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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stora Vänortsrummet, tisdagen den 29 september 2020 kl 09:00-16:00

Beslutande

Magnus Jonsson (S), Ordförande
Marit Rempling (C), Vice ordförande
Göran Ström (S) , ersättare för Anna Schönning (S)
Patrik Jonsson (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Birger Larsson (C)
Joel Strömner (SO)
Liz Zachariasson (SO)
Linus Gunnarsson (M)
Dan Brodin (KO)§§ 131-150
Martin Sund Svensson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Kerstin Hellberg (S)
Anders öquist (S)
Irene Bogren (S)
Jonny Lindblom (SO)
Patrik Herou (SO)
Stig Mörtman (M) , ersättare för Dan Brodin (KO) §§ 126-130

övriga närvarande

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,
personalchef Monica Wåhlström, samordnare Carita Carter, chef
arbetsmarknads- och integrationsenheten Thomas Larsson,
näringslivschef Mimmi Ekström, näringslivsutvecklare Henrik Ricknell,
socialchef Johan Callenmark §131 , Socialnämndens ordförande Anna
Engblom §131 , utbildnings- och kulturchef Ola Johansson §131 ,
Utbildnings- och kulturnämndens ordförande Staffan Nordqvist § 131 ,
Maria Ovist, controller Gästrike Atervinnare AB § 130,

Justerare

Birger Larsson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
·

Eriksson

Ordförande

MaQnus J

sson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag .
Instans
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Kommunstyrelsen
2020-09-29
2020-09-30
mmunkontoret

l

Datum då anslaget tas ned

2020-10-22

§§ 126-150
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Fyllnadsval (SO) - Ersättare Socialnämnden mm .............................................. 31
§ 147 Dnr 2020/00454

Fyllnadsval (SO, M, KO) - Ersättare Ockelbogårdar AB ............. ....................... 32
§ 148 Dnr 2020/00475

Politisk representant i arbetet med kretsloppsplan ............................................ 33
§ 149 Dnr 2020/00008

KS-KF ärenden ................................................................................................. 34
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Kommunstyrelsen

§ 126

Dnr 2020/00002

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Birger Larsson (C) att tillsammans med ordförande
justera dagens protokoll.
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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen

§ 127

Dnr 2020/00003

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande ändring:
Tillägg av frågor avseende Sommarjobb, Motioner på hemsidan, Belysning
gång- och cykelväg Wij förskola och Sopor i naturen.
Information avseende Bredband utgår.

Inlägg
Stig Mörtman (M), Jonny Lindblom (SD), Elsie-Britt Eriksson (S),
Joel Strömner (SD)

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen

§ 128

Dnr 2020/00004

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Under perioden 2020-06-09 - 2020-09-14 har följande delegationsbeslut
fattats .
Kommunstyrelsens ordförande 2020-09-10 enligt 39 § KL (2017:725)
- Yttrande angående förslag till nya föreskrifter för väg E4, Gävleborgs län,
samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2011 :20) om
hastighetsbegränsning på väg E4 i Gävleborgs län, Trafikverket

Juste:~ndes signatur!
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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen

§ 129

Dnr 2020/00005

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
• Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland - Protokoll 2020-05-19
• Gästrikerådet - Protokoll 2020-05-29
• Samordningsförbund Gävleborg - Protokoll 2020-05-29
• Gästrike Vatten AB - Protokoll med verksamhetsrapport 2020-06-11
• Länsstyrelsen Dalarnas län - Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet 2020-07-08
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - Kallelse 2020-08-25
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - Protokoll 2020-08-25
• Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland - Protokoll 2020-08-25
• Ockelbogårdar AB - Kallelse 2020-08-26
• Ockelbogårdar AB - Protokoll 2020-08-26
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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen

§ 130

Dnr 2020/00409

Avfallstaxa 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till höjning av avfallstaxan för 2021 motsvarande avfallsindex om
2,5 % godkänns.

