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§ 156 Dnr 2020/00002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Liz Zachariasson (SD) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 157 Dnr 2020/00003  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Information avseende Ärenden förvaltningsrätten. 

Frågor avseende Klargörande industrilokalen, Granngården, Framtida möten, 

Skoskydd Perslundaskolan, Rapport Trafikverket och Båtlivet i Ockelbo. 

      

      

Inlägg 

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

Birger Larsson (C), Linus Gunnarsson (M) 
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§ 158 Dnr 8964  

INFORMATION - Rovdjursförvaltning 

Joel Isensköld och Sandra Wahlund, Länsstyrelsen Gävleborg, informerade 

och besvarade frågor avseende rovdjursförvaltning. 

Övriga deltagare: Angelica Edberg, Inger Högberg Kalmering, Niklas 

Karlsson och Jan Blank. 

 

      

Inlägg 

Patrik Jonsson (S), Martin Sund Svensson (V), Joel Strömner (SD),  

Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C) 
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§ 159 Dnr 2020/00004  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2020-09-15 – 2020-10-11 har inga delegationsbeslut fattats. 

 

      

 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-27 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 160 Dnr 2020/00005  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Svar till 

Kommunrevisionen angående revisionsrapport  

 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om ändring av 

föreskrifter (1971-08-23) gällande allmänheten för Svartstensuddens 

naturreservat, Gävle kommun 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2020-09-22 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2020-09-22 

 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2020-09-22 

 Gästrike Vatten AB – Protokoll från styrelsemöte 2020-10-01 

 Ockelbo Vatten AB – Protokoll från styrelsemöte 2020-10-01 

 Ockelbogårdar AB – Kallelse 2020-10-07 

 Utbildnings- och kulturnämnden 2020-09-23, § 45 – Revidering 

regler och riktlinjer – förskola, fritidshem och fritidsklubb 

 Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslut om bildande av Björnbergets 

naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet 

 Förvaltningsrätten i Falun, Dom 2020-10-13, Mål nr 1909-20 

 Förvaltningsrätten i Falun, Föreläggande 2020-10-26, Mål nr  

5080-20 
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§ 161 Dnr 2020/00006  

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens månadsredovisning per september 2020. 
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§ 162 Dnr 2020/00007  

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Nämndernas månadsredovisning per september 2020. 
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§ 163 Dnr 2020/00554  

Ändrad tidplan budget 2021-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budgetprocessen flyttas fram i tid för att säkerställa den ekonomiska 

utvecklingen och konsekvenser av regeringens förslag om generella och 

riktade statsbidrag samt att säkerställa konsekvenser av kommande 

investeringar. 

2 Extra ekonomiutskott fastställs till den 9 november 2020. 

3. Års- och flerårsbudget 2021-2023 behandlas vidare av kommunstyrelsen 

den 17 november 2020 och av fullmäktige den 30 november. 

4. Förslag till ändrad tidplan för budgetprocessen 2021-2023 godkänns i 

övrigt. 

 

Ärendebeskrivning 

Ny tidplan för fastställande av budget 2021-2023  

För att säkerställa den ekonomiska utvecklingen och konsekvenser av 

regeringens beslut om generella och riktade statsbidrag samt att säkerställa 

konsekvenser av kommande investeringar föreslås att kommunens 

budgetprocess flyttas fram i tid.  

Kommunen budgetprocess flyttas fram i tid för att kunna erhålla så aktuell 

information som möjligt. 

Inför fastställande av års- och flerårsbudget Ny tidplan 

Förslag till skattesats 2021 enligt plan; kommunstyrelsen den 27 

oktober och fullmäktige den 30 november 
27 oktober/30 november 

Extra ekonomiutskott (för att behandla budget  

2021-2023 i sin helhet) 
9 november 

Kommunstyrelsen (för att behandla budget  

2021 – 2023 i sin helhet 
17 november 

Kommunfullmäktige – beslut till års- och flerårsbudget 30 november  

Förutsättningar att beakta 

Ekonomirapporten  

Sveriges kommuner och Regioner. SKR, presenterar Ekonomirapporten den 

20 oktober och kommer där att en mer detaljerad analys av den ekonomiska 
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utvecklingen och åtgärder som behöver vidtas för en fortsatt god välfärd till 

den växande andelen barn, unga och äldre.  

