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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Wij herrgård, tisdagen den 31 mars 2020 kl 09:00-14:45

Beslutande

Ledamöter

Magnus Jonsson (S), Ordförande
Marit Rempling (C), Vice ordförande
Anna Schönning (S)
Patrik Jonsson (S)
Christoffer Carstens (MP), ersättare för Elsie-Britt Eriksson (S)
Birger Larsson (C)
Joel Strömner (SO), §§ 40-53, 55-60
Patrik Herou (SO), ersättare för Joel Strömner § 54
Jonny Lindblom (SO), ersättare för Liz Zachariasson (SO)
Stig Mörtman (M), ersättare för Linus Gunnarsson (M)
Dan Brodin (KO)
Martin ~und Svensson (V)
Ej tjänstgörande ersättare

Patrik Herou (SD) §§ 40-53, 55-60

övriga närvarande

Tf kommunchef Ann-Katrin Sundelius, ekonomichef Joachim Kroger,
personalchef Monica Wåhlström, controller Ann-Sofie Stensson,
socialchef Johan Callenmark §§ 40-42, kultur- och utbildningschef
Ola Johansson §§ 40-44, säkerhetschef Mia Lind blom §§ 40-42 ,
MAS Britt Aspgren§§ 40-42, teknisk chef David Hed man§§ 40-55,
del av § 60, näringslivsutvecklare Henrik Ricknell §§ 40-45,
del av§ 60, IT-strateg Lotta Sen Thakuri §§ 40-43, fritidsintendent
Håkan Alkberg § 51

Justerare

Stig Mörtman (M)

Justeringens plats och lid

Kommunkontoret 2020-04-02

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Ordförande
Magnus Jonsson
Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 40

Dnr 2020/00002

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Stig Mörtman (M) att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll.
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§ 41

Dnr 2020/00003

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändring:
Ärende 17. "Svar på medborgarförslag - VA-taxa", utgår.
Tillägg av frågor avseende Hjälp till företagare, Skolan, Överenskommelse
kommunfullmäktige och Arvoden Ockelbo vatten AB.

Inlägg
Marit Rempling (C), Dan Brodin (KD), Joel Strömner (SD),
Stig Mörtman (M)
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§ 42

Dnr 9162

INFORMATTION - Corona/Covid-19 - aktuell situation
Säkerhetschef Mia Lindblom, socialchef Johan Callenmark,
MAS Britt Aspgren och kultur- och utbildningschef Ola Johansson
informerar om den aktuella situationen i verksamheterna avseende
Corona/Covid-19.

Inlägg
Marit Rempling (C), Christoffer Carstens (MP), Anna Schönning (S),
Martin Sund Svensson (V), Jonny Lindblom (SD), Dan Brodin (KD),
Birger Larsson (C)
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§43

Dnr 2020/00175

Covid-19 - Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens förslag till inriktning och rekommendationer
godkänns.
2. Kommunkontoret får i uppdrag att uppdatera Reglemente för arbetsformer
med förtydligande om distansmöten.
3. Kommunkontoret får i uppdrag att utarbeta instruktioner för distansmöten.

Ärendebeskrivning
På grund av rådande läge föreslås att de utskott och övriga organ som finns
inplanerade inom kommunstyrelsen ställs in med giltighet till och med den
31 augusti 2020. Detta avser följande utskott och tillsatta råd.
• Ekonomiutskott, personalutskott, tillväxtutskott
• FolkhälsaBrå, KPTR och näringslivsråd.

Övriga förutsättningar
Vid kommunstyrelsen sammanträden föreslås att endast tjänstgörande
ledamöter deltar. Ersättare kallas in om behov föreligger. Inga externa
deltagare kommer under våren att bjudas in.
Rekommendation till nämnderna är att följa kommunstyrelsens
ställningstagande.
Budgetprocessen
I och med förslaget ändras budgetprocessen med att förberedelse och beslut
om preliminära ramar i juni 2020 ställs in. Budgetbeslutet tas i sin helhet i
kommunstyrelsen i oktober och fullmäktige i december. Detta i enlighet med
fastställd tidplan.
Närmare instruktioner om budgetprocessen kommer att delges i särskild
ordning.
Distansmöten
Med anledning av Covid-19 behöver Reglemente för arbetsformer
aktualiseras gällande distansmöten.
Reglemente för arbetsformer anger att styrelsen/nämnden får, om särskilda
skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Ledamot
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som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg. Ordföranden avgör
om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande
på distans i styrelsen/ nämnden.

