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§ 178 Dnr 2020/00002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Patrik Jonsson (S) att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 
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§ 179 Dnr 2020/00003  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Frågor avseende Vägbelysning Ulvsta, Ersättare stiftelserna, Betesdjurs 

tillgång till rent vatten och Dagordning. 

 

      

      

Inlägg 

Marit Rempling (C), Dan Brodin (KD), Liz Zachariasson (SD) 
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§ 180 Dnr 2020/00007  

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialchef Johan Callenmark redogör för Socialnämndens 

månadsredovisning per oktober 2020, med en försämrad helårsprognos.  

Utbildnings- och kulturchef Ola Johansson redovisar Utbildnings- och 

kulturnämndens månadsredovisning per oktober 2020, med en försämrad 

prognos avseende kostnader för gymnasiet.  

      

Inlägg 

Patrik Jonsson (S), Martin Sund Svensson (V), Jonny Lindblom (SD) 
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§ 181 Dnr 2020/00004  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2020-10-12 – 2020-11-02 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

Kommunstyrelsens ordförande 2020-10-30 enligt 39 § KL (2017:725) - 

Försäljning av tomtmark, VI 1:166 (Gärdesvägen) för 88 339 kr (75kr/kvm). 
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§ 182 Dnr 2020/00005  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

 FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd – Protokoll 2020-09-25 

 Inköp Gävleborg – Protokoll 2020-10-02 och Delårsrapport  

2020-08-31 

 Ockelbogårdar – 2020-10-07 

 Länsstyrelsen i Gävleborgs län – Beslut om skyddsjakt efter varg  

2020-10-15 

 Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2020-10-16 och 

Delårsrapport 2020-08-31 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2020-10-20 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2020-10-20 

 Gästrike räddningstjänst – Krav på höjd ambitionsnivå för kommunal 

räddningstjänst 

 Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren, Elöverkänsligas 

Riksförbund 2020-11-06 - Vetenskapsmän, läkare och folkvalda 

begär moratorium för 5G 

 Trafikverket - Minnesanteckningar 2020-10-23 

 Länsstyrelsen Gävleborg - Beslut 2020-11-16 - Föreskrift om förbud 

mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka 

spridningen av det nya coronaviruset 

 Länsstyrelsen Gävleborg - Länsstyrelsen i Gävleborgs läns 

föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar 

med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) 
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§ 183 Dnr 2020/00006  

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens månadsredovisning för oktober 2020. 
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§ 184 Dnr 2020/00555  

Införande av internhyra  

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för internhyra antas. 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Internhyra införs från och med 2021-01-01 

2. Budgetmedel omfördelas enligt redovisad tabell. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunkontoret har under 2020 aktivt arbetat med att ta fram riktlinjer för 

hur internhyran ska hanteras. Förslaget är att införa en s.k. självkostnadshyra 

som bygger på att varje hyresobjekt ska bära sina egna kostnader. Modellen 

är administrativt enkel att hantera och lätt att förklara ut till hyresgäst. Den 

stora arbetsinsatsen ligger i förstudien och som har gjorts inför förslaget. 

Ombudgetering av ram enligt tabell nedan.  

KS  -    12 387 tkr 

UKN        14 054 tkr 

SN  -      1 667 tkr 

                         

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för internhyra Ockelbo kommun 201111                          

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Stig Mörtman (M) 
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§ 185 Dnr 2020/00594  

God ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive resultatutjämningsreserv 

antas.  

 

 

Särskilt yttrande 
Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD), Dan Brodin (KD) och  

Stig Mörtman (M) avger särskilt yttrande, enligt bilaga 1, §185. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunallagen säger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i 

sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 

personer. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning för kommunen. Det finns även en möjlighet att inrätta en 

resultatutjämningsreserv, RUR, vars hantering ska inrymmas i riktlinjerna 

för god ekonomisk hushållning. Med inrättande av en 

resultatutjämningsreserv ges möjligheten att kunna jämna ut 

konjunktursvängningar genom avsättningar i goda tider för att kunna nyttjas 

vid sämre resultat.                          

                          

Inlägg 

Stig Mörtman (M), Liz Zachariasson (SD) 
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§ 186 Dnr 2020/00601  

Omfördelning av Kommunstyrelsens 
investeringsbudget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av investeringsmedel inom 

befintlig investeringsbudget enligt nedan angivna tabell. 

 

 

Reservation 
Stig Mörtman (M) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1, §186. 

