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Patrik Jonsson (S) 
Anna Engblom (S) 
Elsie-Britt Eriksson (S) 
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Marit Rempling (C) 
Birger Larsson (C) 
Birgitta Åstrand (C) 
Liz Zachariasson (SD) 
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Patrik Herou (SD) 
Lena Lundqvist (SD) 
Anders Nordlander (-) 
Linus Gunnarsson (M) 
Dan Brodin (KD) 
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§ 87 Dnr 2020/00002  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Lena Schenström (C) och Jonny Lindblom (SD) 

att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 88 Dnr 11137  

INFORMATION - SCB Medborgarundersökning 

Tf kommunchef Ann-Katrin Sundelius informerar om Ockelbo kommuns 

resultat. Från och med 2017 genomförs SCB:s medborgarundersökning en 

gång per år. Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten 

redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande 

kommuner och med kommuner i olika storleksklasser. 
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§ 89 Dnr 2020/00631  

Allmänhetens frågestund - skriftlig fråga 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens sammanträde har en skriftlig fråga inkommit: 

”Varför rivs inte den gamla stationen som brunnit nere vid Wij-verkstaden?” 

 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) svarar: 

"VGS, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, Plan- och 

byggavdelningen, har sedan länge ett tillsynsärende, ett s k 

åtgärdsföreläggande, på nämnd fastighet och har haft en dialog med den 

tidigare fastighetsägaren. 

När fastigheten fick en ny ägare lades ärendet på is i väntan på ansökan om 

rivningslov. Byggnaden är q-märkt i plan, men inte försedd med 

rivningsförbud, vilket gör att det finns viss möjlighet att bevilja rivningslov, 

särskilt med hänsyn till de brandskador som finns. 

Förvaltningen har en dialog med fastighetsägaren." 
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§ 90 Dnr 2020/00372  

Delårsbokslut 2020-08-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delårsbokslut per 31 augusti 2020 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS beslut 2020-10-27, § 172 - Delårsbokslut 2020-08-31 

Delårsbokslut 2020 

Missiv DÅR 2020 

Revisorernas bedömning delår 2020 Ockelbo 

Rapport delårsgranskning 2020 - Ockelbo kommun slutlig 2020-11-09 

Yrkanden 

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

till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C)      
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§ 91 Dnr 2020/00553  

Skattesats 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

                       

Sammanfattning av ärendet 

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.                         

Beslutsunderlag 

KS Beslut 2020-10-27, § 164 - Skattesats 2021 

Yrkanden 

Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

      

Inlägg 

Magnus Jonsson (S)      
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§ 92 Dnr 2020/00555  

Införande av internhyra  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

2. Budgetmedel omfördelas enligt redovisad tabell.  

                       

Sammanfattning av ärendet 

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.  

Syfte och mål med internhyra 

Ockelbo kommun vill införa internhyra för att  

- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas 

värde bevaras,  

- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas med hög 

kostnadseffektivitet,  

- bidra till ett ökat kostnadsmedvetande,  

- bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet vid lokalanpassning, 

- bidra till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och 

hyresgäster.  

Dialog och samverkan 

En lokalgrupp bestående av förvaltningschefer samt teknisk chef hanterar 

planering och översyn av kommunens lokalstrategi. Här lyfts frågor om 

kommande lokalanpassningar, prioriteringar och eventuellt hyrespåverkan. 

 

Principer i korthet 

Varje hyresobjekt får ett eget hyresavtal. I befintliga lokaler där inga större 

verksamhetsrelaterade investeringar gjorts löper avtalen årligen med 

automatisk förlängning. I samband med större anpassningar eller 

nyinvesteringar tecknas längre avtal. Hänsyn tas alltid till investeringens 

storlek. 

 

Uppsägning av lokal under avtalstid kan ske om det finns annan hyresgäst 

som vill ta över lokalen. Annars gäller tiomånaders uppsägningstid. 
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Vid minskning av lokalyta gäller att den minskade lokalytan ska kunna 

erbjudas till annan hyresgäst om full reducering ska ske. Detta för att inte 

locka till att jaga orimliga ytor eller del av lokal.  