Uppdrag
Reglementet för arbetsformer behöver förtydligas med att ordförande avgör
om närvaro kan ske på distans för samtliga styrelsen/nämndens ledamöter.
Till detta tillkommer att instruktioner för distansmöten behöver utarbetas.

Inlägg
Anna Schönning (S), Christoffer Carstens (MP), Stig Mörtman (M),
Jonny Lindblom (SD), Marit Rempling (C), Birger Larsson (C),
Joel Strömner (SD)
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§44

Dnr 2020/00007

Ekonomisk uppföljning - nämnderna
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Nämndernas månadsredovisning för februari 2020.
Kultur- och utbildningschef Ola Johansson avger en nulägesrapportering
över vilka åtgärder som diskuteras för att återhämta prognostiserat
underskott.

Beslutsunderlag
Socialnämnden - Uppföljning per februari 2020
Utbildnings- och kulturnämnden - Uppföljning per februari 2020

Inlägg
Anna Schönning (S), Martin Sund Svensson (V), Dan Brodin (KD),
Jonny Lindblom (SD)
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§ 45

Dnr 2020/00006

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens månadsredovisning per februari 2020.
Besluts underlag
Kommunstyrelsen - Uppföljning per februari 2020
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§ 46

Dnr 2020/00004

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Under perioden 2020-02-04 - 2020-03-17 har följande delegationsbeslut
fattats.
Datum: 2020-02-25
Delegat: Kommunchef
Ärende: Utse Dataskyddsombud, med stöd av punkt 1.11
Datum: 2020-02-28
Delegat: Ekonomichef
Ärende: Beslut om undertecknanderätt avseende plusgiro och koncernkonto
samt förvaltade fonder, med stöd av punkt 2.2
Datum: 2020-03-11
Delegat: Kommunchef
Ärende: Teckna verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram
(gäller ej hyresavtal), med stöd av punkt 1.7
Datum: 2020-03-13
Delegat: Teknisk chef
Ärende: Omfördelning av medel inom teknikområdets investeringsbudget
understigande 500 000 kronor per objekt, med stöd av punkt 2.8
Datum: 2020-03-17
Delegat: Ordförande
Ärende: Firmatecknare för kommunstyrelsen, med stöd av 39 § KL
(2017:725)
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§47

Dnr 2020/00005

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Företegshälsovårdsnämnd - Protokoll 2020-01-31
Gästrikerådet - Protokoll 2020-02-14
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland - Protokoll 2020-02-18
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - Protokoll 2020-02-18
Ockelbogårdar AB - Protokoll 2020-02-19
Gästrike Vatten AB -Protokoll med handlingar 2020-03-12
Ockelbo Vatten AB - Protokoll med handlingar 2020-03-16
Region Gävleborg, FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd- Protokoll
2020-02-21
Ockelbogårdar AB - Kallelse 2020-03-25
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§ 48

Dnr 2020/00143

Årsredovisning 2019 - Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Årsredovisning 2019 - Ockelbo kommun godkänns med redaktionella
ändringar.
2. Ockelbo gårdar AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2019 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas
av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen
2019 är 3,7 mkr och för koncernen 6,6 mkr.
Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala
verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i
företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala
befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som
bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019

Justerandes signatur
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Inlägg
Marit Rempling (C), Birger Larsson (C), Stig Mörtman (M)
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§49

Dnr 2020/00145

Rapport finanspolicy 2019-12-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Rapporten godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till
kommunfullmäktige två gånger per år.
Besluts underlag
Rapport finanspolicy 2019-12-31
Inlägg
Martin Sund Svensson (V), Birger Larsson (C)
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Dnr 2020/00120