Ärendebeskrivning
Taxor för kommunal verksamhet ska bygga på självkostnadsprincipen vilket
också ligger till grund för taxeförslaget. En taxa är ett fast belopp och inte en
andel av något. Så länge inget nytt beslut fattas så är intäkterna desamma. En
taxa kan inte jämföras med en skatt som ger förändrade intäkter då den
bygger på andel av lön och befolkningsmängd. Intäkterna förändras därmed
via en skattesats utan att skattesatsen i sin tur har ändrats.
Förslaget till höjning (2,5 %) motsvarar förbundets kostnadsutveckling vad
gäller inflation, indexeringar och lönerevision och beräknas ge förbundet en
ökad intäkt på 4,5 mnkr.
Verksamheten har kostnadsökningar som överstiger dessa 2,5 %, som avser
förbränningsskatter och behandlingskostnader. Med ett effektiviseringskrav
och förbättringsarbete motsvarande 1 % av verksamhetens kostnader ( ca 2,5
mnkr) kommer vi att klara en ekonomi i balans.
Beslut om avfallstaxan för 2021 fastställs av respektive medlemskommuns
komman.fullmäkti ge under hösten 2020.

Besluts underlag
Beslutsförslag avfallstaxa 2021 till kommunerna
A vfallstaxa 2021 förslag med år 2020 som grund
Frågor och svar om avfallstaxan 2021

Inlägg
Joel Strömner (SD)

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2020-09-29
Kommunstyrelsen

§ 131

Dnr 2020/00471

Delårsbokslut 2020-08-31 - nämnderna
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av delårsbokslut för Socialnämnden och Utbildnings- och
kulturnämnden godkänns.
Ärendebeskrivning
Socialchef Johan Callenmark och Utbildnings- och kulturchef Ola Johansson
redovisar respektive nämnds delårsbokslut.

Inlägg
Martin Sund Svensson (V)

Just;:.a~: es _s1gnaturl
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2020-09-29
Kommunstyrelsen

§ 132

Dnr 2020/00371

Delårsbokslut 2020-08-31 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2020-08-31 godkänns.

Ärendebeskrivning
Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och för perioden
januari till augusti.
Kommunstyrelsen ska till delårsbokslutet upprätta en verksamhetsberättelse
utifrån styrelsens verksamhetsområden. Verksamhetsberättelsen struktureras
utifrån fastställda rubriker. I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns
delar som kommer att ingå i delårsbokslutets förvaltningsberättelse.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2020-08-31 - kommunstyrelsen
Verksamhetsberättelser från integration och arbetsmarknad,
samhällsplanering, säkerhet och beredskap, näringsliv, kommunikationer,
teknikområdet, övergripande IT-verksamhet, information/kommunikation
och vänortssamarbete
Inlägg
Martin Sund Svensson (V), Birger Larsson (C), Liz Zachariasson (SD),
Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD), Marit Rempling (C)

Justerandes.signatur
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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen

§ 133

Dnr 2020/00378

lnternkontrollplan 2020 - uppföljning
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av interkontrollplan 2020 i samband med delårsbokslutet
godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt internkontrollplan 2020 ska uppföljning av planen genomföras i
samband med delårsbokslutet för 2020.
Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid
delårsbokslutet och vid årsbokslut. Uppföljning av interkontrollplan 2020
per 2020-08-31 har genomförts och redovisas enligt bilaga.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2020 kommunstyrelsen - uppföljning per 2020-08-31

Inlägg
Liz Zachariasson (SD)
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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen

Dnr 2020/00374

§ 134

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget
2021-2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021-2023 behandlas och
diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober.

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
Tillkommande behov (belopp i tkr)

Budget 2021

Friskvårdspeng - utökad ram
E-tjänster/ Hemsida/Intranät
Kuxatrafiken
Ökat öppethållande i väntsalen
Planarbete
Internetabonnemang förtroendev.
Summa

250
500
500
400
600
50
2 300

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 2021-2013
Förslag till kommunstyrelsens mätbara mål
Inlägg
Birger Larsson (C)

IUWragsbesfy~aede
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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen

§ 135

Dnr 2020/00480

Finanspolicy- uppföljning 2020-08-31
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 i samband med års- och delårsbokslut.

Beslutsunderlag
Finanspolicy rapport 2020-08-31
Inlägg
Birger Larsson (C), Liz Zachariasson (SD), Martin Sund Svensson (V),
Marit Rempling (C)

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen

§ 136

Dnr 2020/00468

Friskvård 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Friskvårdsbidraget till anställda utökas från 1 500 kronor till 2 000
kronor/år med giltighet from 2021-01-01.
2. Finansieringen hänförs ekonomiutskottet och till budgetprocessen
2021-2023.
Friskvårdsbidraget rekommenderas att fr o m 2021 vara i samma omfattning
för de anställda både i kommunen och Ockelbogårdar AB.

