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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Stora Vänortsrummet/Teams, tisdagen den 16 juni 2020 kl 09:00-14:10 

Ledamöter 

Magnus Jonsson (S), Ordförande 
Marit Rempling (C), Vice ordförande 
Anna Schönning (S) 
Patrik Jonsson (S) 
Elsie-Britt Eriksson (S) 
Birger Larsson (C) 
Joel Ström ner (SD) §§101-111, del av §125 
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Anders Oquist (S), ersättare för Joel Ström ner (SD), §§ 112-124, del av § 125 
Liz Zachariasson (SO) 
Jonny Lindblom (SO), ersättare för Dan Brodin (KO) 
Linus Gunnarsson (M) 
Martin Sund Svensson (V) 

Anders Oquist (S) §§ 101-111, del av §125 
Christoffer Carstens (MP) 

Tf kommunchef Ann-Katrin Sundelius, ekonomichef Joachim Kruger, 
controller Ann-Sofie Stensson, ekonom Daniel Persson, IT-strateg 
Lotta Sen Thakuri, teknisk chef David Hedman, kommunikatör 
Monica Åkesson, kommunikatör Simon Lundström, säkerhetschef 
Mia Lindblom del av §125, Åsa Holmberg, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning §§106-107, förvaltningschef Ola Johansson 
§108, Lena Blad, VD Gästrike Vatten AB §111, del av §125, Emil Myrberg, 
enhetschef ekonomi § 111, del av § 125 

Liz Zachariasson (SO) 

Kommunkontoret 2020-06-18 

-"l,/\· ~~~-
A n-Chatrine Eriksson 

/~ 
Liz Zachariasson 

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

Kommunstyrelsen 

2020-06-16 

2020-06-18 

mmunkontoret 

L 

Datum då anslaget tas ned 
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Paragrafer §§ 101-125 
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Kommunstyrelsen 

§ 101 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Dnr 2020/00002 

Kommunstyrelsen utser Liz Zachariasson (SD) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. 
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Kommunstyrelsen 

§ 102 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Dnr 2020/00003 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändring: 

Tillägg av information avseende Förmånscyklar och Påminnelse om 
partistöd. 

1 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 103 Dnr 2020/00004 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Under perioden 2020-05-12 - 2020-06-08 har följande delegationsbeslut 
fattats: 

Datum: 2020-06-03 
Delegat: Teknisk chef 
Ärende: Omfördelning av medel inom teknikområdets investeringsbudget 
understigande 500 000 kronor per objekt, med stöd av punkt 2.8 

Datum: 2020-06-03 
Delegat: Teknisk chef 
Ärende: Teckna hyresavtal, med stöd av punkt 1.8 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 104 

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Dnr 2020/00005 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - Protokoll 2020-05-19 
• Gästrike Vatten AB -Årsredovisning 2019 

I UWragsbesO,kaade 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 
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§ 105 Dnr 2020/00006 

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens månadsredovisning per maj 2020. 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 106 Dnr 9819 

INFORMATION - Ny energi- och klimatstrategi samt 
koldioxidbudget för Gävleborgs län 

Ärendebeskrivning 
Miljöstrateg, Åsa Holmberg, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning informerar kommunstyrelsen om Energi- och 
klimatstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 och rapporten Koldioxidbudget 
2020-2040 Gävleborgs län. 

Inlägg 
Joel Strömner (SD), Christoffer Carstens (MP) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 107 Dnr 2020/00094 

Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun - Förslag 
på Målinriktningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Förslag på målinriktningar till Miljöstrategiskt program för Ockelbo 
kommun antas. 

Reservation 
Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M) och 
Jonny Lindblom (SD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1, § 107. 

Ärendebeskrivning 
Ett förstärkt Tillväxtutskott har vid en workshop 2020-06-09 arbetat fram 
följande målinriktningar till Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun. 

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo 
• Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun. 
• I Ockelbo lever vi utan att överskrida vår koldioxidbudget. 
• I Ockelbo kan alla transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt. 
• Energin som vi använder kommer från förnybara källor. 
• Samhället utgår från cirkulär resurshantering. 
• Allt byggande i Ockelbo kommun nyttjar hållbara material och 

skapar förutsättningar för boende och verksarnhetsutövare att leva 
miljömässigt hållbart. 