§ 50

Uppdrag till styrelse och nämnder - inför budget
2021-2023
Kommunstyrelsens beslut
1. Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2021-2023 är uppdraget till
styrelse och nämnder att vid respektive nämnds sammanträde i april 2020
behandla nedanstående uppdrag. Uppdragen kommer därefter att behandlas
vidare av kommunstyrelsen i maj 2020.
- Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och flerårsbudget
2021-2022 (drift- och investering).
- Kommunkontoret får i uppdrag att redovisa en detaljerad
kostnadsberäkning över drift- och investering Wij Trädgårdar utifrån
budgetperioden 2021-2023. Investeringen ska även ingå i långsiktig
investerings plan.
- Fördelning av investeringsanslag över tid avseende gång- och cykelplan
behandlas av kommunstyrelsen i maj 2020.
- Utbildning- och kulturnämnden erhåller i uppdrag utifrån prognostiserat
underskott för våren 2020 att presentera utfallet av resursfördelningen.
o

Vilka åtgärder resursfördelningen ger ska redovisas.

o

Antal barn/elever i förskola, grundskola och gymnasieskola
presenterat per enhet och år under en längre tidsperiod ska redovisas.

Ärendebeskrivning
Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget 2021-2023 påbörjades
samband med bokslutsdagen och ekonomiutskottets överläggning 12-13
mars 2020. I och med att ekonomiutskottets i maj kommer att ställas in
kommer ändrade förutsättningar att gälla för budgetprocessen 2021-2023.
Inför ekonomiutskottets överläggningar i maj 2020 ska instruktioner och
eventuella uppdrag till styrelse och nämnder delges. Uppdraget ska
behandlas av respektive nämnd vid sammanträde under april 2020.
På grund av rådande läge kommer utskott och övriga organ som finns
inplanerade inom kommunstyrelsen att ställas in till och med den 31 augusti
2020. I och med beslutet ändras budgetprocessen med att förberedelse och
beslut om preliminära ramar i juni 2020 ställs in. Budgetbeslutet tas i sin
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helhet i kommunstyrelsen i oktober och fullmäktige i december. Detta i
enlighet med fastställd tidplan.
Närmare instruktioner om budgetprocessen kommer att behandlas av
kommunstyrelsen i april 2020.
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§ 51

Dnr 2020/00153

Etablering av lägerboende vid IP och omfördelning av
investeringsanslag
Kommunstyrelsens beslut
Etablering av Lägerboende vid IP godkänns och finansiering sker via
omfördelning inom befintlig investeringsbudget.

Reservation
Joel Strömner (SD), Jonny Lindblom (SD), Stig Mörtman (M) och
Dan Brodin (KD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1, § 51.

Ärendebeskrivning
Behov av investeringsanslag om 600 tkr till etablering av lägerboende vid IP.
Finansiering föreslås ske via omfördelning inom befintlig investeringsram.
Ärendet har behandlats av utbildnings- och kulturnämnden som ställer sig
positiv till etableringen.
Omfördelnin12: av investerin12:smedel 2020
Förslag till omfördelning av investeringsprojekt inom teknikområdet:
Proj

9100

9223

lnvesteringsobjekt

Ospecificerat Fastigheter
IP - Lägerboende

Belopp (Tkr)

-600
600

Det är stor efterfrågan på lägerboende, i Åbyggeby hade stugorna 1151
övernattningar 2019 inklusive 11 läger. Därför har diskussioner förts mellan
Ockelbo kommun och Ockelbo föreningsallians gällande ett lägerboende vid
Ockelbo idrottsplats. Planer har funnits för föreningsalliansen att bygga om
dansbanan till boende. Men kostnaderna blev för höga.
Nu har ett nytt lovande koncept dykt upp, det gäller inköp av 8 begagnade
övernattningsmoduler, vilket motsvarar plats för 48 personer. Varje modul
har dusch, toalett och pentry. Modulerna drivs i dag med elvärme, men
tanken är att det skall konverteras om med spillvärme från kylanläggningen i
ishallen, vilket medför en låg driftkostnad. Tanken är att vid ett positivt
beslut i kommunstyrelsen skall modulerna ställas på plats i anslutning till
Ugglebo Arena.
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Kommunen kommer att ansvara för byggnationen samt äga byggnaderna och
Ockelbo föreningsallians kommer att hyra byggnaderna av kommunen.
Hyresnivån sätts så den ska täcka upp drift och underhåll av byggnaderna.
Ockelbo föreningsallians har ordnat extern finansiering på 550 tkr, samt att
man kommer att gå in med 30 % av egen finansiering i form av egen
arbetstid.
Beräknade kostnader för investeringen.