Ärendebeskrivning
Bidrag till friskvård har diskuterats vid personalutskottets sammanträde i
februari och i september 2020. Det som har presenterats är att nivån på
friskvårdsbidraget bör vara lika för kommunen som för Ockelbogårdar AB.
Friskvårdsbidraget till personal inom bolaget är 2 000 kronor.

Inlägg
Martin Sund Svensson (V)

Justerande~ signatur!
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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen

§ 137

Dnr 2020/00169

Förmånscyklar Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Tillsvidareanställda i Ockelbo kommun erbjuds förmånscykel via
bruttolöneavdrag.
2. Kommunkontoret får i uppdrag att säkerstäJla den administration som
förmånscykel innebär för kommunen.

Ärendebeskrivning
Upphandling av förmånscyklar pågår och genomförs av Sandvikens
kommun. Det finns ett ramavtal som Ockelbo kommun har möjlighet att
avropa.
Förmånscykel innebär att den anställde tecknar ett avtal om förmånscykel ,
väljer en cykel ur en leverantörs sortiment och betalar för den via ett
bruttolöneavdrag. Storleken på löneavdraget bestäms av värdet på vald
förmånscykel. En avancerad el-cykel ger ett större avdrag än en traditionell
treväxlad manuell cykel.
En förmånscykel har en avtalslängd över tre år, som genererar ett aktuellt
marknadsvärde. (ibland kallat restvärde) vid avtalets slut. Förmånscykeln
kan då köpas loss eller lämnas tillbaka till leverantören.
En förmånscykel innebär en hyra av en cykel. Det är inget avbetalningsköp.
Upplägget kan upplevas som oattraktiv för vissa anställda eftersom avtalet
genererar ett aktuellt marknadsvärde efter tre (3 år). Ett värde som är svårt
att beräkna eftersom det baseras på marknadsvärdet som behövs ur
skattesynpunkt. Förmånscykel är så pass nytt att det är svårt att beräkna ett
korrekt marknadsvärde.
Förmånscykel är till viss del kostnadsneutralt för arbetsgivare som erbjuder
sina anställda detta. Det betyder att arbetsgivaren inte får någon direkt
kostnad för förmånscykeln. Kostnaden ligger i relationen mellan
leverantören och den anställde.
Viss administration åligger dock arbetsgivaren. Bruttolöneavdragen ska
hanteras i kommunens lönesystem och fakturor från leverantören ska
stämmas av mot listor med arbetstagare som har löneavdrag. Dessutom
behöver kommunen ha en kontaktperson som kan vara en länk mellan
leverantör och medarbetare.
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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen

I närområdet har Hudiksvalls- och Bollnäs förmånscykel och Gävle har
infört det under 2020. Det är svårt att uppskatta hur många arbetstagare som
skulle vara intresserade i Ockelbo kommun. Utifrån jämförelser i närområdet
är uppskattningen att det kan vara allt mellan 75 - 400 personer.
Förmåncykel stämmer bra med kommunens miljömål och kan attrahera en
viss del av våra arbetstagare, och det kan även stärka vårt
arbetsgivarvarumärke. Det är dessutom inte så många mer förmåner som kan
erbjudas med bruttolöneavdrag. Förmånen innebär också vissa hälsomässiga
fördelar för de som tecknar sig för denna förmån.
Det är dock av yttersta vikt att kommunikationen kring förmånscykel blir
tydlig och balanserad och även lyfter fram att bruttolöneavdrag innebär att
årslönen minskar och att detta påverkar föräldrapenning, mer/övertid samt
statlig ålderspension.
Erbjuder Ockelbo förmånscykel blir Ockelbo den 56:e kommunen i Sverige
som erbjuder förmånscykel via leverantören.
Ärendet förmånscykel har beretts i kommunledningsgruppen som där
samtliga är positiva till denna förmån.