Målområde: Ren och giftfri vardag 
• I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs och inga farliga ämnen 

som stör kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp. 
• I Ockelbo är utemiljön fri från nedskräpning. 
• I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som är 

konkurrenskraftig och innovativ. 
• Luften i Ockelbo är frisk och ren och ljudmiljön är god. 
• En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och ekologiska 

och vi är bra på att ta tillvara de resurser som finns i skogen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Målområde: Robusta ekosystem 

• 
• 

• 

• 

• 

I Ockelbo kommun värnar vi den biologiska mångfalden . 
Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som 
naturen erbjuder. 
I Ockelbo värderar vi natur och vatten högt och prioriterar 
grönområden och möjlighet till rekreation. 
I Ockelbo tar vi inte rent vatten för givet. Vi tar tillsammans ansvar 
för vår värdefulla resurs så att alla invånare har god tillgång till friskt 
och rent vatten. 
Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som 
klimatförändringarna medför och kommer att medföra. 

Yrkande 
Joel Strömner (SD) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD) och 
Linus Gunnarsson (M) återremiss på Målområde: Klimatneutralt Ockelbo. 

Martin Sund Svensson (V) yrkar tillägg av "fossilfria" i punkt 4 under 
Målområde Klimatneutralt Ockelbo. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på om Målområde: Klimatneutralt Ockelbo 
ska återremitteras eller avgöras idag och finner att Målområdet ska avgöras 
idag. 

Efter överläggningar tar Martin Sund Svensson (V) tillbaka tilläggsyrkandet 
"fossilfria". 

Ordförande finner därmed att förslag på målinriktningar till Miljöstrategiskt 
program för Ockelbo kommun antas. 

Inlägg 
Christoffer Carstens (MP), Joel Strömner (SD), Jonny Lindblom (SD), 
Martin Sund Svensson (V), Anna Schönning (S), Linus Gunnarsson (M), 
Liz Zachariasson (SD) 

I UWragsbesfy<kaode 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Just~ra~:~s signatur! 
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§ 108 Dnr 2020/00007 

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Nämndernas månadsredovisning per maj 2020. Enligt uppdrag från 
Kommunstyrelsen 2020-04-28, § 67 presenterar förvaltningschef för 
utbildnings- och kulturförvaltningen åtgärdsplan utifrån prognosticerat 
underskott. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan 

Inlägg 
Anna Schönning (S), Liz Zachariasson (SD), Marit Rempling (C), 
Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V) 

I Utd ,agsbesfy,ka,de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 109 Dnr 2020/00210 

Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2021-2023 -
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021-2023 behandlas vidare 
vid kommunstyrelsen i september. 

Ärendebeskrivning 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Förutsättningar 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2021 - 2023 
Fastställd budgetram 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 92 686 94 396 96141 

Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
Sammanfattning Budget 
Tillkommande behov (belopp i tkr) 2021 
Friskvårdspeng- utökad ram 250 

E-tjänster/ Hemsida/Intranät 500 

Kuxatrafiken 500 
Ökat öppethållande i väntsalen 400 
Planarbete 600 

Internetabonnemang förtroendev. 50 

Summa 2 300 

Inlägg 
Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 110 Dnr 2020/00299 

INFORMATION - Livsmedelsstrategi för Ockelbo 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Kostchef Per Ahlbom, utbildnings- och kulturförvaltningen och 
projektledare Nanna Jan-Ers, Länsstyrelsen, informerar kommunstyrelsen 
om arbetet med Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun. 

En lokal handlingsplan presenteras och diskuteras vidare vid ett extra insatt 
Tillväxtutskott, förstärkt med ledamöter från partier som saknar 
representation, den 16 september 2020, 09:00-12:00. 

Inlägg 
Marit Rempling (C), Joel Strömner (SD), Martin Sund Svensson (V) 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 111 Dnr 2019/00435 

Svar på medborgarförslag - VA-taxa 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit med förslag om införande av speciell Va
taxa fasta mätaravgifter för ideella föreningar. Förslaget är att ideella 
föreningars fastigheters VA-anslutningar i framtiden får samma mätaravgift 
som för småhus. 

Det finns möjlighet att söka dispens på den fasta mätaravgiften. I maj 2017 
tog styrelsen för Ockelbo Vatten beslut om att mätaravgiften för kunder med 
mycket låg förbrukning, 30 kbm/år eller lägre kan beviljas ändring efter 
särskild prövning. 

