 

Anna Lindahl (S) Anders Öquist (S) 

Mats Sahlberg (S)  Martin Sund Svensson (V) * 

Marit Rempling (C) Lars Erik Vikberg (C) 

Birger Larsson (C) Carin Engblom (C) 

Jessica Larsson (SD) Jonny Lindblom (SD) 

Joel Strömner (SD) Liz Zachariasson (SD) 

Dan Brodin (KD) Stefan Cronlund (SD) 

Linus Gunnarsson (M) Stig Mörtman (M) 

Ordförande: Magnus Jonsson (S) 

Vice ordförande: Marit Rempling (C) 

Kommunalråd: Magnus Jonsson (S)      
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Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 11 ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och 11 ersättare till kommunstyrelsen för mandatperioden 

2023-2026. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunfullmäktige efter val av 

kommunstyrelsen utse ett kommunalråd bland styrelsens ledamöter. 

* = Ersättarplats från Socialdemokraterna 

__________________________________________________________________________      

Socialnämnden 2023-2026 
Ledamöter Ersättare 

Anna Engblom (S) Jörgen Alkberg (S) 

Anders Öquist (S) Anna Karin Kilberg (S) 

Kerstin Hellberg (S) Irene Bogren (S) 

Jamill Barikzey (S) Madelene Håkansson (MP) * 

Birgitta Åstrand (C) Lars Erik Vikberg (C) 

Liz Zachariasson (SD) Mats Söderlund (SD) 

Lena Lundqvist (SD) Tomas Östling Alderborg (SD) 

Jonny Lindblom (SD) Leif Jonsson (SD) 

Bo Stenbeck (M) Ulrika Norling (M) 

Ordförande: Anna Engblom (S) 

Vice ordförande: Anders Öquist (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 9 ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och 9 ersättare till socialnämnden för mandatperioden 

2023-2026. 

* = Ersättarplats från Socialdemokraterna 

__________________________________________________________________________      
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-2026 
Ledamöter   Ersättare 

Anna Schönning (S)  Åsa Lindahl (S) 

Torbjörn Nyholm (S)  Christian Forsberg (S) 

Linda Åberg (S)  Ewa Lundqvist Olsson (S) 

Jörgen Alkberg (S)  Christoffer Carstens (MP) * 

Lena Schenström (C)  Inger Högberg Kalmering (C) 

Jonny Lindblom (SD)  Mats Söderlund (SD) 

Tomas Östling Alderborg (SD) Leif Jonsson (SD) 

Stefan Cronlund (SD)  Lena Lundqvist (SD) 

Toivo Niemi (M)  Bo Stenbeck (M) 

Ordförande: Anna Schönning (S) 

Vice ordförande: Torbjörn Nyholm (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 9 ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och 9 ersättare till utbildnings- och kulturnämnden för 

mandatperioden 2023-2026. 

* = Ersättarplats från Socialdemokraterna 

__________________________________________________________________________      

Valnämnden 2023-2026 
Ledamöter Ersättare 

Tord Horn (S) Mussie Haile (S) 

Rosita Hedström (S) Anna Karin Kilberg (S) 

Lena Schenström (C) Annica Jonsson (C) 

Jessica Simonsson (C) Anna Andersson (C) 

Joel Strömner (SD) Liz Zachariasson (SD) 

Kjell Gunnarsson (M) Kjella Persson (M) 

Ordförande: Lena Schenström (C) 

Vice ordförande: Tord Horn (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 6 ledamöter (varav en ordförande och  

en vice ordförande) och 6 ersättare till valnämnden för mandatperioden 

2023-2026. 
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Val av ledamöter och ersättare till Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnd 2023-2026 
Ledamöter   Ersättare 

Jonas Tholén (S)  Mats Åstrand (S) 

Tommy Stigenberg (C)  Birger Larsson (C) 

Stig Mörtman (M)  Stefan Cronlund (SD) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 3 ledamöter och 3 ersättare till Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för mandatperioden 2023-2026. 

__________________________________________________________________________ 

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma 

överförmyndarnämnden 2023-2026 
Ledamot Ersättare 

Tord Horn (S) Tommy Stigenberg (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till den 

gemensamma överförmyndarnämnden för mandatperioden 2023-2026. 

__________________________________________________________________________ 

Arvodeskommittén 2023-2026 
Ledamöter   Ersättare 

Anna Schönning (S)  Irene Bogren (S) 

Patrik Jonsson (S)  Anders Öquist (S) 

Carin Engblom (C)  Inger Högberg Kalmering (C) 

Jonny Lindblom (SD)  Stefan Cronlund (SD) 

Kjella Persson (M)  Kjell Gunnarsson (M) 

 

Ordförande:  Anna Schönning (S) 

Vice ordförande: Patrik Jonsson (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 5 ledamöter och 5 ersättare till 

arvodeskommittén för mandatperioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 
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Styrelse samt lekmannarevisorer – Ockelbogårdar AB –  

2023 års bolagsstämma – 2026 års bolagsstämma 
Ledamöter   Ersättare 

Patrik Jonsson (S)  Jonas Tholén (S) 

Ewa Lundqvist Olsson (S)  Irene Bogren (S) 

Birger Larsson (C)  Lena Schenström (C) 

Joel Strömner (SD)  Lena Lundqvist (SD) 