Inlägg
Birger Larsson (C)
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Sammanträdesdatum

2020-09-29

Kommunstyrelsen

§ 138

Dnr 2020/00470

Försäljning av tomtmark Amotsbruk - Vallhalla 1 :91
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Försäljning av fastigheten Vallhalla 1:191 för 40 kr/m2 beviljas.
Ärendebeskrivning
En privatperson är intresserad att köpa tornen Vallhalla 1:91 i Åmot (se
rödmarkerat område, bilaga). Tomtens storlek är 1 247 m 2 •

Ett omfattande markarbete krävs för att göra tomten byggklar och
kommunen har, med hänvisning till detta, mottagit ett bud på 40 kr/m2 •
Kommunen har inte sålt tomter i Åmot på många år. För att uppmuntra
bostadsbyggande så föreslås att tomten säljs till rabatterat pris. Som vanligt
kommer kommunen att lägga med en klausul om återköpsrätt om inte
fastigheten bebyggs inom 2 år.

Besluts underlag
Bilaga karta Vallhalla 1:91
Inlägg
Linus Gunnarsson (M), Birger Larsson (C)

Justerandes signatur

<1~"-

I

I

UWragsb,sfy""'"""

17(35)

Sida

0
0
0

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 139

Dnr 2019/00742

Svar på medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo
förskola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Tekniska enheten ges i uppdrag att undersöka om det går att göra åtgärder
för att förbättra trafiksäkerheten vid överfarten mellan Lingbogården och
Lingbo förskola.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att
parkeringen på Lingbo förskola är dåligt planerad och föreslår en utbyggnad
av befintlig parkering.
Svar: Tekniska enheten och förskolan anser att nuvarande parkering inte är
en perfekt lösning, men att bygga ut parkeringen på förskolans sida kostar
mycket pengar och den ger inte många extra parkeringsplatser. Tekniska och
förskolan förordar att föräldrar använder sig av parkeringen på
Lingbogårdens sida. Förskolebarn ska ledas av sina föräldrar till förskolans
entre och därmed är det inte ett hinder att korsa vägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-29, §63 att återremittera ärendet för
ytterligare utredning av möjligheterna till en trafiksäkrare parkeringsmiljö.
Yttrande har inhämtats av Trafikverket:
"Trafikverket instämmer i kommunens svar. Förskolebarn ska inte gå själva
utan ska följas av vuxna fram till entren. Det troliga är väl att merparten av
de trafikanter som passerar är närboende i Lingbo som väl känner till att det
ligger en förskola här. Åtgärder är dessutom redan gjorda för att förstärka att
det är en gångväg som passerar vägen. Vägen är avsmalnad på platsen och
försedd med sidomarkeringsskärmar och vamingsskyltar om avsmalnad väg.
Om t ex linjemarkeringen behöver förstärkas kan underhåll se över det.
Buskaget vid den västra sidan kan också behöva en översyn så att det inte
har växt för mycket. Att anlägga ett gupp är inte aktuellt på denna plats. Ett
gupp i denna miljö skapar andra problem i form av buller och vibrationer.
hastigheten är 50 på hela Fallvägen (väg 586), en lägre hastighet skulle vara

Justerandes signatur
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2020-09-29

Kommunstyrelsen

rimlig på denna typ av väg. Om området inte är utpekat som tättbebyggt är
det länsstyrelsen som beslutar om lokala trafikföreskrifter. Kommunen eller
annan kan lämna förslag på ändrad hastighets gräns till länsstyrelsen."

Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo förskola
Parkering Lingbo
KF beslut 2020-06-29, §63 - Bättre parkering vid Lingbo förskola
Inlägg
Martin Sund Svensson (V), Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD)
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§ 140

Dnr 2020/00306

Samverkan Ockelbo Kommun och Ockelbogårdar AB arbetsmarknadsåtgärder
Kommunstyrelsens beslut
1. Ockelbo gårdar AB får i uppdrag att bereda 10-20 platser för
arbetsmarknadsinsatser för personer som är arbetslösa och saknar egen
försörjning.
2. Ockelbogårdar AB får i uppdrag att bereda 10 feriejobbsplatser för
gymnasieungdomar under sommarlovet.
3. Utbildning- och Kulturförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen och
Socialförvaltningen får i uppdrag att bereda minst 25 platser vardera för
arbetsmarknadsinsatser för personer som är arbetslösa och saknar egen
försörjning.
4. En arbetsgrupp utses med representanter från Ockelbogårdar AB och
Ockelbo Kommunen för att utreda möjligheterna för de föreslagna insatserna
och att ta fram lämpliga arbetsuppgifter för personer i insatser hos
Ockelbogårdar AB .
5. Ovan nämna förvaltningar arbetar fram lämpliga platser och presenterar
dessa för den samordnande enheten i kommunen som föreslås vara
arbetsmarknadsenheten.