Sammanställning investering
Kostnader

Intäkter

500 000 kr Moduler, 8 st enligt offert
600000 kr Utemiljö, buskar, träd, bord/bänkar
25 000 kr Avlopp, el, vatten, tak
1125 000 kr Milnincmaterial, markarbete, värme
Övriga kostnader

LEAOER
Ockelbo kommun
Förenlngsalllansen Ockelbo
Summa exkl moms

Bygglov, branddokumentation

Föreningsalliansen Ockelbo
964 egna timmar, Ut- & invändigt arbete
Material
Kontanta medel
Övriga intäkter
LF Samhällsfond - lnredninc

212 080 kr (Får ej tas med i Le_aderproJektet)
20 000 kr Oförutsett ca 10%
25 000 kr Summa exkl moms
50 000 kr
-307

Summa

oao kr

Besluts underlag
UKN beslut 2020-03-18, §28 - Etablering av lägerboende vid IP och
omfördelning av investeringsanslag
Yrkanden
Joel Strömner (SD) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD),
återremiss utifrån bristfälligt underlag samt bristande hantering av ärendet.
Stig Mörtman (M) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag av
ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter proposition på yrkandet om avslag och finner
bifall till förvaltningens förslag.

~
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708 000 kr
30 000 kr
147 600 kr
104 400 kr
10 000 kr
25 000 kr
100 000 kr
112-5 000 kr
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Inlägg
Stig Mörtman (M), Marit Rempling (C), Joel Strömner (SD),
Anna Schönning (S), Jonny Lindblom (SD), Dan Brodin (KD)
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Dnr 2020/00136

§ 52

Omfördelning av kommunstyrelsens
investeringsbudget - Omklädningsrum Kuxahallen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av investeringsmedel inom
befintlig investeringsbudget enligt nedan angivna tabell. Medel tas från
Ospecificerat fastigheter samt Ytskikt Hälsocentralen.

Ärendebeskrivning
Vattenskada i omklädningsrum i Kuxahallen gör att restaurering av dessa
omklädningsrum och toaletter måste tidigareläggas. Hälsocentralen blir
billigare än beräknat.
Omfördelning av investeringsbudget enligt nedan.
Omfördelning av investeringsprojekt inom teknikområdet enligt följande:
Proj

lnvesteringsobjekt

Belopp

9100
9166
9192

Ospecificerat Fastigheter
Hälsocentralen - Ytskikt
C-Hus - Omklädningsrum

-400
-1000
1400

Inlägg
Stig Mörtman (M), Martin Sund Svensson (V)
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Dnr 2020/00132

§ 53

Försäljning av fastigheten Hästen 8
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Ockelbo kommun försäljer fastigheten Hästen 8 till ett pris av 300 000
kronor exklusive anslutningsavgifter och förrättningskostnader.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2015 (§124) kommunkontoret uppdraget att försälja
Hästen 8 i syfte att skapa kooperativa hyresrätter. Nu vill Ockelbo
Kooperativa Fastigheter AB förvärva fastigheten för att utföra en
nybyggnation av 17 kooperativa hyresgästlägenheter på Hästen 8.

Besluts underlag
Bilaga_Hästen 8
Inlägg
Anna Schönning (S), Stig Mörtman (M)
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§ 54

Dnr 2020/00148

Försäljning - del av fastigheten Prästbordet 1 :51
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ockelbo kommun försäljer del av fastigheten Prästbordet 1:51 till ett pris
enligt värdering.

Joel Strömner (SD) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Ärendebeskrivning
Martin Gunnarsson på Sustainabil, har kontaktat kommunen med önskemål
om att köpa en del av fastigheten Prästbordet 1:51 på Ersbacka. Syftet med
markköpet är att anlägga en verksamhetslokal för småskalig industri och
besöksnäring.
Fastigheten anses extra lämplig för verksamhetens art på grund av närheten
till järnvägsstationen och Ockelbo centrum.
Tekniska beslutade att ta hjälp av en arkitekt för att utreda om Martin
Gunnarssons önskemål kan förena sig med kommunens önskemål om att öka
antalet bostäder i kommunen. Enligt skisserna, är det möjligt att försälja
marken samtidigt som det finns mark kvar att bygga t ex bostäder på
(detaljplanen kan behöva ändras).