Efter presentation av ekonomirapporten publicerar Sveriges kommuner och 

Regioner, SKR, ett cirkulär med rapporten i detalj. 
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§ 164 Dnr 2020/00553  

Skattesats 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Utdebitering för år 2021 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona. 

                       

Ärendebeskrivning 

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

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

Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas under november 

månad, men kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång lämna 

förslag till skattesats för det följande året.  

Förslag till års- och flerårsbudget 2021–2023 har flyttats fram i tid och 

kommer att behandlas av kommunstyrelsen i november 2020 och därefter 

beslut i fullmäktige i november 2020. Med anledning av detta måste enbart 

förslag till skattesats för år 2021 tas vid kommunstyrelsens sammanträde i 

oktober 2020. 

Sammanställning skattesats/avgifter  

Det totala skatteuttaget för 2021 är 35,73, inkl avgift till Svenska kyrkan) 

fördelas enligt följande: 

Kommunal 
skatt 

Landstings 
skatt 

Begravnings 
avgift 

Kyrko- 
avgift 

 

22.76 11.51 0.25 1.21  

Begravningsavgift Betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Ingår i 

kyrkoavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan. 

Kyrkoavgift Den sammanlagda avgift som betalas av medlemmar i Svenska 

kyrkan.                         
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§ 165 Dnr 2020/00508  

Kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Gästrike Återvinnares yttrande. 

                       

Ärendebeskrivning 

Regeringen har föreslagit att ta bort producentansvaret för returpapper med 

argumentet att tidningsbranschen inte klarar detta ekonomiskt. Istället ska 

ansvaret för insamling och återvinning läggas på kommunerna. 

Sandvikens kommun är remissinstans för förslaget och har bett Gästrike 

Återvinnare att lämna förslag till yttrande. För att understryka vikten av att 

hitta en bättre lösning för den här frågan föreslås att samtliga kommuner i 

kommunalförbundet Gästrike Återvinnare ställer sig bakom yttrandet. 

                         

Beslutsunderlag 

Remissyttrande från Gästrike Återvinnare 

Remissyttrande från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR                          
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§ 166 Dnr 2020/00526  

Bekräftelse borgensförbindelse, regressavtal och avtal 
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Ockelbo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 13 

april 1994, vari Ockelbo kommun åtagits sig solidariskt borgenansvar såsom 

för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs förpliktelser, alltjämt gäller 

samt att Kommuninvest äger företräda Ockelbo kommun genom att företa 

samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 

enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer. 

2. Ockelbo kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ockelbo 

kommun den 7 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Ockelbo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ockelbo 

kommun den 7 november 2011, vari Ockelbo kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

gäller. 

4. Magnus Jonsson och Joachim Krüger utses, att för Ockelbo kommuns 

räkning, underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

                       

Ärendebeskrivning 

Ockelbo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 

Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 

att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 

ansvar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 

förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. 
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Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. I 

samband med upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna 

gentemot långivarna.  

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Även dessa avtal är 

av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvests verksamhet. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio från den dag då 

åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftas 

genom beslut av fullmäktige. Även regressavtalet och garantiavtalet riskerar, 

mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år.  

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 

förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 

bekräftas i samband med avtalen. När detta har skett har såväl 

borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.                 

Beslutsunderlag 

Borgen KF 2015-05-15 

Bekräftelse 

Motpartsexponering derivat 

Regressavtal                          
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§ 167 Dnr 2020/00527  

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Ockelbo kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett 

insatsbelopp om 900 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att 

vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i föreningen till följd av ökade krav på 

kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. Kommunstyrelsen utser Joachim Krüger att för kommunstyrelsens räkning 

vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 

besluten ovan. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening genom återbetalning 

av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till föreningen. Ockelbo 

kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 

medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 

kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Vid föreningsstämman 16 april 

2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk 

förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och 

Kommuninvests fortsatta kapitalisering.                         