Björn Östberg (M)  Bo Stenbeck (M) 

Ordförande: Patrik Jonsson (S) 

Vice ordförande: Birger Larsson (C) 

Lekmannarevisorer: Anders Olsson (S) 

 Evald Larsson (SD) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen 

Ockelbogårdar AB samt 2 lekmannarevisorer för perioden 2023 års 

bolagsstämma-2026 års bolagsstämma. 
__________________________________________________________________________ 

Styrelse samt lekmannarevisorsersättare – Bionär närvärme 

AB – 2023 års bolagsstämma – 2026 års bolagsstämma 
Ledamöter   Ersättare 

Lars Erik Vikberg (C)  Tord Horn (S) 

Lekmannarevisorsersättare: Anders Olsson (S) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till styrelsen 

Bionär närvärme AB samt 1 lekmannarevisorsersättare för perioden 2023 års 

bolagsstämma-2026 års bolagsstämma. 
__________________________________________________________________________ 
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Styrelse samt lekmannarevisor – Gästrike vatten AB –  

2023 års bolagsstämma – 2026 års bolagsstämma 
Ledamöter  Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Lars Erik Vikberg (C) 

Ulrika Norling (M) 

 

Lekmannarevisor 

Anders Olsson (S) Gunnar Larsson (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 2 ledamöter och 1 ersättare till styrelsen 

Gästrike vatten AB samt 1 lekmannarevisor och 1 ersättare för perioden 

2023 års bolagsstämma-2026 års bolagsstämma. 
__________________________________________________________________________ 

Styrelse och lekmannarevisor – Ockelbo vatten AB –  

2023 års bolagsstämma – 2026 års bolagsstämma 
Ledamöter  Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Mats Åstrand (S) 

Lars Erik Vikberg (C) Lena Schenström (C) 

Ulrika Norling (M) Stefan Cronlund (SD) 

 

Ordförande: Magnus Jonsson (S) 

Vice ordförande: Lars Erik Vikberg (C) 

Lekmannarevisor 

Anders Olsson (S) Gunnar Larsson (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 3 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen 

Ockelbo vatten AB samt 1 lekmannarevisor och 1 ersättare för perioden 

2023 års bolagsstämma-2026 års bolagsstämma. 
__________________________________________________________________________ 
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Ombud till bolagsstämmor – 2023-2026 
Ockelbogårdar AB Ersättare 

Mats Sahlberg (S) Birgitta Åstrand (C) 

 

Gästrike vattenAB/Ockelbo vatten AB  

Patrik Jonsson (S) Birger Larsson (C) 

Bionär närvärme AB 

Birger Larsson (C) Madelene Håkansson (MP) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse ombud till bolagsstämmor 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Ledamöter, ersättare och revisor – Gästrike återvinnare 

förbundsstyrelsedirektion 2023-2026 
Ledamöter  Ersättare 

Irene Bogren (S) Susanne Engström (C) 

Joel Strömner (SD) Björn Östberg (M) 

 

Revisorsersättare:  Anders Olsson (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 2 ledamöter och 2 ersättare till 

förbundsstyrelsedirektion Gästrike återvinnare samt 1 revisorsersättare för 

perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ledamöter och ersättare – A F Jäderbergs stiftelse 2023-2026 
Ledamöter   Ersättare 

Anders Olsson (S)  Torbjörn Nyholm (S) 

Lotta Nykander (S)  Kerstin Olsson (S) 

Staffan Åkesson (C)  Linda Åberg (S) 

Susanne Engström (C)  Lars Erik Vikberg (C) 

Linda Widéen (S)  Inger Molander (C) 

Mats Söderlund (SD)  Tomas Östling Alderborg (SD) 

Leif Jonsson (SD)  Annika Danielsson (SD) 

Kjell Gunnarsson (M)  Toivo Niemi (M) 

Björn Östberg (M)  Kjella Persson (M) 

Ordförande: Anders Olsson (S) 

Vice ordförande: Staffan Åkesson (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 9 ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och 9 ersättare till A F Jäderbergs stiftelse för perioden  

2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Ledamöter och ersättare – Anna och Per G Berggrens  

stiftelse 2023-2026 
Ledamöter   Ersättare 

Anders Olsson (S)  Torbjörn Nyholm (S) 

Lotta Nycander (S)   Kerstin Olsson (S)  

Eva Pettersson (S) x  Lennart Ohlén (S) x 

Ann-Christine Tillman (S) x Annika Jonsson (C) x 

Cajsa Hammarlund (C) x  Birgitta Åstrand (C) x 

Staffan Åkesson (C)  Lars Erik Vikberg (C) 

Susanne Engström (C)  Inger Molander (C)  

Mats Söderlund (SD)  Leif Jonsson (SD) 

Kjell Gunnarsson (M)  Kjella Persson (M) 

 

Ordförande:  Anders Olsson (S) 

Vice ordförande: Staffan Åkesson (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 6 ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och 6 ersättare till Anna och Per G Berggrens stiftelse för 

perioden 2023-2026. 

x = väljs av kyrkofullmäktige 
__________________________________________________________________________ 
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Revisorer – A F Jäderbergs stiftelse och Anna och Per G 

Berggrens stiftelse 2023-2026 
Revisorer   Ersättare 

Karin Öhlund (C)  Tord Horn (S) 