Beslutsunderlag
Bilaga_Försäljning markersbacka
Inlägg
Stig Mörtman (M), Marit Rempling (C), Birger Larsson (C)
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§ 55

Dnr 2020/00182

Framtagande av ny detaljplan - Del av Vi 1 :16
Kommunstyrelsens beslut
1 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd får i uppdrag att ta fram en
ny detaljplan för bostäder i området som kallas Hästbacken.
2. När/om detaljplanen vunnit laga kraft färdigställer kommunen tomterna
och försäljer dessa till entreprenörer som vill bygga flerbostadshus .
3. Finansiering sker inom befintlig investerings budget.

Ärendebeskrivning
Hästbacken är ett område öster om Wij maskincenter och norr om Wij
valsverk. Området saknar detaljplan, men finns med i översiktsplanen som
ett område lämpat för bostäder.
Det finns intresse från företag att bygga flerfamiljshus i området och
tekniska har, tillsammans med arkitekt, tagit fram ett förslag hur ett nytt
bostadsområde kan utformas på Hästbacken.

Besluts underlag
Detaljplan_Vi_ 1_ 16_ bilaga
Inlägg
Christoffer Carstens (MP), Martin Sund Svensson (V), Dan Brodin (KD),
Patrik Jonsson (S), Marit Rempling (C)
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§ 56

Dnr 2020/00151

Ansökan om visionsmedel 2020 - Midsommarfirande på
Wij Trädgårdar 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Ansökan om Visionsmedel 2020 för Ockelbos midsommarfirande på Wij
Trädgårdar den 19 juni 2020 bifalls med 39 000 kronor.
2. Projektet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i september 2020.
3. Visionsmedlen ska återbetalas om aktiviteten enligt ansökan inte kan
genomföras.

Reservation
Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD), Stig Mörtman (M)
och Dan Brodin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Jonny Lindbloms (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning
En ansökan om Visionsmedel 2020 för Ockelbos midsommarfirande på Wij
Trädgårdar den 19 juni 2020 har inkommit från aktörerna kring midsommar
på Wij Trädgårdar genom Malin Hermansson. Ansökt belopp är 40 500
kronor. I och med att ersättning till vigselförrättare handläggs på annat sätt
reduceras ansökan med 1 500 kronor.
Ansökan uppfyller de riktlinjer som är fastställda för visionsansökningar.
Riktlinjer för att erhålla visionsmedel är att ansökan ska avse
utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet. Projektet ska ha en bred
förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller verksamhet.
Effekterna av projektet ska vara långsiktiga.
Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030
fyra huvudrubriker: Det gröna, Vi välkomnar, Vi växer, Vi samverkar
Ansökan att midsommarfirande på Wij Trädgårdar den 19 juni 2020 sker
enligt förslag i samverkan med andra aktörer såsom Ockelbo kommun samt
Wij Trädgårdar vilka representerar flera aktörer på platsen i form av
föreningen Konst och Landskap, Turbin konsthantverk, Ekbackens ideella
förening, H.E.M. slöjd samt träd- och örtkonsulten Viriditas, Stiftelsen Wij
Trädgårdar samt Wij Säteri AB. Projektet är välförankrat i hos alla berörda.
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Beslutsunderlag
Ansökan om visionsmedel 2020 - Midsommarfirande på Wij Trädgårdar
2020

Yrkanden
Jonny Lindblom (SD) yrkar återremiss av ärendet utifrån bristfälligt
beslutsunderlag.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att ärendet ska
avgöras idag.
Inlägg
Jonny Lindblom (SD)
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§ 57

Dnr 2020/00147

Ansökan om Visionsmedel 2020 - Skördefest och
hälsodag
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras.