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Förslag missiv och beslutsformulering 

Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån 
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§ 168 Dnr 2019/00718  

Svar på medborgarförslag - Trivsammare väntplats 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat.                       

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

skolbussväntplatsen utmed Perslundavägen för eleverna på Perslundaskolan 

ska göras till en trivsammare och tryggare miljö. 

Svar: Kommunkontoret har inhämtat synpunkter från Ockelbo kommuns 

ungdomsråd. I ungdomsrådet sitter ungdomar mellan 13-18år som nyligen 

har gått på eller går på Perslundaskolan. Ungdomarna har fått svara på frågor 

om de ser ett behov att ändra utseende på bussväntplatsen för att skapa en 

trivsammare och tryggare miljö. 

Ungdomarna ser inget behov av färg och form för att skapa trygghet utan 

anser att mer vuxennärvaro är svaret på ökad trygghet. Fler personal från 

skolan vid väntplatsen är en trygghetsfaktor som ungdomarna tycker bör 

prioriteras, vilket ska återkopplas till verksamhetsutövaren.  

Ungdomarna tycker att storleken på väntplatsen är för liten. De vill ha mer 

tak över huvudet så att fler får plats under tak för att bekvämt och tryggt 

kunna vänta på skolbussen. Det bör således ses över att göra en busshållplats 

utifrån ungdomarnas synpunkter, vilket ska återkopplas till tekniska enheten.  

Ungdomarna har lämnat förslag på hur en bättre väntplats kan se ut. Om en 

ny väntplats kommer att byggas är också förslaget att ungdomsrådet samt 

elever på Perslundaskolan bjuds in i planeringsprocessen gällande inredning 

och storlek för att få med barnens perspektiv i planeringen och på så vis ta 

tillvara barnens intressen, behov och kunna agera för barnens bästa. 

Förslaget ska beaktas i kommande budgetprocess.                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – 2019-00718                          

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V) 
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§ 169 Dnr 2020/00234  

Svar på medborgarförslag - Parfymförbud i 
kommunens alla verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat.                       

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag, att kommunfullmäktige fattar beslut om att 

parfymförbud införs i all verksamhet i Ockelbo kommuns regi och deras 

lokaler (d v s förskolor, fritids-, skolor, arbetsplatser, lokaler som kommunen 

hyr ut m m), har inkommit. 

Svar: Kommunkontoret har inhämtat synpunkter från Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning (VGS), som utför tillsyn av inomhusmiljöer 

enligt miljöbalken. I de fall tillsynen upptäcker starka parfymlukter eller 

parfymerade produkter i skol- eller förskolelokal så noteras det som en brist, 

vilket återkopplas till verksamhetsutövaren. 

Arbetsgivaren ansvarar för att anställda inte riskerar att bli sjuka av sin 

arbetsmiljö. Om det finns anställda som upplever problem med parfymer och 

riskerar att bli sjuka är anpassningar nödvändiga. 

Ockelbo kommun föreslår att rekommendationer om att inte använda parfym 

eller dylikt med hänsyn till allergiker och doftöverkänsliga personer införs i 

samtliga kommunala lokaler.  

Ett förbud skulle vara svårt att följa upp vad gäller efterlevnad varför vi i 

dagsläget beslutar om rekommendationer. Kunskapen bland allmänheten om 

allergier, astma och doftöverkänslighet har också ökar varför detta borde 

vara en tillräcklig åtgärd.                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag_parfymförbud – KS20200511                          

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M) 
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§ 170 Dnr 2020/00381  

Svar på motion - Ersättares yttranderätt i fullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

                       

Ärendebeskrivning 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslår i en 

motion  

- att det i fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en skrivning om att 

en ersättare som har ställt en interpellation eller fråga får delta i 

överläggningen då svaret på den egna interpellationen eller frågan behandlas 

oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller ej. 