Evald Larsson (SD)  Patrik Källin (M) 

 

Sammankallande:  Karin Öhlund (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 2 revisorer (varav en sammankallande) och 

2 ersättare till A F Jäderbergs stiftelse och Anna och Per G Berggrens 

stiftelse för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Ledamöter, ersättare samt revisor – Gästrike 

räddningsdirektion 2023-2026 
Ledamöter   Ersättare 

Jörgen Alkberg (S)  Susanne Engström (C) 

Liz Zachariasson (SD)  Linus Gunnarsson (M) 

Revisor: Anders Olsson (S) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 2 ledamöter, 2 ersättare samt en revisor till 

Gästrike räddningsdirektion för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Ledamot och ersättare – Gemensamma nämnden för 

verksamhetsstöd 2023-2026 
Ledamot   Ersättare 

Magnus Jonsson (S)  Marit Rempling (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Gemensamma 

nämnden för verksamhetsstöd för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 
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Ledamot och ersättare – Gemensamma nämnden för 

företagshälsovård 2023-2026 
Ledamöter  Ersättare 

Lena Schenström (C) Anders Öquist (S) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Gemensamma 

nämnden för företagshälsovård för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Ledamot och ersättare – Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd 2023-2026 
Ledamot Ersättare 

Anders Öquist (S) Johanna Norberg Asplund (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd för perioden  

2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Ledamot och ersättare – Styrelsen Samordningsförbund 

Gävleborg 2023-2026 
Ledamot   Ersättare 

Anders Öquist (S)  Lars Erik Vikberg (C) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Styrelsen 

Samordningsförbund Gävleborg för perioden 2023-2026.  
__________________________________________________________________________ 

Ledamot och ersättare – Inköp Gävleborgs styrelse 2023-2026 
Ledamot Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Marit Rempling (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till Inköp 

Gävleborgs styrelse för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 
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Ombud och ersättare – Kommuninvests föreningsstämmor 

2023-2026 
Ombud  Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Marit Rempling (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ombud och 1 ersättare till 

Kommuninvests föreningsstämmor för perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Nominering av ledamöter och suppleanter till Kommuninvest 

ekonomisk förening 
Ombud  Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Marit Rempling (C) 

Ärendebeskrivning 

Ockelbo kommun har som medlem inbjudits att nominera en eller flera 

personer att väljas till styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening. 
__________________________________________________________________________ 

Ledamot och ersättare – Länsgemensamt Nätverk för 

strategiskt folkhälsoarbete 2023-2026 
Ledamot Ersättare 

Jörgen Alkberg (S) Inger Högberg Kalmering (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ledamot och 1 ersättare till 

länsgemensamt Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete perioden 2023-2026. 
__________________________________________________________________________ 

Stämmoombud och ersättare – Småkom 
Ombud Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Marit Rempling (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 ombud och 1 ersättare till Småkom (De 

små kommunernas samverkan). 
__________________________________________________________________________ 
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Politikerombud och ersättare– Sveriges Ekokommuner 
Ombud  Ersättare 

Jonas Tholén (S) Tommy Stigenberg (C) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 politikerombud och 1 ersättare till 

Sveriges Ekokommuner. 
__________________________________________________________________________ 

Gästrikerådet 2023-2026 
Ledamot Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Marit Rempling (C) 

Liz Zachariasson (SD) Linus Gunnarsson (M) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse två ledamöter och två ersättare till 

Gästrikerådet. En av ledamöterna ska vara kommunstyrelsens ordförande. 

Ledamöterna väljs så att styrgruppen får en bred partirepresentation. 

Ledamot och personlig ersättare utses för den mandatperiod som gäller för 

kommunstyrelsen.                              

      

      

Beslutsunderlag 

Valberedningens beslut 2022-12-13, § 8 - Valärenden 
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§ 110 Dnr 2022/00800 

Val av styrelseledamöter - Stiftelsen Wij Trädgårdar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras med motivering att nya fakta inkommit. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att utse minst hälften av ledamöterna till styrelsen 

för stiftelsen Wij trädgårdar. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens beslut 2022-12-13, § 10 - Val av styrelseledamöter - 

Stiftelsen Wij Trädgårdar 

Beslutsgång 

Magnus Jonsson (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande 

ledamöter, att ärendet återremitteras då nya fakta inkommit.  
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§ 111 Dnr 2022/00742  

Val av Gode män i lantmäteriförrättningar 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tätortsfrågor Jord- och skogsbruksfrågor 

Staffan Åkesson (C) Anna Engblom (S) 

Kjell Gunnarsson (M) Lars Erik Vikberg (C)  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att utse gode män med erfarenhet av 

tätortsförhållanden och/eller vara kunniga inom jord- och skogsbruksfrågor 

Beslutsunderlag 

Valberedningens beslut 2022-12-13, § 9 - Val av Gode män i 

lantmäteriförrättningar 2023-2026 
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§ 112 Dnr 2022/00801 

Val av revisor till Inköp Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Revisor 

Anders Olsson (S) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att utse revisor till Inköp Gävleborg för 

mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens beslut 2022-12-13, § 11 - Val av revisor till Inköp 

Gävleborg 
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§ 113 Dnr 2022/00774 

Inkallande av ersättare i styrelser och nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 

För ledamot tillhörande  Inträder ersättare i nedan 

nedanstående partigrupp  angiven partigruppsordning 

 

Moderaterna (M)  M, KD, SD, C, S, MP, V 

Kristdemokraterna (KD)  KD, SD, M, C, S, V, MP 

Socialdemokraterna (S)  S, C, V, MP, M, KD, SD 

Centerpartiet (C)  C, S, MP, V, KD, M, SD 

*Vänsterpartiet (V)  V, MP, S, C, M, KD, SD 

*Miljöpartiet de gröna (MP) MP, V, S, C, M, KD, SD 

Sverigedemokraterna (SD)  SD, M, KD, S, C, MP, V 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 6 kap 17 § kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige besluta om 

ersättarnas tjänstgöring i styrelser och nämnder. 