Den del av internhyran som utgörs av avskrivning och kapitalkostnader 

ligger fast under en femårsperiod om inte avtalet bryts under perioden. 

Därefter sker en översyn av avtalen och investeringsplanen och eventuella 

justeringar görs. Den del av internhyran som rör driften indexregleras enligt 

hyresavtalet.  

Omfördelning av medel 

I samband med införandet måste budgetjusteringar göras. Verksamheter som 

inte tidigare betalat lokalkostnader får utökad ram för att täcka dessa. 

Lokaler som får en lägre självkostnad och därmed lägre hyra ger en minskad 

budgetram. Det gäller t.ex. Socialförvaltningen som får sänkt hyra på 

Bysjöstrand då den fastigheten nu har lägre kapitalkostnader. Därför sker en 

reducering av socialnämndens budgetramar och den hyra dom redan nu 

betalar kommer att justeras. I beloppen ingår också omfördelning för externa 

lokaler som kommunstyrelsen idag betalar för men som kommer att gå över 

till verksamheten. Utgångsläget för ombudgetering är att det inte ska vara 

några vinnare eller förlorare utan ett nollsummespel inför 2021.  

Omfördelning av medel 

De tidigare angivna beloppen som angavs vid kommunstyrelsens 

sammanträde i oktober har ändrats efter ytterligare avstämningar och 

omfördelningen genomförs enligt nedan. 

Ombudgetering av ram enligt tabell nedan (belopp i tkr) 

Styrelse/nämnd 
Angivet belopp 

KS § 184/20 

Nytt belopp 

Kommunstyrelsen  - 12 387 - 12 030 

Utbildning/kultur 14 054 14 054 

Socialnämnd - 1 667 - 2 024 

 

En skillnad mellan kommunstyrelsen och socialnämnden med 357 tkr. 

Omfördelningen påverkar driftsbudget 2021-2023 där ändringen inte 

beaktats med de nya beloppen. Ändringar i budgetunderlagen kommer att 

genomföras efter fullmäktiges beslut.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2020-11-17, § 184 - Införande av internhyra 

Riktlinjer internhyra Ockelbo kommun 201111 
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Yrkanden 

Magnus Jonsson (S) yrkar, med instämmande av Linus Gunnarsson (M) 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Linus Gunnarsson (M)      
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§ 93 Dnr 2020/00594  

God ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktiges beslut 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive resultatutjämningsreserv 

antas.  

 

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

Patrik Herou (SD), Lena Lundqvist (SD), Linus Gunnarsson (M) och  

Dan Brodin (KD) avger särskilt yttrande, enligt bilaga 1, § 93. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

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.                          

Beslutsunderlag 

KS beslut 2020-11-17, § 185 - God ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv 

KS 2020-11-17 § 185, Bilaga 1 - Särskilt yttrande 

Riktlinjer God ekonomisk hushållning inkl RUR              

Yrkanden 

Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Magnus Jonsson (S), Liz Zachariasson (SD)      
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§ 94 Dnr 2020/00373  

Års- och flerårsbudget 2021-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

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:  

(Budgetramarna har ändrat med 357 tkr (+ för KS och – för SN). Inget 

påverkar resultatet.) 

Driftsbudget 2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen 80 506 80 716 82 461 

Utbildning/kultur 160 157 160 771 161 032 

Socialnämnd 151 260 154 567 157 946 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

                       

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

Patrik Herou (SD), Lena Lundqvist (SD), Linus Gunnarsson (M) och  

Dan Brodin (KD) reserverar sig till förmån för Liz Zachariassons (SD) 

yrkande. 

 

Niels Hebert (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

  

Sammanfattning av ärendet 

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

har överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Datum för 

överläggningen var den 15 oktober 2020.  