Diskussioner har inletts med representanter från Gästrike Vatten AB och 
Ockelbo kommun tillsammans med representant för Museisällskapet 
Jädraås-Tallås Järnväg för att komma fram till en lösning. 

Beslutsunderlag 
KS 2019-00435 
Svar på medborgarförslag från Gästrike Vatten AB, 2020-03-05 

1 

utd,ags bestyNo de 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 112 Dnr 2020/00295 

Års- och flerårsbudget 2021-2023 - fortsatt process 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Utskott inom kommunstyrelsen kommer att återgå till fastställd 

sammanträdesordning med början från 1 september 2020. 

2. Folkhälsa Brå och KPTR ställs in till och med den 31 december 2020, 
om inget annat meddelas. 

3. Budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar i års- och 
flerbudget 2021 - 2022. För 2023 har budgetramen för 2022 budgetram 
uppräknats med 2 %. Sammanställning enligt följande: 

Driftsbudget 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 92 686 94 396 96 141 

Utbildning/kultur 141 453 142 167 144 528 

Socialnämnd 151 802 155 063 158 135 

Revision 773 789 805 

Valnämnd 0 100 50 

Summa driftsbudget 386 714 392 516 399 658 

- varav VGS 5 004 5 104 5 206 

- varav gymnasieskola 21 639 20039 20039 

Investeringsbudget 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 6 900 6 900 6 900 

Utbildnings- och kulturnämnd 720 720 720 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa investeringsbudget 7 920 7 920 7 920 

4. Styrelse och nämndernas mätbara mål 2021 ska ingå i respektive 
budgetförslag. 

5. Processen med personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål 
för 2021 diskuteras vidare under höstens budgetprocess. 

6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 
kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och 
handläggs separat. 

I UMragsOOsW<kaode 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus har kommunstyrelsen 
beslutat att utskott och övriga organ som finns inplanerade inom 
kommunstyrelsen ställs in med giltighet till och med den 31 augusti 2020. 

Förslaget är att utskott som finns inplanerade inom kommunstyrelsen 
successivt kommer att återgå till fastställd sammanträdesordning med början 
från 1 september 2020. 

Folkhälsa Brå, KPTR och näringslivsråd ställs i nuläget in till och med den 
31 december 2020. 

I och med förslaget ändras budgetprocessen med att förberedelse och beslut 
om preliminära ramar i juni 2020 har ställts in. Budgetbeslutet tas i sin helhet 
i kommunstyrelsen i oktober och fullmäktige i december. Detta i enlighet 
med fastställd tidplan. 

Bakgrund 

Ekonomiutskottets sammanträde i mars 2020 

Vid ekonomiutskottets sammanträde i mars 2020 lämnade utskottet förslag 
på uppdrag till styrelse och nämnder. Ärendet behandlades ärendet vidare av 
kommunstyrelsen 2020-3-31. Uppdragen var enligt plan att det skulle 
behandlas av respektive nämnd vid sammanträde i april 2020. 

Kommunstyrelsens sammanträde i april 2020 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i april behandlades kommunstyrelsens 
uppdrag inledningsvis. Fortsättning av uppdraget kommer att behandlas vid 
sammanträde i juni. 

Utbildnings- och kulturnämnden och socialnämnden sammanträden i april 
2020 ställdes in. Nästa fastställda sammanträden är fastställda till juni 2020. 

Kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020 

Uppdragen skulle behandlats i april 2020. Uppdragen kommer att behandlas 
av nämnderna den 3 juni 2020 respektive 17 juni 2020. Underlagen kommer 
att delges kommunstyrelsen och ingå i höstens budgetprocess. 

Fastställda uppdrag enligt följande: 

• 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 investeringsplan. 

• Fördelning av investeringsanslag över tid avseende gång- och cykelplan 
behandlas av ekonomiutskottet i maj 2020 

I UWragsoo,w•aode 
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OCKELBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Just~ e~ signatur! 
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• 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. 

Budgetprocessen 2021 - 2023 

I och med rådande situation behandlades ärendet om budgetprocessen 2021 -
2023 vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2020. 