* = Ersättarplats från Socialdemokraterna. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens beslut 2022-12-13, § 12 - Inkallande av ersättare i styrelser 

och nämnder 
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§ 114 Dnr 2022/00654  

Års- och flerårsbudget 2023-2025 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till finansiella mål 2023 godkänns.  

• God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter. 

• Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 0,10% av skatter och 

utjämning.   

• Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ ombyggnad 

kan upplåning ske utifrån separat bedömning.  

• Amortering av låneskuld sker med minst 1% årligen. 

• Soliditeten ska årligen öka.  

 

2. Förslag till måluppfyllelse för verksamhetsmål 2023 godkänns. 

• Lägstanivå 2023 för att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv fastställs till 75% måluppfyllelse i en samlad 

bedömning av fullmäktige beslutade strategier. 

3. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2023 

godkänns. 

4. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med 

föreliggande förslag med sammanställning enligt följande: 

Driftsbudget

Årsbudget Plan Plan 

2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 92 642 93 995 95 875

Utbildning/kultur 173 176 176 640 180 172

Socialnämnd 163 323 166 589 169 921

Revision 802 818 834

Valnämnd 50

Summa driftsbudget 429 943 438 092 446 803

varav gymnasiet 27 376 27 924 28 482  
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Investeringsbudget Årsbudget   

 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 6 900 6 900 6 900 

Utbildning/kultur 800 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa Investeringsbudget 8 000 8 000 8 000 

 

5. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med 6 100 000 kronor. 

6. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med        

4 757 000 kronor. 

7. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 

kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och 

handläggas separat.   

8. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr.o.m. 2023 med                    

4 867 000 kronor, varav 200 000 kr avser riktad lönesatsning.   

9. Investeringsnivån fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera kommande 

investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den totala 

investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2023-2025. 

10. Internränta fr.o.m. 2023 fastställs till 1,5 %. 

11. Personalomkostnadspålägget (PO) fastställs till 42,75% 

12. Taxor och avgifter för 2023 godkänns. 

13. Ägardirektiv 2023 för Ockelbogårdar AB antas.  

14. Under 2023 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023. 

15. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 

16. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 80 000 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

17. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 

reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre 

betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

18. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 

i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram 

(se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år). 

19. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente  

(§ 9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 

1 500 000 kronor (per objekt).  

20. Personalstrategiska dokumentet med dess mätbara mål godkänns. 

21. Förslaget till års- och flerårsbudget 2023–2025 fastställs i övrigt. 

       

Reservation 

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

Jessica Larsson (SD), Stefan Cronlund (SD), Lena Lundqvist (SD),  

Patrik Herou (SD), Leif Jonsson (SD), Mats Söderlund (SD),  

Linus Gunnarsson (M), Björn Östberg (M) och Dan Brodin (KD) reserverar 

sig till förmån för Joel Strömners (SD) med fleras yrkande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förslag om års- och flerårsbudget för 2023-2025 omfattar 

flertalet ärenden. Förslaget grundar sig på ekonomiutskottets överläggningar. 

Budgeten är upprättad i enlighet med god ekonomisk hushållning och 

balanskravet innebär att varje kommun måste upprätta en budget för nästa 

kalenderår där intäkterna överstiger kostnaderna.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13, § 174 - Års- och flerårsbudget 2023-

2025 

Års- och flerårsbudget Ockelbo kommun 2023-2025 

Budget 2023 med plan 2024-2025 

Äskanden 2023 

Taxekatalog 2023  

Ägardirektiv Ockelbogårdar AB 

Personalstrategiska dokumentet 2023 

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 

Socialnämndens förslag till års- och flerårsbudget 

Utbildnings- och kulturnämndens förslag till års- och flerårsbudget 

Ekonomiutskottets beslut 2022-11-22, § 13 

Budget 2023 SD, M, KD 

Presentation Budget 2023-2025 
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Yrkanden 

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

Martin Sund Svensson (V) och Anna Schönning (S) bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Joel Strömner (SD) yrkar, med instämmande av Liz Zachariasson (SD), 

Stefan Cronlund (SD), Jonny Lindblom (SD), Dan Brodin (KD) och  

Linus Gunnarsson (M) bifall till SD, M och KD budgetförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Magnus Jonssons (S) yrkande mot  

Joel Strömners (SD) yrkande och finner bifall till Magnus Jonssons (S) 

yrkande. 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C), Martin Sund Svensson (V),  

Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD), Stefan Cronlund (SD),  

Jonny Lindblom (SD), Anna Schönning (S), Dan Brodin (KD),  

Linus Gunnarsson (M)      
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§ 115 Dnr 2022/00663  

Långsiktig investeringsplan 2023-2030 

Kommunfullmäktiges beslut 

Långsiktig investeringsplan budget 2023 och plan 2024-2030 godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 

per år. Detta sker i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I 

samband med beslut om års- och flerårsbudget 2023-2025 ska planen 

aktualiseras och en ny plan för perioden 2023-2030 ska tas fram. 

Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 

Investeringsnivån har sedan 2016 varit fastställd till 11,0 mkr/år. 

Fastställd investeringsnivån (grundnivån) kvarstår för 2023-2025. För att 

finansiera framtida kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr 

av den totala investeringsramen fördelats. Större investeringar beaktas i 

särskild ordning. 

 

Större investeringssatsningar över tid 

1. Framtidens centrum 2,6 mkr, torget kvar att färdigställas. 

2. Energieffektivisering/Värme och ventilation. Påbörjat 2017, tillskott 2021. 

Totalt finns 18,1 mkr avsatta. Investeringen påbörjad 2021 och förväntas 

aktiveras under 2022.  

3. MSB Ledningsplats avsatt 3 mkr. Aktiveras under 2022. 

4. Wij Trädgårdar Fastigheter. Totalt avsatt 11,3 mkr under perioden 2020-

2022. Aktiveras löpande med start 2021. 

5. Gång- och cykelplan, avsatt 5 mkr under perioden 2020-2022. Sista 

etappen aktiveras 2022.  

6. Möjligheternas hus/Uggleboarena avsatt 5,6 mkr 2021.  

7. Uret/Socialkontor avsatt 2 mkr under 2021. Aktiverat under 2022. 

 

Förändring investeringsbudget nämnder 

Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 

från kommunstyrelsen. 

 

Att beakta 

Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13, § 175 - Långsiktigt investeringsplan 

2023-2030 

Långsiktig investeringsplan 
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§ 116 Dnr 2022/00790 

Tillfälligt tillägg - statsbidrag för kommunernas 
medverkan vid 2022 års val  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Valnämndens budgetram utökas med 197 446 kronor. 

2. Finansieras genom erhållet generellt statsbidrag med motsvarande belopp. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För sin medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommun-

fullmäktige får kommunerna statsbidrag. Valmyndigheten beslutar om 

statsbidraget och betalar ut bidraget till kommunerna. 

Ockelbo kommun har erhållit 197 446 kronor i generellt statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13, § 177 - Tillfälligt tillägg - statsbidrag 

för kommunens medverkan vid 2022 års val 

Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val till 

riksdagen, region- och kommunfullmäktige                          
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§ 117 Dnr 2022/00770 

Försäljning - del av fastighet Vi 1:263 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Del av (markområde) fastigheten Ockelbo Vi 1:263 säljs för 6 400 000 

kronor till JIW Förvaltning AB. 

2. Kommunstyrelsen ges delegation att teckna avtal om marköverlåtelsen 

och att därvid komma överens med JIW Förvaltning AB om de närmare 

villkoren för överlåtelsen. 

3. Kommunstyrelsen tecknar ett nyttjanderättsavtal med JIW Förvaltning AB 

avseende markområdet. 

4. Kommunstyrelsen vidtar i övrigt de åtgärder som är nödvändiga för att 

slutföra transaktionen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

En förfrågan har inkommit från FAM AB om att få förvärva del av 

fastigheterna på Wij Trädgårdar. Förslaget innebär en avstyckad tomt om ca 

2,8 ha med fyra byggnader, herrgård, flyglar och arkiv. Samtal har förts 

mellan bolaget och kommunen och Stiftelsen Wij Trädgårdar har involverats 

utifrån dess stadgar och hur dessa ska kunna tryggas vid en affär. 

Försäljningen skulle innebära ett omfattande underhåll av fastigheterna men 

även FAM:s framtidsvisioner pekar på en spännande utveckling av platsen i 

samklang med stiftelsens syfte och kommunens mål. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13, § 182 - Försäljning - del av fastighet 

Vi 1:263 

Karta Wij och Avstyckning 

 

Yrkanden 

Magnus Jonsson (S) yrkar, med instämmande av Liz Zachariasson (SD), 

Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) och Marit Rempling (C) bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M),  

Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C)      
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§ 118 Dnr 2021/00356  

Simhallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ockelbo Kommun tar över driften av simhallen från Ockelbogårdar AB 

genom ett nytt avtal fr o m 2023-01-01. 

2. Investeringsmedel á 6,5 miljoner kronor beviljas.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ockelbo kommun avser att ta över driften från Ockelbogårdar AB gällande 

Ockelbo simhall mot en hyresreduktion i enlighet med tidigare 

avsiktsförklaring.  

Genom det nya avtalet tar Ockelbo kommun över driften inkl. större delen av 

de kända underhållsskulderna för att säkra en simhall i kommunal regi. Däri 

ligger även ett större renoveringsbehov för att förlänga simhallens livslängd.  

Det har under en längre tid funnits planer på en mer omfattande restaurering 

av simhallen. Ockelbogårdar har dock deklarerat att man vill lämna över 

ansvaret för badet och restaureringen på kommunen.  