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.  
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Beslutsunderlag 

KS Beslut 2020-11-17, § 187 - Års- och flerårsbudget 2021-2023 

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                          

Yrkanden 

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

Anna Engblom (S), Birgitta Åstrand (C), Martin Sund Svensson (V),  

Patrik Jonsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Liz Zachariasson (SD) yrkar, med instämmande av Lena Lundqvist (SD), 

Jonny Lindblom (SD) och Linus Gunnarsson (M) bifall till oppositionens 

budgetförslag. 

Niels Hebert (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av 

tre tilläggsyrkanden: 

- Tilläggsyrkande Ägardirektiv Ockelbogårdar 

Ockelbogårdar ska i god före antagandet av ägardirektiven 2021 föreslå ett 

program för hållbart byggande och renovering. Det är önskvärt om 

handlingsplanen beskriver hur varje projekt (inklusive större 

ombyggnadsprojekt) kan använda trä i konstruktion och i fasad, samt 

miljöbästa alternativ för övriga material, energi/uppvärmning, återvinning 

etc med utgångspunkt i lämpligt certifieringssystem. En viktig fråga är också 

hur byggnaders livslängd kan förlängas som alternativ till nybyggnation. 

 

- Yrkande Sanering Frankssons 

Yrkande: Saneringskostnaden bör arbetas in budget 2022. 

 

- Yrkande Gång- och cykelvägar 

Vi föreslår att 1 milj kr de båda åren 2021-2022 förs till gång- o cykelvägar 

från teknikområdet och eller KS investeringsmedel. 

 

Martin Sund Svensson (V) instämmer i Niels Heberts (MP) tilläggsyrkande 

Ägardirektiv Ockelbogårdar. 
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Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Liz Zachariassons (SD) yrkande och finner 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordförande proposition på var och ett av Niels Heberts (MP) 

tilläggsyrkanden och finner avslag på samtliga. 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C), Liz Zachariasson (SD),  

Niels Hebert (MP), Lena Lundqvist (SD), Ghaith Al-Tameemi (S),  

Anna Engblom (S), Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M),  

Birgitta Åstrand (C), Elsie-Britt Eriksson (S), Martin Sund Svensson (V), 

Joel Strömner (SD), Patrik Jonsson (S)      
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§ 95 Dnr 2020/00307  

Långsiktig investeringsplan 2021-2027 

Kommunfullmäktiges beslut 

Långsiktig investeringsplan budget 2021 och plan 2022-2027 godkänns. 

 

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

Patrik Herou (SD), Lena Lundqvist (SD), Linus Gunnarsson (M) och  

Dan Brodin (KD) reserverar sig till förmån för Liz Zachariassons (SD) 

yrkande. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

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. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Att beakta 

Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess. 

 

Beslutsunderlag 

KS Beslut 2020-11-17, § 188 - Långsiktig investeringsplan 2021-2027 

Långsiktig investeringsplan 2021–2027                           

Yrkanden 

Marit Rempling (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Liz Zachariasson (SD) yrkar bifall till oppositionens förslag till 

investeringsbudget. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Liz Zachariassons (SD) yrkande och finner 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 

Marit Rempling (C), Liz Zachariasson (SD)      
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§ 96 Dnr 2020/00526  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

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. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. I 

samband med upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna 

gentemot långivarna.  
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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 

KS Beslut 2020-10-27, § 166 - Bekräftelse borgensförbindelse, regressavtal 

och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat 

Borgen KF 2015-05-15 

Bekräftelse 

Motpartsexponering derivat 

Regressavtal                          
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§ 97 Dnr 2020/00527  

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening 

Kommunfullmäktiges beslut 

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 bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS Beslut 2020-10-27, § 167 - Återbetalning av förlagslån och inbetalning 

av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening 

Bilaga 1 - Förslag missiv och beslutsformulering 

Bilaga 2 - Insatskapital per medlem samt förlagslån 
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§ 98 Dnr 2020/00591  

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS Beslut 2020-11-17, § 193 - Ändring av taxa för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken 

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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§ 99 Dnr 2020/00592  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

  

Sammanfattning av ärendet 

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.                          

Beslutsunderlag 

KS Beslut 2020-11-17, § 192 - Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om 

tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel 
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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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§ 100 Dnr 2020/00593  

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

                        

Sammanfattning av ärendet 

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.  