 

Ärendebeskrivning 

Mer omfattande restaurering av omklädningsrum på IP på grund av 

vattenskada, mer omfattande åtgärder avseende gång- och cykelplan under 

2020 och ombyggnad i Åmot som blivit dyrare än planerat och har behov av 

justering av budget. Uppfräschning av kommunkontoret och iläggningsplats 

båtar har tillkommit som nya investeringar. 

Fasad Bysjöstrand, infarts- och välkomsttavlor samt larm- och passersystem 

flyttas fram till kommande budget. 

Omfördelning av investeringsbudget enligt nedan. 

 

Proj  Investeringsobjekt  Belopp  

   

9167 Bysjöstrand – Fasad -500 

9228 Infarts - Välkomsttavlor -500 

9114 Larm, Brandlarm, Passersystem -120 

9221 IP – Rust omklädningsrum 600 

9231 Gång och Cykelplan 250 

9144 Ombyggnad Åmot 100 

9109 C-Hus – Kommunkontor 90 

9237 Iläggningsplats båtar 80 
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Inlägg 

Stig Mörtman (M), Martin Sund Svensson (V) 
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§ 187 Dnr 2020/00373  

Års- och flerårsbudget 2021 - 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2021 

godkänns  

2. Det personalstrategiska dokumentet med personalstrategiska mål och 

handlingsplan för 2021 godkänns. 

3. För år 2022 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter 

finansnetto, ska vara 1,0 % av skatter och statsbidrag till att vara 0,8 % 

av skatter och statsbidrag. 

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

föreliggande förslag med sammanställning enligt följande: 

Driftsbudget 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 80 149 80 359 82 104 

Utbildning/kultur 160 157 160 771 161 032 

Socialnämnd 151 617 154 924 158 303 

Revision 773 787 802 

Valnämnd 0 100 50 

Summa driftsbudget 392 695 396 941 402 291 

- varav VGS 4 906 4 944 5 022 

- varav gymnasieskola 24 139 23 339 21 239 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Personalutskottets förslag till utökat anslag till friskvård avslås. 

Investeringsbudget 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 13 200 12 250 7 900 

Utbildning/kulturnämnd 720 720 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa investeringsbudget 14 220 13 270 9 000 
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6. Omfördelning av budgetanslag fr o m 2020 om 250 000 kronor från 

kommunstyrelsen till utbildning- och kulturnämnden avseende riktad 

lönesatsning till yrkeskategorin förskollärare inom kommunens förskola 

och förskoleklass. 

7. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram för år 2021 med 1 500 000 kronor 

med inriktning i första hand till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

8. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr o m 2021 med 

1 000 000 kronor. 

9. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram för år 2021 med 

900 000 kronor med inriktning till kvalitetshöjande åtgärder i 

grundskolan. 

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

kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och 

handläggas separat.  

11. Utbildnings- och kulturnämnden och för gymnasieskolan erhåller ökad 

ram för år 2021 med 2 500 000 kronor och med 3 200 000 för år 2022 

och 1 200 000 kronor för år 2023.  

12. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr o m 2021 med 3 000 000 

kronor 

13. Omfördelning av budgetanslag fr o m år 2021 avseende införande av 

internhyra genomförs i enlighet med förslag. 

14. Investeringsnivå är fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera 

kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den 

totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2021 - 2023. 

15. Internränta fr o m 2021 fastställs till 1,5 %. 

16. Kommunstyrelsens ram reduceras med 1 400 000 kronor fr o m 2021 

med anledning av sänkning av internräntan.  

17. Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar 

utifrån fastställd gång- och cykelplan med 1 800 000 kronor för år 2021 

och med 2 350 000 kronor för år 2022. 

18. Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar Wij 

Trädgårdar utifrån presenterad investeringsplan med 4 500 000 kronor 

för år 2021 och med 3 000 000 kronor för år 2022 och med 1 000 000 

kronor för år 2023. 
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19. Taxor och avgifter för 2021 godkänns i övrigt. 

20. Ägardirektiv 2021 för Ockelbogårdar AB antas  

21. Under 2021 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

2021. 

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

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

jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas 

på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 

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

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 75 000 000 kronor, 

jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas 

på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

24. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 

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

mindre betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 

25. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 

i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens 

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

26. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 

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

900 000 kronor (per objekt).  