Budgetprocessen med beslut om preliminära ramar i juni 2020 ställs in. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde i juni kommer budget 2021 - 2023 att 
diskuteras vidare. Ett nuläge och förutsättningar för hösten arbete kommer 
att presenteras. 

Ett nuläge från styrelse och nämnder kommer att presenteras. 

Ytterligare instruktioner om budgetprocess 2021-2023 kommer att delges 
styrelse och nämnderna efter kommunstyrelsen sammanträde i juni 2020. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsen 2020-04-28, § 68 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Justeran~es signatur! 
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§ 113 Dnr 2020/00307 

Långsiktig investeringsplan 2021-2027 

Kommunstyrelsens beslut 
Långsiktig investeringsplan budget 2021 och plan 2022 - 2026 diskuteras 
vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2020. 

Ärendebeskrivning 
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 
per år. Detta sker vanligtvis i samband med budgetarbetet i maj och oktober 
varje år. I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2021 -.2023 ska 
planen aktualiseras och en ny plan för perioden 2021 - 2027 ska tas fram. 

Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 

Utgångspunkt 
Kommunens totala investeringsnivå fastställdes inför 2009 till 10,0 mkr/år 
med viljeinriktningen att ge förutsättningar för att möta kommande 
investeringsbehov inom förskolan, grundskola och kostverksamheten. 

Investeringsmedel om 7,0 mkr fördelades till styrelse och nämnder. 
Reducering om 3 mkr/år vid tilldelning av investeringsmedel har varit en del 
i den långsiktiga planeringen för att möta investeringen av kommunens 
framtida skola. 

Förändringar 
Investeringsnivån har successivt utökats för att sedan 2016 vara fastställd till 
11,0 mkr/år 

Investeringsnivån (grundnivån) 11,0 mkr/år kvarstår även för 2021 - 2023. 
För att finansiera kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr av 
den totala investeringsramen fördelats. 

Större investeringar beaktas i särskild ordning. 

Större genomförda/påbörjade investeringssatsningar 
1. Framtidens centrum (2016) 

Att beakta är när i tid grundprojektet Framtidens centrum (torget) ska 
behandlas. (år 2021). 

2. Förskola södra/centra Ockelbo (färdigställd 2019) 
3. Möjligheternas hus (2016-2018) 
4. Energieffektivisering (initialt 2018) 

I Uld<agsbestvmmde 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Energieffektivisering Centrumhuset medel om 9,5 mkr finns beaktade. 
Finansiering sker upplåning Gröna lån. Investeringen är inte påbörjad. 

Förändring investeringsbudget nämnder 
Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 
från kommunstyrelsen. 

Att beakta 
Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess. 

Besluts underlag 

Långsiktig investeringsplan 2021-2027 

I uw,,sbesW<kaade 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 114 Dnr 2020/00246 

Instruktioner delårsbokslut 2020-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 
Instruktioner för delårsbokslut per 31 augusti 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och from 2019 för 
perioden per den 31 augusti. Instruktioner för kommunens delårsbokslut 
behandlas av kommunstyrelsen i juni 2020. 

Processen är att det kompletta delårsbokslutet behandlas av 
kommunstyrelsen den 29 september 2020 och kommunfullmäktige den 
5oktober 2020. Respektive nämnds delårsbokslut behandlas av nämnd i 
september. 

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
av fullmäktige beslutade målen. 

Sammanträdesdatum och arbetsgång 

Kommunstyrelsen den 29 september 2020 

Det kompletta delårsbokslutet kommer att behandlas av kommunstyrelsen 
den 29 september 2020. Nämndernas verksamhetsberättelser kommer att 
ingå i delårsbokslutet och behandlas vid samma tillfälle. 

Nämndernas verksamhetsberättelse presenteras utifrån bifogade 
instruktioner. 

Ordföranden, förvaltningschefer och ordförande och VD för Ockelbo gårdar AB ska 
delta vid kommunstyrelsens sammanträde och redogöra för respektive nämnd/bolag 
resultat. 

Beslut i kommunfullmäktige den 5 oktober 2020. 

Inlägg 
Anna Schönning (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 115 Dnr 2020/00308 

Försäljning av tomtmark Amotsbruk 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Försäljning av fastigheterna Vallhalla 1 :76 och Vallhalla 1 :77 till Karl-Åke 
Wiik för 1 krona styck beviljas. Köparen åtar sig att anlägga väg fram till 
området samt bygga egen vatten- och avloppsanläggning. 