Svar: Motionärernas förslag finns inskrivet i nu gällande arbetsordning, § 34. 

Nuvarande arbetsordning fastställdes 2019-03-11, § 16 och utgår i huvudsak 

från det förslag till arbetsordning som dåvarande Sveriges Kommuner och 

Landsting tagit fram, daterat juni 2018.                           

Beslutsunderlag 

Motion – Ersättares yttranderätt i fullmäktige                          
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§ 171 Dnr 2020/00382  

Svar på motion - Demokrati i Ockelbo 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

                       

Ärendebeskrivning 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslår i en 

motion  

- att i samband med val av ledamöter till kommande mandatperiod skall 

oppositionen tilldelas en 2:e vice ordförandepost i alla nämnder. 

- att oppositionen skall tilldelas oppositionsråd utifrån valresultatet 

kommande mandatperiod. 

Detta för att säkerställa oppositionens insyn i kommunen. 

Svar: Frågeställningen hänförs till diskussioner inför kommande 

mandatperiod (2023-2026) och kommer att diskuteras vidare i 

Arvodeskommittén och med fullmäktigepresidiet i början av 2022. 

                    

Beslutsunderlag 

Motion – Demokrati i Ockelbo                          

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD) 
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§ 172 Dnr 2020/00372  

Delårsbokslut 2020-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Delårsbokslut per 31 augusti 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Delårsbokslut ska enlig Lag om kommunal bokföring och redovisning 

(LKB) upprättas. Lagstiftningen anger att delårsrapporten ska beslutas i 

styrelsen inom två månader. För att möta ny lagstiftning har perioden för 

delårsbokslutet är per 31 augusti. I koncernen ingår även Ockelbogårdar AB, 

Bionär Närvärme AB och Ockelbo Vatten AB. 

Kommunstyrelsen ska bedöma möjligheterna att nå fullmäktiges mål för 

ekonomisk hushållning. Redovisning av finansiella mål och verksamhetsmål 

görs övergripande med kommentar till utfallet. Även en helårsprognos 

lämnas gällande det ekonomiska resultatet.  

Revisorerna ska granska delårsbokslutet. Deras bedömning och särskilda 

uttalande ska framgå av särskild skrivelse som lämnas till fullmäktige.  

Kommunens resultat 

Periodens resultat per 31 augusti 2020 visar på ett överskott om 18,4 mkr, 

vilket beror på nämndernas positiva resultat och 

semesterlöneskuldsförändringen för perioden (2,9 mkr). Detta förklaras till 

största delen med ökade statsbidrag utifrån satsningen Statsbidrag för 

välfärden. Nämndernas redovisar ett bättre resultat än budgeterat, lägre 

kostnader för avskrivningarna och lägre räntekostnader än beräknat.  

Semesterlöneskuldsförändringen för perioden har redovisats på en 

övergripande nivå och har inte fördelats ut till styrelser och nämnder 

Prognos för 2020 visar ett överskott om 12,4 mkr, vilket är 11,6 mkr bättre 

än budget.  

Koncernens resultat 

I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår förutom kommunen, 

Ockelbogårdar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB (ägarandel 24 %) och 

Ockelbo Vatten AB (100 %). Hänsyn har ej tagits till det nystartade Ockelbo 

Kooperativa fastigheter AB (40%) då det ej haft någon verksamhet under 

perioden. Under hösten kommer dock arbetet med nybyggnation på Hästen 

att starta. 
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Per 2020-08-31 är resultatet för Ockelbo kommunkoncernen efter 

konsolidering och internelimineringar 21,4 mkr när Ockelbo kommuns 

semesterlöneskuld beaktats. Det är ett starkare resultat jämfört med fjolårets 

16,8 mkr. Koncernen har haft positiva resultat de senaste fem åren. 

Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan att något egentligt 

ägande föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike Räddningstjänstförbund, 

Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvinnare. 

Måluppfyllelse 

Lagstiftningen kring ”God ekonomisk hushållning” anger att det ska finnas 

verksamhetsmål och finansiella mål.  

Verksamhetsmål  

”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning”  

Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige 

och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex 

övergripande strategier utarbetats. Trygga kompetensförsörjningen, Värna 

miljön i stort och smått, Teknik som underlättar, Utveckla samhället, Torgför 

Ockelbo, och Ständiga förbättringar. Därefter och utifrån Visionen och 

strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål. 

Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas mätbara mål redovisas under 

respektive nämnd. På grund av rådande pandemi har det för flertalet av de 

mätbara målen inte måluppfyllelse kunnat uppnås. Ambitionen är att del av 

målen ska kunna genomföras under hösten. Flera av målen kommer att 

överföras till 2021. 

Personalstrategiska mätbara mål har utarbetats (fyra mätbara mål) och finns 

angivna i väsentliga personalförhållanden. För fastställda mål kommer 

måluppfyllelse inte att uppnås för året. 

Finansiella mål 

Parallellt med detta verksamhetsmålen finns finansiella mål fastställda.  

”För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning”. 

Redovisning av måluppfyllelse finns även angiven i delårsrapporten med fler 

kommentarer. 
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Finansiella mål Måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter Målet delvis uppfyllt 

Årets resultat, efter finansnetto, ska enligt beslut för 2020 vara minst 0,2 % av 

skatter och utjämning 
Målet uppfyllt 

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

upplåning ske utifrån separat bedömning 
Målet uppfyllt 

Amortering av låneskulden sker med minst 1 % årligen Målet inte uppfyllt 

Soliditeten ska årligen öka med 2 %  Målet uppfyllt 

 

Framtid 

Befolkningsutvecklingen i Ockelbo kommun är en viktig faktor för 

kommunen. Både utveckling för de medborgare som bor i kommunen och 

för de som flyttar till kommunen Ambitionen är att Ockelbo fortsätter att 

växa och invånarna blir allt fler. 

Bostadsbyggandet är ett viktigt fokusområde för kommunen. För att få till 

stånd nya, centralt belägna lägenheter samverkar vi vidare med 

Ockelbogårdar och den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen. Här är 

också det lokala näringslivet en mycket viktig samarbetspartner. 

Uppdraget med framtagande av ny kommunövergripande översiktsplan är ett 

annat viktigt projekt och en viktig tillväxtfaktor. Översiktsplanen är en 

strategisk plan som beskriver kommunens avsikter när det gäller framtida 

mark och vattenanvändning i form av exempelvis strategier för 

bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, naturmiljöer med flera intressen. 

Arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att påverka på enhetens 

resurser  

Ockelbos tillväxt är beroende av möjligheterna till en tät och stabil pendling 

när det gäller både arbete, service och fritid. Framtida kommunikationer är 

en viktig tillväxtfaktor för kommunen.  

De bästa vägarna till framgång inom alla områden hittar vi genom 

samverkan, både mellan kommunens olika enheter och med andra aktörer i 

samhället. Viktigt fokusområde med kontinuerlig utveckling. 

Kompetensförsörjning inom kommunens verksamheter är fortsatt viktiga  

fokusområden. En fortsatt satsning på förbättrade förutsättningar för 

företagarna i kommunen är en viktig del i detta 
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Beslutsunderlag 

Delårsbokslut 2020 

 

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Birger Larsson (C), Dan Brodin (KD) 
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§ 173 Dnr 7721  

INFORMATION - Gästrike Ekogas AB 

Jürgen Lorenz, Gästrike Ekogas AB, informerar om verksamheten, 

organisation och processen kring tillverkning av biogas. 