Initialt krävs brådskande investeringsåtgärder följt av en större restaurering 

inom de närmaste åren där omfattningen ännu inte är fastställd. Grov 

bedömning motsvarande totalt 18-20 miljoner kronor.               

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13, § 176 - Simhallen 

Presentation december 2022 gällande Simhallen inför KS och KF                          
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§ 119 Dnr 2022/00766 

Service- och varuförsörjningsplan 2023 för Ockelbo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun antas med giltighet 

fr o m 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun ska aktualiseras av 

fullmäktige varje år.  

Varuförsörjningsplanen fastställdes första gången av fullmäktige i juni 2014. 

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

och tillgång till dagligvaruförsörjning. Servicepunkter har införts och 

riktlinjer för hemsändningsbidrag har fastställts.  

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13, § 183 - Service- och 

varuförsörjningsplan 2023 för Ockelbo kommun 

Service- och varuförsörjningsplan, KS 2022-12-13, förslag.  
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§ 120 Dnr 2022/00769 

Säkerhetspolicy för Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Säkerhetspolicy för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m  

2023-01-01.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

En säkerhetspolicy har utformats för Ockelbo kommuns styrelse, nämnder 

och förvaltningar. Policyn har syftet att skapa en kommungemensam 

inriktning och samsyn på kommunens säkerhetsarbete samt att tydliggöra 

ansvar. Kommunfullmäktige beslutar om dokumentet. Fokus i policyn är 

övergripande inriktning och styrning av säkerhetsarbetet i Ockelbo kommun. 

Policyn konkretiseras i underliggande planer med riktlinjer och rutiner samt 

styrande dokument inom respektive område. Policyn räknar upp ett antal 

åtgärdsområden som den minst ska omfatta. Policyn ska revideras vid behov.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13, § 170 - Säkerhetspolicy för Ockelbo 

kommun 

Säkerhetspolicy för Ockelbo kommun                          
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§ 121 Dnr 2022/00781  

Anmälan av medborgarförslag - Anlägga hundrastgård 
centralt i Ockelbo 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Anlägga hundrastgård centralt i Ockelbo. 

Många skulle behöva ett ställe att träna säkert med sin hund som de inte 

kan/vill släppa. Gärna centralt så man känner sig trygg att vistas där, inte vid 

brukshundklubben eller Wij.  

I Gävle verkar det vara mycket på gång, kanske kan Ockelbo ta inspiration 

och rygg på dem? I Gävle har man en landskapsarkitekt för att ta fram nya 

miljöer: "I Gävle kommun finns i dagsläget 17 hundrastgårdar. -

Hundrastgårdarna är en del i stadsplaneringen och det är viktigt hur de är 

utformade. Hundar liksom människor behöver flexibla, varierande och 

kreativa gröna utemiljöer för att må bra, säger Erika Klang, 

landskapsarkitekt och den som arbetat fram Gävle Hundrastgårdsprogram". -

I Ockelbo räcker det med en hundrastgård! :) 

Söderhamns kommun har också en fin hundrastgård! 

Älgparken har en perfekt hundrastgård: varierad natur, en ställning för 

träning och avslappning samt perfekt staket. Enligt uppgift från dem kostade 

det ca 30.000 kr, men det var några år sedan den byggdes. Kanske kan man 

höra med dem hur mycket tid som behövs läggas på underhåll. 

Har ett par förslag på lämplig plats för detta, men huvudsaken är att det är 

längs gångstråk och centralt så man känner sig trygg. Bra att utnyttja övrig 

belysning. Det vore roligt med något norr om sundsbron, då norr är eftersatt 

vad gäller områden av sällskapsytor. Dungen bakom ambulansen eller längs 

cykelvägen vid stenhuggaren i korsningen mot rödladan, rakt nedanför 

Lennys färg, stor yta och varierad natur! Perfekt för alla som går slingan 

samt gör cykelbanan (som känns otrygg) lite mer trafikerad av människor 

som promenerar sina hundar vilket medför större trygghet för övriga 

gångtrafikanter där:)! 
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Med tanke på att det finns så mycket hundar i byn så borde väl intresset från 

kommunen finnas för att medborgarna skall kunna släppa hundarna utan risk 

för att de smiter eller springer efter annan hund. 

Hoppas på detta och att Ockelbo kommun blir inkluderande för alla, även 

oss som vill träna med sina hundar!”                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Anlägga hundrastgård centralt i Ockelbo 

Bilaga - Nu startar upprustningen av Gävle kommuns hundrastgårdar  
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§ 122 Dnr 2022/00797  

Anmälan av medborgarförslag - Intern Möbelpool 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Förslaget är att Ockelbo kommun skapar en intern Möbelpool dvs en 

prylplattform där alla kommunens möbler och prylar – i stället för att stå 

avställda och oanvända i förråd och lager i de olika verksamheterna - finns 

kategoriserade och samlade på ett och samma ställe för att kunna sökas fram 

i en katalog och användas av andra verksamheter istället för att köpa nytt. 

En intern Möbelpool sparar resurser, pengar och minskar kommunens 

miljöpåverkan (även om det initialt kan bli en kostnad för att bygga upp 

verksamheten). 

På en Möbelpoolen tas alla brukbara möbler och prylar om hand, kanske 

rengörs eller skruvas till vid behov för att sedan fotas och katalogiseras för 

att kunna erbjudas till resten av kommunens verksamhet. 