Ärendebeskrivning 
Karl-Erik Wiik är intresserad att köpa två tomter Vallhalla 1: 7 6 och 
Vallhalla 1 :77 i Åmotsbruk. Anledningen till köpet är för att slå samman 
dessa för att bygga ett bostadshus och ett garage. Idag finns varken väg eller 
vatten och avlopp fram till området. 

Kostnad för att dra ut VA till Vallhalla 1 :76 och Vallhalla 1 :77 uppskattas 
grovt till ca 2-3 miljoner kronor om markförhållanden är goda. Intressenten 
är villig att stå för vägbyggnationen samt bygga egen vatten och 
avloppsanläggning om han får köpa tomterna för 1 krona/styck. 

Kommunen har inte sålt tomter i Åmotsbruk på många år. För att uppmuntra 
bostadsbyggande föreslås att tomterna säljs till 1 krona/styck. Som vanligt så 
kommer kommunen att lägga med en klausul om återköpsrätt om inte 
fastigheterna bebyggs inom 2 år. 

Beslutsunderlag 
Bilaga karta Åmotsbruk 

Inlägg 
Birger Larsson (C) 

1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Justerand1;s signatur! 

1\ 

§ 116 Dnr 2020/00321 

lnvesteringsmedel - Paviljonger Wij förskola 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunstyrelsen erhåller en utökad investeringsram om 1 500 000 
kronor för år 2020, för att köpa och sätta upp en paviljonglösning med två 
förskoleavdelningar på Wij förskola. 

2. Investerings- och driftskostnaden för paviljongerna (ca 200 000 kronor/år) 
finansieras via avtal om internhyra mellan kommunstyrelsen och 
utbildnings- och kulturnämnden. 

Reservation 
Liz Zachariasson (SD) och Jonny Lindblom (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Utbildnings- och kulturnämnden har behov av två nya förskoleavdelningar 
under hösten 2020 och uppger att den bästa lösningen är att avdelningarna 
placeras på Wij förskola. Kostnadsmässigt är det också fördelaktigt att köpa 
begagnade paviljonger och placera dem på Wij förskolas gård. 

Inlägg 
Jonny Lindblom (SD) 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Justerandes. signatur 

('\\_ I 

§ 117 Dnr 2020/00322 

Uppdaterat beslut om Förlust- och 
återbetalningsgaranti Hästens kooperativa 
hyresrättsförening 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till avtal om förlust- och återbetalningsgaranti godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Ett avtal om förlust- och återbetalningsgaranti för Kooperativa 
hyresrättsföreningen Hästen godkändes av kommunstyrelsen 2017-10-24, 
§ 161. Utifrån ändrade omständigheter och att avtalet var tidsbegränsat 
behöver avtalet uppdateras och förnyas . 

Besluts underlag 
Avtal om återbetalningsgaranti 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 118 Dnr 2020/00323 

Beslut om Lån samt Borgensåtagande Ockelbo 
kooperativa fastigheter AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB 
om 10 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 
borgensavgift uttas årligen med 0,3% på lånesumman. 

Eller 

Bevilja Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB ett kortfristigt lån om 
10 000 000 kr med återbetalning senast 2022-06-30. Finansieras genom 
upptagande av nytt lån om 10 000 000 kr. Ränta utgår enligt lånevillkor samt 
internräntekostnad om 0,3% på lånesumman. 

Ärendebeskrivning 
Kooperativa hyresrättsföreningen Hästen har i tidigare inkommit med en 
ansökan och beviljats en kommunal borgen om 9,5 mkr för nybyggnation av 
flerfamiljshus med 16 lägenheter för äldre. Då föreningen nu inte själva ska 
bygga och äga fastigheten utan detta planeras att utföras av det nybildade 
bolaget Ockelbo kooperativa fastigheter AB behöver kommunens 
borgensåtagande ändras. I dagsläget bedöms ett kommunalt borgensåtagande 
om 10 mkr vara nödvändigt vid sökande efter finansiering av bygget. Ifall att 
ett borgensåtagande inte är tillräckligt för att erhålla en extern kredit så 
föreslås ett kortfristigt kommunalt lån motsvarande 10 mkr under byggtiden. 

Underlag för finansiell bedömning och en lägesbeskrivning av projektet 
bifogas. 