Ärendebeskrivning
Kommunen och arbetsförmedlingen har under hösten 2019 haft en dialog om
hur samarbetet och planeringen av insatserna för arbetssökande ska fungera
under 2020.
I dialogarbetet kunde vi konstatera att en gemensam satsning behöver göras
för att vända den höga arbetslösheten i Ockelbo Kommun.
Utifrån de antal personer som arbetsförmedlingen och Ockelbo kommun vill
erbjuda utvecklande insatser för i Ockelbo finns ett stort behov att utöka
antalet platser för Introduktionsjobb, nystartsjobb, extratjänster,
arbetsträning eller praktik. Även platser för feriejobb för gymnasieungdomar
behöver utökas.
För att utöka möjligheterna för Ockelboborna att hitta lämpliga platser
föreslår kommunstyrelsen att Ockelbogårdar AB och kommunens
förvaltningar bereder platser för introduktionsjobb, nystartsjobb,
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lönebidragsanställningar, praktik, arbetsträning och feriejobb för ungdomar
under sommarlovet.
Kommunens arbetsmarknadsenhet föreslås vara samordnande när det gäller
samverkan och kontakten med arbetsförmedlingen. Främst när det gäller
möjliga insatser och kandidater till de tilltänka insatserna i Ockelbo.
Under våren och sommaren har en dialog förts intern mellan kommunens
förvaltningar och även mellan kommunen och Ockelbogårdar AB för att
bereda flera platser för arbetsmarknadsinsatser.
Samarbetet kommer att vara en viktig del i den satsningen för arbetssökande
mot egen försörjning som påbörjades 2020.

Beslutsunderlag
VerksamhetschefThomas Larssons tjänsteskrivelse - Samverkan i Ockelbo
kommun och Ockelbogårdar AB
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Dnr 2019/00733

§ 141

Svar på motion - Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga
drivmedel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Niels Hebert (MP) yrkar i en motion:
"att Ockelbo kommun ställer sig positiv till att successivt byta ut (av
förvaltningen identifierade) lämpliga fordon till biogas/bensinhybrider när
ett tankställe för biogas finns etablerat.
- att Ockelbo kommun meddelar intresserade företag om detta beslut
- att uppdra åt kommunförvaltningen att återrapportera till
kommunfullmäktige senast i februari 2020."
Svar: Kommunstyrelseförvaltningen utreder frågan om ett biogastankställe i
samarbete med Ekogas, externa aktörer och övriga berörda parter. Det finns
ett positivt intresse för Ockelbo som en del av infrastrukturen av
biogastankställen. I dagsläget finns olika laddmöjligheter och HVOl00 i
centralorten. Biogas vore ett bra komplement när det kommer till att kunna
erbjuda alternativa bränslen, för bosatta, besökare och Ockelbo kommun.

Beslutsunderlag
Motion - Låt landsbygden :fa tillbaka sitt billiga drivmedel
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§ 142