Ett exempel på en kommun som infört systemet och under bara en månad 

kunnat spara över 500 000 kr är Falu kommun. Mer går att läsa om 

verksamheten i Falun här: 

https://falun.off2off.se/#!/pages/om” 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Intern möbelpool                          
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§ 123 Dnr 2022/00805  

Anmälan av medborgarförslag - Organisatorisk flytt av 
personal 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och kulturnämnden för 

beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Att simhallspersonalen organisatoriskt flyttas till Tekniska enheten. 

När förvaltningen av simhallen förflyttas från Ockelbogårdar till Tekniska 

enheten så vore det lämpligt att även personalen tillhör tekniska. Så att allt 

som rör simhallen hamnar under samma enhet.”                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag Organisatorisk flytt av personal                          
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§ 124 Dnr 2021/00506  

Svar på medborgarförslag - Kulturarvstrappa 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Bygga upp en kulturarvstrappa i Ockelbo kommun. 

Kulturarvstrappan är ett kulturarvsprogram för grundskolan där alla elever 

en gång om året besöker tio olika historiska platser i kommunen. Syftet är att 

garantera en likvärdighet kring studiebesök i det lokala kulturarvet och att ta 

tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. På så sätt får de barn 

som växer upp i Ockelbo kommun lära känna sin omgivning och sin 

närmiljö - steg för steg.” 

Medborgarförslaget överlämnades till utbildnings- och kulturnämnden som 

2022-11-30, § 96 svarar: 

”Grundskolan styrs och regleras av skollagen, läroplan för grundskolan, 

kursplaner och timplaner. Utifrån dessa styrdokument planeras, genomförs 

och följs undervisningen upp. 

Förslaget att bygga upp en Kulturarvstrappa skulle innebära ett gediget 

arbete med framtagande av en planering som kan kopplas samman med 

grundskolans styrdokument samt de kommunala målen för verksamheten. 

I dagsläget ser vi inte att det finns utrymme för det arbetet inom befintlig 

budget och organisation samt att det inte ingår i målen som behöver 

prioriteras för grundskolan.  

Inför läsår 2024/2025 kommer Kulturarvstrappan vara med i beaktande. 

Det är ett bra förslag och vissa delar gör grundskolan redan idag, såsom: 

• besök på Fornwij 

• besök i byarna 

• besök på Pålsgården med en guide från Hembygdsgården 

• vandrar olika sträckor på Gästrikeleden som avslutas i Rönnåsen  

• ”Från Jord till bord” på Wij trädgårdar där eleverna planterar i maj och 

skördar i augusti.                         
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13, § 185 - Svar på medborgarförslag - 

Kulturarvstrappa 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2022-11-30, § 96 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2022-11-09, § 81 

Medborgarförslag - Kulturarvstrappa 
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§ 125 Dnr 2020/00679  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad.                       

 

Reservation 

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

Jessica Larsson (SD), Stefan Cronlund (SD), Lena Lundqvist (SD),  

Patrik Herou (SD), Leif Jonsson (SD), Mats Söderlund (SD),  

Linus Gunnarsson (M), och Dan Brodin (KD) reserverar sig till förmån för 

Jonny Lindbloms (SD) med fleras yrkande.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Liz Zachariasson, Jonny Lindblom och Joel 

Strömner yrkat: 

- Att Ockelbo kommun omgående inleder en omfattande och återkommande 

kartläggning av kommuninvånarnas behov av barnomsorg på obekväm tid. 

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

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

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20, § 114 att återremittera motionen 

med motivering att utreda de i motionssvaret omnämnda övriga alternativ.  

Utbildnings och kulturförvaltningen har genomfört en 

behovsundersökning/intresseanmälan. Information till vårdnadshavare har 

skett via Schoolsoft, Facebook och ockelbo.se. Vårdnadshavare har även 

kunnat lämna sin intresseanmälan via E-tjänst. Utbildnings- och 

kulturnämnden konstaterar i beslut 2022-09-21, § 65, att inkomna 

ansökningar till omsorg på obekväm tid ger ett för litet underlag för att 

öppna upp verksamhet samt att de ekonomiska möjligheterna inte finns att 

tillgå. ”Nattis” ingår dock i utbildnings- och kulturnämndens förslag till en 

övergripande lokalutredning.                         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13, § 186 - Svar på motion - Utred 

behovet av barnomsorg på obekväm tid ("Nattis") i Ockelbo kommun (SD) 

UKN beslut 2022-09-21, § 65 – Behovsundersökning Nattis – förlängd 

svarstid 
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KF beslut 2021-12-20, § 114 – Motion – Utred behovet av barnomsorg på 

obekväm tid (”Nattis”) i Ockelbo kommun 

Motion - Utred behovet av barnomsorg på obekväm tid ("Nattis") i Ockelbo 

kommun (SD)                          

 

Yrkanden 

Stefan Cronlund (SD) yrkar att ärendet återremitteras utifrån bristfälligt 

underlag. 

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

första hand att ärendet återremitteras utifrån bristfälligt underlag och i andra 

hand bifall till motionen. 

Anna Schönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och därmed 

att motionen ska anses besvarad.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Stefan Cronlunds (SD) yrkande om återremiss under 

proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

JA-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

NEJ-röst för att ärendet ska återremitteras. 