Beslutsunderlag 
PM Hästen 8v2 Finansieringsförutsättningar 

Justerandes signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 119 Dnr 2020/00327 

Utredningsuppdrag gällande framtida yttre skötsel och 
fastighetsförvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunkontoret i uppdrag att i samråd med 
Ockelbogårdar se över hur framtida yttre skötsel kan göras i egen regi. Inom 
utredningen undersöks även ett utökat samarbete inom 
fastighetsförvaltningen mellan kommunen och Ockelbogårdar. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef har vid flera tillfällen informerat Kommunstyrelsen om 
fördelarna med att Ockelbogårdar och kommunen i egen regi skulle ansvara 
för yttre skötsel. Fördelarna med ett utökat samarbete inom 
fastighetsförvaltningen har även belysts. 

För att komma vidare i frågan vill kommunkontoret ha ett utredningsuppdrag 
från Kommunstyrelsen där fördelar och nackdelar med ett sådant samarbete 
belyses och att ett förslag till beslut redovisas till Kommunstyrelsen under 
hösten 2020. 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 
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§ 120 Dnr 2019/00703 

Svar på motion - Tillföra internetabonnemang på 
förtroendevaldas lpads 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Motionen bifalles. 

Ärendebeskrivning 
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion att Ockelbo kommun ska 
tillhandahålla mobil internetanslutning på de förtroendevaldas Ipads. 

"I dagsläget tillhandahåller inte kommunen mobil internetuppkoppling på de 
förtroendevaldas Ipads. Detta är anmärkningsvärt då det krävs internet för att 
ladda ned kallelser, dagordningar, handlingar och protokoll. Man behöver 
även vara uppkopplad på internet för att ta del av intranät, den kommunala e
posten mm. I dagsläget fungerar dessa Ipads alltså bara om man är 
uppkopplad mot wifi, tex i kommunens sammanträdeslokaler". 

Svar: I dag har så gott som alla människor tillgång till någon form av 
internetuppkoppling i sin bostad varför kommunen inte tillhandahåller mobil 
internetanslutning för de förtroendevalda. 

Utifrån motionärens intentioner och diskussionen under Kommunstyrelsens 
sammanträde 26 maj 2020 har förvaltningen undersökt hur övriga kommuner 
i vårt län beslutat; 

s nnk var ran vara gra ommuner: 
Kommun Förser med abonnemang 

Hofors Nej, endast en person med identifierat 
problem som man har köpt lösning till 

Sandviken Ja, samtliga 

Gävle Nej, ingen 

Ljusdal Ja, samtliga 

Ovanåker Ja, samtliga 

Bollnäs Ja, samtliga 

Hudiksvall Inget svar 

Nordanstig Inget svar 

Söderhamn Inget svar 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Justerande~-signatur! 

\~\ 

Kostnaden för mobilt bredband, 7GB 4G, är 79kr/månad. Om samtliga 
förtroendevalda i Ockelbo kommun vill ha mobilt bredband blir 
årskostnaden för kommunen 77 tkr. 
Mot denna bakgrund föreslås att motionen tillstyrkes. 

Besluts underlag 
Motion - Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas Ipads 
KS beslut 2020-05-26, §96 - Svar på motion - Tillföra internetabonnemang 
på förtroendevaldas Ipads 

Inlägg 
Linus Gunnarsson (M), Jonny Lindblom (SD) 

\ ., ... 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 121 Dnr 2020/00238 

Svar på medborgarförslag - "Motorgård" till Ockelbos 
ungdomar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om en "motorgård" för 
ungdomar med EPA-traktorer och mopedbilar. "Motorgården" skulle kunna 
vara öppen några vardagskvällar och ett par helger i månaden. Där kan de 
mecka med sina bilar, köpa lite fika och bara få vara och spela lite musik. 
Det skulle gynna både ungdomarna och övriga invånare i Ockelbo. 

Svar: Ockelbo kommun tackar för lämnat förslag kring att starta 
"motorgård" för ungdomar i Ockelbo. Vi är tacksamma för det engagemang 
som finns i kommunen och är glada för att kommuninvånare ger förslag på 
åtgärder som kan leda till att utveckla kommunen. 