27. Förslaget till års- och flerårsbudget 2021–2023 fastställs i övrigt. 

 

 

Reservation 
Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD), Stig Mörtman (M) och  

Dan Brodin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liz 

Zachariassons (SD) yrkande. 

 

Ärendebeskrivning 

Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2021 - 2023 

har överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Datum för 

överläggningen var den 15 oktober 2020.  
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För att säkerställa den ekonomiska utvecklingen och konsekvenser av 

regeringens förslag om generella och riktade statsbidrag samt att säkerställa 

konsekvenser av kommande investeringar kommer ett extra ekonomiutskott 

att genomföras den 9 november 2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2020-09-29, § 134 

Utbildnings- och kulturnämnden 2020-09-23, § 49 

Socialnämnden 2020-09-24, § 22 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2020-09-22, § 22 

Personalutskottet 2020-09-29. § 36 

Personalutskottet 2020-10-01, § 13 

Oppositionsbudget 2021-SD-M-KD-Ockelbo-kommun  

                         

Yrkande 

Liz Zachariasson (SD) yrkar bifall till oppositionens budgetförslag och 

därmed avslag till Ekonomiutskottets förslag till budget 2021-2023. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner bifall till 

Ekonomiutskottets förslag till budget 2021-2023. 

      

      

      

Inlägg 

Liz Zachariasson (SD), Stig Mörtman (M) 
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§ 188 Dnr 2020/00307  

Långsiktig investeringsplan 2021 - 2027 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Långsiktig investeringsplan budget 2021 och plan 2022 - 2027 godkänns. 

 

 

Reservation 

Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD), Stig Mörtman (M) och  

Dan Brodin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

                       

Ärendebeskrivning 

Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 

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

samband med beslut om års- och flerårsbudget 2021 -.2023 ska planen 

aktualiseras och en ny plan för perioden 2021 – 2027 ska tas fram. 

Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 

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

Fastställd investeringsnivån (grundnivån) kvarstår för 2021 - 2023. För att 

finansiera framtida kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr 

av den totala investeringsramen fördelats. 

Större investeringar beaktas i särskild ordning. 

Större investeringssatsningar över tid 

1. Framtidens centrum (2016); att beakta är när i tid grundprojektet 

Framtidens centrum (torget) ska behandlas. (år 2021). 

2. Energieffektivisering (initialt 2018); Energieffektivisering Centrumhuset 

medel om 9,5 mkr finns beaktade. Finansiering sker upplåning Gröna 

lån. Investeringen är inte påbörjad. 

3. Wij Trädgårdar 

4. Gång- och cykelplan  

 

Förändring investeringsbudget nämnder 

Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 

från kommunstyrelsen. 
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Att beakta 

Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess. 

 

Beslutsunderlag 

Långsiktig investeringsplan 2021–2027                           

Inlägg 

Stig Mörtman (M) 
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§ 189 Dnr 2020/00595  

Årsredovisning 2020 - instruktioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Instruktionerna till årsredovisning 2020 godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunens årsredovisning är ett viktigt dokument och där instruktionerna 

inför arbetet blir ett styrande dokument. För att möjliggöra för 

kommunstyrelsen att erhålla den information som efterfrågas och anses vara 

av vikt, har instruktionerna avseende arbetet med kommande bokslut att 

behandlats av kommunstyrelsen.  

Verksamheternas måluppfyllelse och den ekonomiska uppföljningen blir allt 

viktigare. Det är med tyngdpunkt på dessa delar som ger förutsättningar för 

att bokslutet ska bli tillförlitligt. Grundläggande för att den politiska 

organisationen ska erhålla korrekt information om verksamhetens resultat 

och ekonomi är att givna spelregler respekteras av alla delar i organisationen. 

Den fastlagda tidsplanen lämnar inget utrymme för förseningar. 

Sammanträdesdatum och arbetsgång 

Respektive nämnd ska behandla bokslutet vid sammanträde i februari 2021. 

Årsredovisningen för år 2020 överlämnas till revisorerna efter 

kommunstyrelsens beslut i mars 2021 och till kommunfullmäktige i maj.                    
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§ 190 Dnr 2020/00608  

Fyllnadsval (S) - Revisorsersättare A F Jäderbergs 
stiftelse och Anna och Per G Berggrens stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Elsie-Britt Eriksson (S) – revisorsersättare A F Jäderbergs stiftelse. 

2. Elsie-Britt Eriksson (S) – revisorsersättare Anna och Per G Berggrens 

stiftelse. 