 

Lena Schenström (C), Magnus Jonsson (S), Patrik Jonsson (S),  

Christian Forsberg (S), Anders Öquist (S), Anna Lindahl (S),  

Mats Sahlberg (S), Irene Bogren (S), Torbjörn Nyholm (S),  

Kerstin Hellberg (S), Jamill Barikzey (S), Mikael Schönning (S),  

Jörgen Alkberg (S), Marit Rempling (C), Birger Larsson (C),  

Lars Erik Vikberg (C), Martin Sund Svensson (V),  

Madelene Håkansson (MP) och Anna Schönning (S) röstar JA. 

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

Jessica Larsson (SD), Stefan Cronlund (SD), Lena Lundqvist (SD),  

Patrik Herou (SD), Leif Jonsson (SD), Mats Söderlund (SD),  

Linus Gunnarsson (M), Björn Östberg (M) och Dan Brodin (KD) röstar NEJ. 

 

Resultat 

JA - 19 röster 

NEJ - 12 röster 
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Ordförande ställer därefter proposition på Jonny Lindbloms (SD) yrkande 

om bifall till motionen mot kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag innebärande att 

motionen ska anses besvarad. 

Inlägg 

Stefan Cronlund (SD), Jonny Lindblom (SD), Anna Schönning (S),  

Marit Rempling (C), Liz Zachariasson (SD), Magnus Jonsson (S),  

Joel Strömner (SD), Martin Sund Svensson (V), Linus Gunnarsson (M)    
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§ 126 Dnr 2021/00164  

Svar på motion - Ockelbo som utbildningscentrum (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion: 

”Utbildning är utvecklande för människor och samhälle. För en kommun 

som Ockelbo har utbildning strategisk betydelse. Gävleborg är länet med den 

lägsta utbildningsnivån i landet. Ockelbo hör till de kommuner i länet där 

invånarna har lägst utbildningsnivå. Det är minst sagt oroande med tanke på 

kunskapers allt större betydelse i hela arbetslivet. 

 

Miljöpartiet föreslår att: 

• en utredning görs för att lämna förslag på utbildningar som av olika 

huvudmän (t ex kommunen/yrkeshögskola, folkhögskola) kan etableras och 

utvecklas i Ockelbo. 

• tänkbara huvudmän, finansiering, lokala och regionala 

samverkansmöjligheter och etableringsförutsättningar redovisas - 

utredningen görs skyndsamt, eftersom utbildning på en gång gagnar den 

enskilda kommuninvånaren och är av strategisk betydelse för Ockelbos 

utveckling.” 

 

Motionen överlämnades till utbildnings- och kulturnämnden som  

2022-11-09, § 82 svarar:  

”En utmaning för hela utbildningssystemet är att arbetsmarknaden förändras 

snabbt och ställer nya krav. Vuxenutbildningen i Ockelbo erbjuder redan 

idag ett rikt utbud av utbildningar av olika slag både inom och utom 

kommunen. Exempel: 

• Sfi, svenska för invandrare 

• Grundläggande kurser 

• Gymnasiala kurser 

• Vård- och omsorgsutbildning 

• Jobbspår 

• Distansstudier via Hermods 

• Yrkesutbildningar via Gästrikevux 
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Flexutbildning 

• Eleverna väljer när de vill påbörja en FLEX-kurs och i vilken takt från  

5 veckor (helfart, 100%) till 20 veckor (kvartsfart, 25%).  

• Eleverna tittar på förinspelade föreläsningar och gör uppgifterna i 

lärplattform, Canvas. 

• Handledningsmöte och provtider kan bokas både dagtid kl.9-12 och 

kvällstid kl.16-19. 

 

Lärcentrum 

• Lärcentrum är en mötesplats främst för distansstuderande oavsett 

utbildningsanordnare. Tillgång till lokaler som har en studievänlig och social 

miljö. 

• Alla som är folkbokförda i Ockelbo eller har sin arbetsplats inom 

kommungränsen får göra tentamen kostnadsfritt. 

• Även om du läser på distans vid en högskola, yrkeshögskola eller ett 

universitet i en annan stad kan du göra din tentamen i Ockelbo. 

 

Ockelbo kommun är en liten kommun med begränsade resurser, det finns 

inte utrymme i dagsläget att genomföra en utredning inom befintlig 

organisation. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-13, § 187 - Svar på motion - Ockelbo 

som utbildningscentrum (MP) 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2022-11-09, § 82 

Motion – Ockelbo som utbildningscentrum 

 

Yrkanden 

Madelene Håkansson (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

hänvisning till att motionen behandlats av fel förvaltning. 

Jonny Lindblom (SD) yrkar, med instämmande av Anders Öquist (S) bifall 

till kommunstyrelsens förslag och därmed att motionen ska avslås. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Madelene Håkanssons (MP) yrkande om återremiss under 

proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner därefter bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande 

att motionen ska avslås. 
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Inlägg 

Madelene Håkansson (MP), Jonny Lindblom (SD), Anders Öquist (S)      
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§ 127 Dnr 2022/00011 

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

• Revisionsrapport – Granskning av arbetet kring barn och unga som 

riskerar att fara illa 

• Svar på revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2022 Ockelbo 

kommun 

• Svar på revisionsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning 

2022 Ockelbo kommun 
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