 

      

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Marit Rempling (C), Irene Bogren,  

Dan Brodin (KD), Birger Larsson (C), Jonny Lindblom (SD) 
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§ 174 Dnr 2020/00531  

Yttre skötsel i egen regi 

Kommunstyrelsens beslut 

Yttre skötsel i egen regi där Ockelbogårdar AB ges möjlighet att köpa 

tjänster av kommunen avslås. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav 2020-06-16, § 119, kommunkontoret i uppdrag att i 

samråd med Ockelbogårdar se över hur framtida yttre skötseln kan göras 

inom egen regi.  

En grupp bildades med representanter från Tekniska och Ockelbogårdar där 

en grundlig genomgång av befintlig budget genomfördes. Med utgångspunkt 

att befintlig budget bibehålls och överförs till en egen organisation kan bland 

annat följande önskade effekter uppnås: mer effektiv och tydlig organisation, 

ökad kvalité, inga kostnader för upphandlingar, dubbelarbete elimineras, 

mindre känsligt än vid uppstart hos nya entreprenörer och 

Arbetsmarknadsenheten får fler handledare som kan ta hand om fler 

deltagare. 

Upphandling av snöröjning bör dock fortsätta. 

Tekniska har en hel del maskiner/utrustning redan nu, men maskinparken 

måste utvidgas vid ett övertagande. Beroende på om maskiner köps in 

alternativt leasas kan det behövas strax över en miljon i investeringsmedel 

till detta. Denna kostnad lyfts i ekonomiutskottet och finansieras inom 

befintlig budget för yttre skötsel.                         

                          

Yrkanden 

Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Anna Schönning (S), 

Elsie-Britt Eriksson (S), Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD) och  

Dan Brodin (KD) avslag på förvaltningens förslag. 

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

Birger Larsson (C), Martin Sund Svensson (V) och Magnus Jonsson (S) 

bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner avslag på 

förvaltningens förslag. 
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Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M), 

Anna Schönning (S), Birger Larsson (C), Joel Strömner (SD),  

Patrik Jonsson (S), Göran Ström (S), Irene Bogren (S), Marit Rempling (C) 
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§ 175 Dnr 2020/00528  

Sammanträdesdatum 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdesdatum för år 2021 har utarbetats. 

                         

Beslutsunderlag 

Mötesplan 2021                          

Yrkanden 

Liz Zachariasson (SD) yrkar att Personal- och Tillväxtutskottets 

sammanträden ska äga rum samma dag. 

Beslutsgång 

Efter överläggningar föreslår Magnus Jonsson (S), med instämmande av 

övriga tjänstgörande ledamöter, att ärendet återremitteras. 

 

Inlägg 

Liz Zachariasson (SD), Anna Schönning (S), Jonny Lindblom (SD) 
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§ 176 Dnr 2020/00008  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

 Delårsbokslut 2020-08-31 

 Skattesats 2021 

 Bekräftelse borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat 

 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 

Kommuninvest ekonomisk förening 

 Svar på medborgarförslag – Trivsammare väntplats 

 Svar på medborgarförslag – Parfymförbud i kommunens alla 

verksamheter 

 Svar på motion – Ersättares yttranderätt i fullmäktige 

 Svar på motion – Demokrati i Ockelbo 
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§ 177 Dnr 2020/00009  

Information kommunstyrelsen 

Återkoppling kring återvinningsstationen  D Hedman 

och nedskräpning 

Corona/Covid-19 – aktuell situation  A-K Sundelius 

Bredband    L Sen Thakuri 

Fortsättning ledprojekt Biking Gästrikland H Ricknell 

SCB Medborgarundersökning  A-K Sundelius 

Införande av internhyra   J Krüger 

Ärenden förvaltningsrätten   A-K Sundelius 

Klargörande industrilokalen  D Hedman 

Granngården    D Hedman 

Framtida möten   M Jonsson 

Skoskydd Perslundaskolan   A-K Sundelius 

Rapport Trafikverket   KS 17 november 

Båtlivet i Ockelbo   D Hedman 
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