Ungdomsfrågor och samlingsplatser för ungdomar är under diskussion och 
bland annat ska ett dialogmöte med motorburen ungdom hållas torsdag den 
4/6. Under dialogen kommer ungdomarna att få ge uttryck för sina behov 
och man kan diskutera kring det. Diskussioner förs kring ämnet och 
kommunen kommer att, efter mötet, arbeta vidare för att ta ett helhetsgrepp i 
frågorna. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag_ motorgård - KS20200511 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 122 Dnr 2020/00337 

Fyllnadsval - ersättare Utbildnings- och kulturnämnden 
(S) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Anna Schönning (S) utses som ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna har en vakanshållen plats som ersättare i Utbildnings
och kulturnämnden. 
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OCKELBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 123 Dnr 2020/00338 

Avsägelse/Fyllnadsval - ledamot Kommunfullmäktige 
mm (C) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Avsägelse från Per-OlofUhrus (C) godkänns. 

2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny 
röstsammanräkning för Ockelbo kommun avseende uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

3. Ersättare Kommunstyrelsen - Carin Engblom (C) 
Ersättare Valnämnden - Inger Molander (C) 
Ledamot Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - Tommy Stigenberg 
(C) (Torbjörn Pant (C) och Lars-Erik Wickberg (C) som ersättare) 
Ombud bolagsstämma Gästrike Vatten AB - Staffan Åkesson (C) 
(Birger Larsson (C) ersättare) 
Ombud bolagsstämma Ockelbo Vatten AB - Staffan Åkesson (C) 
(Birger Larsson (C) ersättare) 
God man fastighetsbildningsförrättningar (jord- och skogsbruksfrågor) 
Länsstyrelsen Gävleborg - XX (C) 

Ärendebeskrivning 
Per-OlofUhrus (C) har 2020-05-14 inkommit med en avsägelse från 
samtliga förtroendeuppdrag. 

Förtroendeuppdrag 
Ersättare Kommunstyrelsen 
Ersättare Valnämnden 
Ledamot Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Ombud bolagsstämma Gästrike Vatten AB 
Ombud bolagsstämma Ockelbo Vatten AB 
God man fastighetsbildningsförrättningar (jord- och skogsbruksfrågor) 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

Justeran?es signatur! 
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§ 124 Dnr 2020/00008 

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun - Förslag på 
målinriktningar 

• Försäljning av tomtmark Åmotsbruk 
• Investeringsmedel - Paviljonger Wij förskola 
• Beslut om Lån samt Borgensåtagande Ockelbo Kooperativa 

fastigheter AB 
• Svar på motion - Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas 

Ipads 
• Svar på medborgarförslag- VA-taxa 
• Svar på medborgarförslag - "Motorgård" till Ockelbos ungdomar 
• Fyllnadsval - Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden (S) 
• A vsägelse/Fyllnadsval - ledamot Kommunfullmäktige mm (C) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

Kommunstyrelsen 

§ 125 Dnr 2020/00009 

Information kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Gästrike Vatten - Eget kapital för 
Ockelbo Vatten AB samt 
Anläggningstaxa 
Corona/Covid-19 - aktuell situation 
Skogsbrand Sarvtjärnsberget 
Förslag på namnändring Hagvägen 
F örmånscy klar 
Påminnelse partistöd 

Lena Blad VD/Emil Myrberg 
enhetschef ekonomi 

M Lindblom 
M Lindblom 
A-K Sundelius 
A-K Sundelius 
A-S Stensson 

1 
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Skriftlig reservation ang miljöstrategiska programmet. 

Vi har inga problem med målsättningen i sig. Det är dock för okonkret underlag för att vi ska veta vad 

vi ställer oss bakom. Vi yrkar på återremiss inom följande punkter: 

1. Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun. 

2. I Ockelbo lever vi utan att överskrida vår koldioxidbudget. 

3. Energin som vi använder kommer från förnybara källor. 

I ett senare skede kommer man att motivera en rad olika avgiftshöjningar och åtgärder och då 

hänvisa till målsättningen, och det är av den anledningen vi först vill ta fram hur vi ska kunna uppnå 

målen. 

Vi vänder oss mot att målsättningen tar sikte på att utesluta kärnenergi och ersätta med enbart 

förnybara källor. 

Liz Zachariasson, SD 

Jonny Lindblom, SD 

Joel Strömner, SD 

Linus Gunnarsson, M 