Dnr 2020/00450

Remiss av SOU 2020:8 Starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner svaret och överlämnar det till
Finansdepartementet.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillsätta en parlamentarisk
kommitte för att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att
fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommitten lämnade sitt
slutbetänkande den 19 februari 2020.
Remissvar:
Stöd och incitament för strategisk samverkan och frivillig
sammanläggning av kommuner
• För att det ska bli ett strategiskt och långsiktigt samarbete måste
kommunerna få möjlighet att göra ett gediget förarbete.
• För att få en strategisk och långsiktig samverkan eller fördjupa
befintlig samverkan måste varje enskild kommun göra en
analys av kommunens nuvarande och framtida utmaningar.
• Potentiella områden för långsiktig samverkan måste
identifieras. För att kunna göra detta måste kommuner få
tydliga incitament innan de kan ansöka om statsbidrag för
samverkan med en eller fler kommuner.
Försöksverksamhet
• Positivt med försöksverksamhet, men det kan finnas många
hinder som måste belysas
• Viktigt att medborgarperspektivet tas i beaktande
• Tveksamt om det finns tillräckliga incitament för att medelstora
och större kommuner ska vilja gå samman med andra
kommuner. Även om skulden avskrivs finns kommunala
skillnader och utmaningar. För mindre kommuner finns risken
att man upplever sig som allt mer perifera - jmf tidigare
kommunsammanslagningar
• Att starta eller vidareutveckla strategisk samverkan kan på sikt
leda till sammanslagningar
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• Det kan behövas ytterligare incitament för att kommuner som
har tillräcklig kapacitet idag ska finna samverkan intressant
• Viktigt med tydliga incitament för de kommuner som idag har
svårt att inleda samverkan när det råder resursbrist
Former för stöd och analys för att stärka kommunernas kapacitet
• Positiv till att en delegation inrättas med fokus på strategi för
att klara framtida utmaningar.
• Viktigt att det finns en sammankallade aktör med ett tydligt
uppdrag.
• Det bör vara kommunerna som gör en strategisk inventering
och identifierar vilka områden som är aktuella för strategiskt
samarbete.
• Det bör också föras dialoger mellan nära geografiskt placerade
ansvanga.
• Positiv till förslaget att forskning tillämpas för
kapacitetshöj ande åtgärder.
Statens åtagande och statlig närvaro i hela landet
• Instämmer att statens närvaro och ansvar måste förtydligas och
ser positivt på kommundelegationens uppdrag.
• Om staten ökar sin närvaro kan kommunerna få mer kompetens
men också bidra till ökad förståelse mellan kommun och stat då
många kompetensutbyten kan komma att ske.
• Staten bör ta ett tydligt ansvar för sina åtaganden i kommunerna
och utveckla det arbetet med att garantera statlig närvaro i hela
landet. Det bör finnas ett tydligt ansvar för att utveckla och
implementera detta.
Kommunernas ekonomi
• Positivt att utredningen föreslår en minskad användning av
riktade statsbidrag. Nackdelar med riktade statsbidrag är
kortsiktigheten, oklar måluppfyllelse och den administrativt
betungande uppföljningen som oftast krävs vid återsökning av
bidragen.
• Om en bred översyn av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet genomförs, är det viktigt att beakta de
utmaningar som finns i vissa delmodeller och som är svåra att
påverka och ofta kostnadskrävande.
• Förenkla avtalssamverkan.
Kommunernas kompetensförsörjning
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Vissa kan ha större utmaning än andra att anställa specialister
och att vissa tjänster blir personberoende. Kommuner som
identifierat sådana utmaningar bör få incitament för att
strategiskt och långsiktigt lösa personal- och
kompetensförsörjningen. Kommunerna bör även undersöka
möjligheten till samverkan.
Årligt statsbidrag för utbildningscentra bör garanteras över en
längre period. På så sätt kan en strategisk samverkan bidra med
kompetensförsörjning på längre sikt.
Instämmer med SKRs yttrande om studienedskrivning, detta
bör införas och inte utredas ytterligare. Det behövs fler och mer
strategiskt långsiktiga förslag.

Tekniska lösningar välkomnas men en sådan omställning kommer initialt att
belasta kommunernas ekonomi ytterligare. Incitament för en sådan
omställning saknas i utredningen
Kommunernas digitaliseringsarbete
• För att kunna utveckla kommunala verksamhet med hjälp av ny
teknik behöver vissa kommuner få stöd både med nationella
lösningar kring infrastruktur, säkerhetslösningar m.m. och
ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet kan också vara
personella resurser.
• Det är viktigt att t.ex. SKR och Inera får resurser för att
utveckla lösningar och dessa kan i sin tur kan samordna
utvecklingen med de statliga myndigheterna genom DIGG där
kommunerna har mycket utbyte.
• För att kommunernas digitaliseringsarbete ska ta fart måste
staten tillsammans med SKR ha ett ansvar att stödja och utbilda
för att stärka digitaliseringsarbetet.
• Arbetet med informationssäkerhet är viktigt och det kräver att
varje kommun arbetar med detta systematiskt. En viktig fråga
om ekonomiska och personella resurser för små och medelstora
kommuner. För att kunna genomföra detta arbete måste
kommuner få stöd från staten.
• Bredband är en viktigt för medborgare, företag och
digitaliseringen. De områden som återstår för att uppnå
regeringens mål 2025 blir mycket dyrare att bygga ut.
Kostnaden är så stor att det inte går att bygga på kommersiell
bas längre. Det måste till statliga bidrag för att dessa områden
ska bli utbyggda. Regelverket kring dessa bredbandsbidrag
måste förenklas så de faktiskt kan användas på de områden som
återstår för utbyggnad.
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Övriga förslag och bedömningar
• Om kommunernas digitaliseringsarbete ska utvecklas anser
Ockelbo kommun att det är nödvändigt att staten ser över
speciallagstiftningen gällande grundläggande infrastruktur.
Positiva till att staten tar större ansvar och vidtar åtgärder för att förenkla och
utveckla arbetet med kommunernas klimat- och hållbarhetsarbete
Övriga synpunkter
• Text med samma innebörd återkommer ofta i ett flertal kapitel.
Det hade varit lättare för remissinstanserna om remissen varit
mer kort och koncist.
• Det har varit enklare om förslagen varit tydliga och att det
sedan funnits en bilaga med bakgrund, fördjupningar samt
övriga förslag som behandlats men inte förordas.
• Det hade även underlättat för de mindre kommuner som berörs
mycket av utredningen, de kommunerna har inte resurser att
avsätta för att svara på en remiss på närmare 800 sidor.
• Ockelbo kommun, liksom många andra kommuner i Sverige,
står inför stora kostnader för underhåll och investeringar i
gamla VA-ledningar och där utgår inget statligt stöd. Detta
nämns ej i utredningen, men är likväl en viktig fråga.
Besluts underlag
Svar på remiss av SOU 2020:8 Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdrag
Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget - SOU
2020:8
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Dnr 2020/00385