                       

Ärendebeskrivning 

Lars Henningsson (S) har avsagt sig uppdragen som revisorsersättare i  

A F Jäderbergs stiftelse och Anna och Per G Berggrens stiftelse, vilket 

innebär att fyllnadsval ska ske.                         

      

Inlägg 

Patrik Jonsson (S), Birgitta Åstrand (C) 
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§ 191 Dnr 2020/00465  

Revisionsrapport - Granskning av risk- och 
sårbarhetsanalys 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningen. 

                       

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i väsentlighet och risk 

beslutat granska kommunens risk- och sårbarhetsarbete. Granskningen syftar 

till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll avseende arbetet med att implementera åtgärder för att minska och 

stävja risker i verksamheten i enlighet med lagstiftning och myndigheters 

riktlinjer. 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med att 

implementera åtgärder för att minska och stävja risker i verksamheten, men 

det finns ett flertal avvikelser som bör noteras. 

Svar på granskningsrapporten 

Kommunkontoret ser positivt på att revisionen granskat arbetet med risk- 

och sårbarhetsanalyser och ser rekommendationerna som en god hjälp för 

förbättringsåtgärder i arbetet och rutinerna. 

Det är också korrekt att den pågående pandemin av Covid-19 har haft till 

följd att resurser fått kanaliseras till hanteringen av denna specifika kris, 

vilket inneburit att alla delar inte når hela vägen i måluppfyllnad, enär en 

mindre kommun har begränsade personella resurser.                         

Beslutsunderlag 

Missiv – Granskning av risk- och sårbarhetsanalys 

Ockelbo kommun_Granskning av RSA slutlig 2020-09-07                          

Inlägg 

Stig Mörtman (M) 
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§ 192 Dnr 2020/00592  

Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Ändringar i taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter 

samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas.  

2. Ändringar gäller fr o m den 1 januari 2021. 

  

Ärendebeskrivning 

Taxan för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel för i Hofors, Ockelbo respektive 

Sandviken trädde i kraft 1 januari 2018.  

Den 1 juli 2019 började Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

gälla. Bland annat infördes tillståndsplikt för handel med tobak. 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan 

och för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig 

försäljning. Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen. Denna 

nya lag medförde en större förändring av taxan och avgifter för ansökan om 

tobakstillstånd, stadigvarande och tillfällig, samt anmälan om ändring av 

tillståndspliktig verksamhet började gälla den 1 oktober 2019.  

Genom erfarenhet från handläggning av anmälningsärenden om ändring av 

tillståndspliktig verksamhet har det framkommit att handläggningstiden 

varierar i stor grad i olika ärenden. Vissa ändringar är av mer enkel karaktär 

där ingen ny prövning krävs, ex utökning av befintlig verksamhet med 

internetförsäljning. Medan en ändring av personer med inflytande i det 

säljande bolaget (kan ex vara en styrelseändring) kräver en ny prövning 

vilket tar mer tid.  

På grund av denna variation föreslås timavgift där nedlagda 

handläggningstid multipliceras med timtaxan istället för nuvarande fasta 

avgift på 4 480 kr vilket motsvarar 4 timmars handläggningstid. 

                          



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(33) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-17 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-22, § 137 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09, VGS-2020-44  

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel med förslag till ändringar markerade 
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§ 193 Dnr 2020/00591  

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas. 

2. Ändringar gäller fr o m den 1 januari 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges 

Kommuner och Regioners, SKR:s, modell med tidsfaktorer, med 

anpassningar utefter de lokala förutsättningarna. Tidsfaktorn multipliceras 

sedan med gällande timtaxa. Tidsfaktorer och avgifter framgår av taxebilaga 

1-2. Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och Regioners, 

SKR:s modell för uträkning av handläggningskostnad.  

1 januari 2020 trädde en uppdaterad timtaxa i kraft och några mindre 

ändringar i taxebilaga 2.  

I samband med framtagande av behovsutredning för miljöbalkstillsynen 

inför 2021 har en genomsyn av tillsynsbehovet för våra verksamheter 

genomförts. Då utgångspunkten är att taxan ska stämma överens med 

behovet föreslås några ändringar i taxan inför 2021. 

                          

Beslutsunderlag 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-22, § 136 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08, VGS-2020-43  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag till ändringar 

markerade                           
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§ 194 Dnr 2020/00593  

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Ny taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter antas.  