Ärendebeskrivning
Under ett antal år tillbaka har Hälsodagen och Skördefesten varit två
evenemang som anordnats i Ockelbo under hösten. 2016 slogs de båda
evenemangen samman evenemanget förlades på Wij trädgårdar. Både
Hälsodagen (i Ockelbo kommuns regi) och Skördefesten som anordnats av
Wij Trädgårdar har varit uppskattade och mer eller mindre välbesökta.
Sammanslagningen 2016 blev ett framgångsrecept och alla inblandade var
mycket nöjda.
I år tar Skördefesten-Hälsodagen ytterligare ett kliv framåt och föreslår att
evenemanget utökas från endagsevenemang till att bli ett
tvådagarsevenemang.
Dagen planeras i ett samarbete mellan Wij Trädgårdar, Ockelbo kommun,
LRF samt Ockelbo Adventure. Evenemanget äger rum den 5-6 september
2020 och platsen är Wij Trädgårdar med omnejd.
Beslutsunderlag
Ockelbo Adventure ansökan om Visionsmedel för Skördefest och Hälsodag,
2020-03-10.
Yrkanden
Joel Strömner (SD) yrkar, med instämmande av Christoffer Carstens (MP),
återremiss utifrån avsaknad av beräkningsunderlag.
Beslutsgång
Ordförande föreslår därefter, med instämmande av övriga tjänstgörande
ledamöter, återremiss av ärendet.
Inlägg
Joel Strömner (SD), Christoffer Carstens (MP), Stig Mörtman (M)
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Dnr 2019/00217

§ 58

Svar på medborgarförslag - Rehabiliteringscentrum
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att starta upp ett
Rehabiliteringscentrum i kommunen och förslagsvis vid Wij Trädgårdar.
Under 2018 och 2019 har arbete pågått med ärendet om Wij Trädgårdar. Fr o
mjanuari 2019 övertog kommunen skötseln av fastigheter, park, drift och
skötsel, fastighetsförvaltning och aktuell personal. Beslut om att ta över
fastigheterna har behandlats.
Parallellt med detta har fokus under det senast året har varit att nya aktörer
och entreprenörer som vill driva de kommersiella verksamheterna såsom
logi, restaurang, konferens och kafä på Wij trädgårdar.
Vilka verksamheter som kommer att bedrivas inom Wij Trädgårdar kommer
att klargöras under 2020.
Information om vad som händer kommer att delges successivt under 2020 på
Ockelbo kommunen och hemsida Wij.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Rehabiliteringscentrum, inkommen 2019-03-12
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§ 59

Dnr 2020/00008

KS-KF ärenden
Kommunstyrelsens beslut
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Årsredovisning 2019 - Ockelbo kommun
Rapport finanspolicy 2019-12-31
Försäljning av fastigheten Hästen 8
Försäljning - del av fastigheten Prästbordet 1:51
Svar på medborgarförslag - Rehabiliteringscentrum
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Dnr 2020/00009

§ 60

Information kommunstyrelsen
Företagsetablering
Hjälp till företagare
Flerfamiljshus Vattentornet
Skolan
Överenskommelse kommunfullmäktige
Arvoden Ockelbo Vatten AB
Uppföljning Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2020

H Ricknell
H Ricknell
DHedman
0 Johansson
A Schönning
M Jonsson
A-S Stensson
A-S Stensson

Utdragsbestyrkande
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Ockelbo 31 mars 2020

Kommunstyrelsen i Ockelbo

Reservation
Etablering av lägerboende vid IP
I beslutsunderlaget saknas all form av beräkningsunderlag för hur behovet av ett lägerboende
ser ut. Vidare framgår det inte heller om det finns några goda exempel av det sk nya lovande
konceptet och isåfall vad de är.
Vi menar att i tider då stor osäkerhet råder är det av yttersta vikt att beslut fattas på solid grund
och inte baseras på tyckande.
Vi menar även att kommunstyrelsens beslut inte tillkommit i laga ordning då vi menar att två fall
av jäv förekommit, vid handläggning och föredragning av ärendet.
Vi menar att en kommunal tjänsteman, fritidsintenden Håkan Alkberg, varit jävig i två delar vid
handläggningen av ärendet. Dels i sin roll som ordförande i en av de föreningar, Åbyggeby
Fritidsklubb, som står att gagna av ett positiv beslut, men även utifrån frågan om ett förtroende
om opartiskhet i ärendet i sin roll som tjänsteman . Alkberg har dels handlagt ärendet men även
varit föredraganden av ärendet vid kommunstyrelsens liksom utbildnings- och kulturnämndens
sammanträde.

Joel Strömner (SD)
Jonny Lindblom (SD)
Dan Brodin (KD)
Stig Mörtman (M)
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