§ 143

Medelstilldelning Samordningsförbund Gävleborg 2021
Kommunstyrelsens beslut
Samordningsförbundet Gävleborgs förslag till medlemsavgift för Ockelbo
kommun och för 2021 godkänns.

Ärendebeskrivning
Varje år fördelar staten medel för samordnade rehabiliteringsinsatser till
landets alla Samordningsförbund, baserat på varje medlemskommuns
försörjningsmått samt befolkningsantal.

Staten finansierar Samordningsförbunden med 50% under förutsättning att
Region/landsting finansierar 25% samt kommunerna tillsammans de övriga
25%.
Som framgår av bifogat dokument "Finsam idealfördelning 2021" så har
Samordningsförbund Gävleborg möjlighet att få tillgång till 10,5 mnkr från
staten 2021.
Med anledning av det inte varit möjligt att genomföra medlemssamråd enligt
vanlig ordning under våren samt baserat på budgetplanering i
Samordningsförbundets Verksamhetsplan 2020-2022 föreslår styrelsen en
oförändrad medlemsavgift för 2021, med en mindre justering mellan
kommunerna.
Sammanställning av medlemsavgiften över år
År
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Belopp

21000
34 962
34 962
34 962
69 924
69 924
69 817

Besluts underlag
Finsam idealfördelning 2021
Förfrågan till medlemmar inför 2021
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§ 144

Dnr 2020/00370

Redovisning av partistöd 2019 och partistöd 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfu.1lmäktige
1. Redovisning av partistöd 2019 godkänns.
2. Partistöd 2021 utbetalas enligt fastställda regler.

Ärendebeskrivning
Regler och riktlinjer för partistöd har antagits av fullmäktige den 2018-1217, § 109. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande
bestämmelserna om kommunalt partistöd. De av fullmäktige beslutade regler
och riktlinjer ligger till grund för bedömning av redovisning av partistöd och
inför fastställande av partistöd för kommande år.
Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistödet. Fullmäktige
får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin
redovisning och granskningsrapport.
Redovisning och granskning
Redovisning av partistöd 2019 har lämnats in från samtliga partier
representerade i fullmäktige.
De kostnader som redovisas ska stämma mot de intäkter som erhålls. Om
partistöd inte nyttjas föregående år ska ej nyttjade medel finnas med i
redovisningen kommande år.
Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd Ockelbo kommun, kommunfullmäktige
2018-12-17, § 109
Riktlinjer för redovisning av lokalt partistöd, kommunfullmäktige 2018-1217, § 109
Redovisning av partistöd 2019 från partierna som är representerade i
kommunfullmäktige.
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§ 145

Dnr 2019/00750

Svar på motion - Stöd till byavakter och föreningar för
ökad trygghet
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras.