2. Taxan gäller fr o m den 1 januari 2021. 

                        

Ärendebeskrivning 

 En taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter saknas 

idag för Hofors, Ockelbo och Sandviken vilket medför att Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte har möjlighet att ta ut en avgift 

för sin kontroll.  

Animaliskt avfall är många gånger anledningen till att smitta sprids mellan 

länder och orsakar sjukdomar hos djur och människor. För att detta inte ska 

ske ställs krav på hur man handskas med animaliskt avfall. EU har därför 

bestämt att detta är ett område som är viktigt och ställer därför krav på 

kontroll.  

Kravet på att kontroll ökar och i den behovsutredning av kontroll inom 

området som genomförts under 2021 visar på ökat behov. Det medför även 

ett ökat behov på en taxa inom detta område.  

Kommunens rätt att ta ut avgift regleras av förordning (2006:1165) om 

avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förslaget 

är att all kontroll sker via timavgift där nedlagda handläggningstid för varje 

enskilt ärende multipliceras med timtaxan.  

Då kontroll av foder och animaliska biprodukter bedrivs av samma 

arbetsgrupp som övriga tillsynsområden inom miljöområde har ingen ny 

timtaxa räknats fram. Utan timtaxan beräknats ut gemensamt för området 

och den nu gällande timtaxa för bland annat taxa för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken föreslås även gälla för denna taxa. Nuvarande timtaxa är 1 

120 kr.                           
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Beslutsunderlag 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-20, § 138 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10, VGS-2020-45  

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter                           
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§ 195 Dnr 2020/00515  

Avtal om samverkan om gemensam företagshälsovård 
- utökning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. En utökad gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Region 

Gävleborg, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls 

kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, 

Sandvikens kommun och Söderhamns kommun ska gälla från och med den 1 

januari 2021.  

2. Upprättat förslag på avtal mellan parterna godkänns att gälla från och med 

den 1 januari 2021.  

3. Upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021.  

4. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg, Bollnäs 

kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo 

kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns 

kommun upphör att gälla den 31 december 2020. 

                        

Ärendebeskrivning 

Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun, 

Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun samt Region Gävleborg 

inrättade år 2018 en gemensam nämnd om samverkan inom 

företagshälsovårdsfrågor. Hofors kommun och Söderhamns kommun har 

ingått i nämnden sedan 2019.  

Även Nordanstigs kommun önskar nu ingå i den gemensamma nämnden. 

Det tidigare ingångna avtalet ska därmed ersättas med ett nytt avtal. Det nya 

avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2021.  

De särskilda bestämmelserna i det nuvarande avtalet avseende Hudiksvalls 

kommun utgår i det nya avtalet.  

Region Gävleborg är värdkommun för nämnden. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Avtal om utökad samverkan om gemensam 

företagshälsovård  

Avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa 2021_slutversion 

Skrivelse till medlemmarna om utökning av Företagshälsovårdsnämnden 
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§ 196 Dnr 2019/00750  

Svar på motion - Stöd till byavakter och föreningar för 
ökad trygghet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Motionens punkt 1) anses besvarad och punkterna 2) och 3) avslås. 

                       

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 

Svar: Kommunkontoret föreslår att punkt 1) ska anses besvarad och att 

punkterna 2) och 3) avslås utifrån följande ställningstaganden: 

Ockelbo kommun kan inte ge ekonomiskt stöd till enskilda personer eller 

grupp av personer. Bildar man däremot en förening kan möjligheten till 

bidrag prövas 

Kommunkontoret har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) och deras jurister, samt andra kommuner, och där avråder man från 

att låna ut bilar ur ansvars- och försäkringshänseende.  

Se svar under punkt 2 – ingen större skillnad föreligger        

Beslutsunderlag 

Motion – Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet                          
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§ 197 Dnr 2020/00528  

Sammanträdesdatum 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, ekonomiutskottet, 

tillväxtutskottet, personalutskottet, FolkhälsaBrå/Krishanteringsråd, KPTR 

och näringslivsråd godkänns. 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdesdatum för år 2021 har utarbetats. 

                         

Beslutsunderlag 

Mötesplan 2021                          
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§ 198 Dnr 2020/00008  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

 Års- och flerårsbudget 2021-2023 

 Långsiktig investeringsplan 2021-2027 

 God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 

 Införande av internhyra 

 Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 

produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

 Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

 Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska produkter 

 Avtal om samverkan om gemensam företagshälsovård – utökning 

 Svar på motion – Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet 

 Fyllnadsval (S) – Revisorsersättare A F Jäderbergs stiftelse och Anna 

och Per G Berggrens stiftelse 

 Sammanträdesdatum 2021 (för kommunfullmäktige) 
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§ 199 Dnr 2020/00009  

Information kommunstyrelsen 

Klargörande från Skatteverket kring moms  Emelie Jonsson, VGS 

för utstakning och nybyggnadskartor 

Rapport Trafikverket   D Hedman 

Utveckling IP-området   D Hedman 

Webbdirektiv och konsekvenser  M Åkesson 

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

M Lindblom,  

B Aspgren 

Svar på motion - Utred arbetstidsförkortning  A-K Sundelius 

för heltidstjänster inom äldreomsorgen 

Tankning av drivmedel   J Krüger 

Övrig fråga - PFAS  Lena Blad, Gästrike 

vatten  

Vägbelysning Ulvsta   D Hedman 

Ersättare stiftelserna   M Jonsson 

Betesdjurs tillgång till rent vatten  M Jonsson 

Dagordning    M Jonsson 
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Ockelbo   17   november    2020  

Kommunstyrelsen   i   Ockelbo  

Särskilt   yttrande  

God   ekonomisk   hushållning   och   resultatutjämningsreserv  

När  tidigare  års  årsredovisningar  läses  framgår  det  att  i  arbetet  med  att  få  en  ekonomi  i  balans                  
så  har  kommunens  ekonomiska  handlingsplan  varit  ”ledstjärnan”.  En  god  ekonomisk           
hushållning  måste  genomsyra  hela  den  kommunala  verksamheten.  De  intäkter  som  kommunen            
har  ska  täcka  kostnaderna  och  för  att  långsiktigt  ha  en  stabil  ekonomi  krävs  att  den  årliga                 
resultatnivån  bör  vara  minst  2  %  av  kommunens  skatteintäkter  och  kommunalekonomisk            
utjämning,   generellt   brukar   ett   resultat   mellan   2-3   %   betraktas   som   god   ekonomisk   hushållning.   

Men  under  lång  tid  har  den,  av  kommunfullmäktige  fastställd,  kommunala  budgeten  inte  haft              
denna  ambition.  Det  gör  då  att  den  kommunala  budgeten  inte  kan  anses  återspegla  en  god                
ekonomisk   hushållning,   vilket   vi   tycker   är   oroande.     

Liz   Zachariasson   (SD)  
Jonny   Lindblom   (SD)   
Dan   Brodin   (KD)   
Stig   Mörtman   (M)   

KS 2020-11-17 bilaga 1, §185



Ockelbo   17   november    2020  

Kommunstyrelsen   i   Ockelbo  

Reservation  

Omfördelning    av   kommunstyrelsens   investeringsbudget  

Genom  att  årligen  avsätta  ospecificerade  investeringsmedel  kommer  det  under  året,  likt  gubben             
i  lådan,  poppa  upp  investeringar,  eller  åtminstone  vad  man  menar  är  investeringar,  som  man               
kommer  på  att  man  vill  göra!  Det  gör  att  det  inte  verkar  finnas  något  långsiktigt  mål  om                  
behovsuppfyllelse.   

Jag  tycker  att  det  finns  all  anledning  att  vara  tydlig  med  dels  vilka  investeringar  man  vill  göra                  
men  även  vilket  mål  varje  investering  ska  uppfylla.  Samt  skälen  till  att  investeringar  med  ett  visst                 
investeringsmål  prioriteras  framför  investeringar  med  ett  annat  investeringsmål.  Det  finns  också            
anledning  att  vara  tydlig  med  skälen  till  att  man  låter  investeringsverksamheten  ta  så  mycket               
eller   så   lite   resurser   som   den   gör.   

En  formaliserad  investeringsplanering  ger  tillfälle  för  oss  som  politiker  och  tjänstemän  att  tänka              
igenom  och  kommunicera  investeringsmålen,  grunderna  för  prioriteringen  och  tydliggöra          
kopplingarna  mellan  investeringsverksamhetens  långsiktiga  utveckling  och  kommunens        
förutsättningar.  Genom  att  formalisera  investeringsplaneringen  på  detta  sätt  skapas  en           
transparent   och   tydlig   investeringsverksamhet,   där   investeringsmålen   är   i   fokus.   

Stig   Mörtman   (M)  

KS 2020-11-17, bilaga 1 §186
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