Ärendebeskrivning
Ghaith Al-Tameemi (S) yrkar i en motion:
1. Att kommunen ska utreda möjligheterna för ekonomiskt stöd till
Byavakterna.
2. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till
Byavakterna.
3. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till
föreningar i kommunen.
Detta utifrån, kort sammanfattat:
- Att få personer idag valt att viga sin tid till att byavakta i vår kommun och
att det för att klara av arbetet behövs fler som vill vara med och
uppslutningen just nu är alldeles för låg.
- Att ideellt engagerade individer använder både tid och egna saker, bland
annat i form av bil och bränsle.
- Att statistiken visar att föreningsidrotten tappar mark.
- Att vår kommun behöver dessa, men även många andra Ockelbobors
engagemang för att öka vuxennärvaron och tryggheten i hela kommunen.
- Att ett stöd från politiken är ett sätt att uppmuntra alla goda krafter som
finns i vår kommun.
Svar: Utifrån bakgrundsundersökningar av till exempel andra kommuners
lösningar i liknande frågor, diskussioner och möten, är förslaget att
Byavakterna bildar en förening för att därifrån kunna ansöka om kommunala
bidrag.
Att låna ut kommunens bilar är något som skulle kunna försätta kommunen i
en konkurrenssituation gentemot Ockelbo Taxi och bör ej genomföras.

Beslutsunderlag
Motion - Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet
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Inlägg
Elsie-Britt Eriksson (S), Jonny Lindblom (SD)
Yrkanden
Elsie-Britt Eriksson (S) yrkar att motionen återremitteras.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att
motionen återremitteras.
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§ 146

Dnr 2020/00379

Fyllnadsval (SO) - Ersättare Socialnämnden mm
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ersättare Socialnämnden - Jonny Lindblom (SD)
Ersättare Valnämnden - Liz Zachariasson (SD)
Ledamot Anna och Per G Berggrens stiftelse - Lena Lundqvist (SD)
Ledamot A F Jäderbergs stiftelse - Lena Lundqvist (SD)
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård - Lena Lundqvist
(SD) (tidigare ersättare)
Ersättare Gemensamma nämnden för företagshälsovård - Bo Stenbeck (M)

Ärendebeskrivning
Ann-Katrin Zachrisson (SD) har 2020-06-26 inkommit med en avsägelse
från samtliga förtroendeuppdrag.
Förtroendeuppdrag
Ersättare socialnämnden
Ersättare valnämnden
Ledamot Anna och Per G Berggrens stiftelse
Ledamot A F Jäderbergs stiftelse
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård
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§ 147

Dnr 2020/00454

Fyllnadsval (SO, M, KD) - Ersättare Ockelbogårdar AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ersättare Ockelbogårdar AB - XX ()

Ärendebeskrivning
Mari-Ann Dahlstedt (KD) har 2020-08-31 inkommit med en avsägelse som
ersättare i styrelsen för Ockelbogårdar AB.
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§ 148

Dnr 2020/00475

Politisk representant i arbetet med kretsloppsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kerstin Hellberg (S) och Joel Strömner (SD) utses som politiska
representanter i arbetet med kretsloppsplan.

Ärendebeskrivning
Det finns möjlighet att för Ockelbo kommuns del utöka representationen i
den politiska referensgruppen för arbetet med nya kretsloppsplanen.
Om intresse finns, kan 1-2 ledamöter/ersättare från kommunstyrelsen ingå i
referensgruppen (Mats Åstrand och Birger Larsson är redan utsedda från
Gästrike återvinnare ).
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§ 149

Dnr 2020/00008

KS-KF ärenden
Kommunstyrelsens beslut
A vfallstaxa 2021
Finanspolicy - uppföljning 2020-08-31
Försäljning av tomtmark Åmots bruk - Vallhalla 1:91
Redovisning av partistöd 2019 och partistöd 2021
Svar på motion - Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel
Svar på medborgarförslag - Bättre parkering Lingbo förskola
Fyllnadsval (SD)- Ersättare Socialnämnden mm
Fyllnadsval (SD, M, KD)- Ersättare Ockelbogårdar AB
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Dnr 2020/00009

§ 150

Information kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Yttre skötsel
Corona/Covid-19 - aktuell situation
Internationellt
Näringslivsinformation
Tillväxtutskottet/Arbetsförmedlingen
Sommarjobb
Motioner på hemsidan
Belysning gång- och cykelväg Wij förskola
Sopor i naturen

utdragsbes cyrl<ae de

1

DHedman
M Lindblom
J Krliger
M Ekström
T Larsson, H Ricknell
M Wåhlström
A-C Eriksson
D Hedman
Gästrike Återvinnare
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