                          

Beslutsunderlag 

KS Beslut 2020-11-17, § 194 - Taxa för offentlig kontroll av foder och 

animaliska biprodukter 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-20, § 138 
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Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10, VGS-2020-45  

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

Avtal om samverkan om gemensam företagshälsovård 
- utökning 

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

                        

Sammanfattning av ärendet 

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. 

Beslutsunderlag 

KS Beslut 2020-11-17, § 195 - Avtal om samverkan om gemensam 

företagshälsovård - utökning 

Tjänsteskrivelse - Avtal om utökad samverkan om gemensam 

företagshälsovård  
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Avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa 2021_slutversion 

Skrivelse till medlemmarna om utökning av Företagshälsovårdsnämnden 
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§ 102 Dnr 2019/00718  

Svar på medborgarförslag - Trivsammare väntplats 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

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.                         

Beslutsunderlag 

KS Beslut 2020-10-27, § 168 - Medborgarförslag - Trivsammare väntplats 

Medborgarförslag – 2019-00718                          
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§ 103 Dnr 2020/00234  

Svar på medborgarförslag - Parfymförbud i 
kommunens alla verksamheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS Beslut 2020-10-27, § 169 - Medborgarförslag - Parfymförbud i 

kommunens alla verksamheter 

Medborgarförslag_parfymförbud – KS20200511                          
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§ 104 Dnr 2019/00750  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

                       

Sammanfattning av ärendet 

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: 

1) Ockelbo kommun kan inte ge ekonomiskt stöd till enskilda personer eller 

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

bidrag prövas 

2) 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.  

3) Se svar under punkt 2 – ingen större skillnad föreligger 

Beslutsunderlag 

KS Beslut 2020-11-17, § 196 - Motion - Stöd till byavakter och föreningar 

för ökad trygghet  

Motion – Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet                          
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§ 105 Dnr 2020/00381  

Svar på motion - Ersättares yttranderätt i fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS Beslut 2020-10-27, § 170 - Motion - Ersättares yttranderätt i fullmäktige 

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

Svar på motion - Demokrati i Ockelbo 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS Beslut 2020-10-27, § 171 - Motion - Demokrati i Ockelbo 

Motion – Demokrati i Ockelbo                          

Inlägg 

Anna Engblom (S), Linus Gunnarsson (M), Magnus Jonsson (S),  

Anna Schönning (S), Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V), 

Marit Rempling (C), Liz Zachariasson (SD)      
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§ 107 Dnr 2020/00530  

Anmälan av medborgarförslag - Parkeringsplatser 
längs Kaplansvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Parkeringen i hörnet Kaplansvägen och Södra Åsgatan är dagtid ofta full då 

både boende på Kaplansvägen och många som har sin arbetsplats på 

Bysjöbacke använder parkeringen. Detta gör att de små gräsytorna intill 

husen på Kaplansvägen används som parkeringsplatser. Dessa gräsytor, som 

det inte är så mycket gräs kvar på, skulle kunna göras till riktiga 

parkeringsplatser avsedda för de boende på Kaplansvägen. Behovet av 

parkeringsplatser ökar vintertid då cykel inte är ett alternativ för att ta sig till 

och från jobbet för många. Antalet som har Bysjöbacke som arbetsplats är 

stort och det behövs parkeringsplatser på rimligt avstånd.”                          

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2179                          
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§ 108 Dnr 2020/00623  

Anmälan av medborgarförslag - Fler nya, snygga 
papperskorgar i Ockelbo 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

Mer och mer skräp slängs i vårt samhälle och natur. Det är ett stort problem 

för miljön, kommunen, lantbrukarna, havet, våra djur och en säker, trivsam 

miljö. Skräpiga miljöer upplevs dessutom som otrygga. Fler och finare 

papperskorgar i klassisk stil gör det till något bra, fint och hedervärt att 

slänga skräp. Södra Åsgatan, hälsans stig och långa gång/cykelvägar skulle 

kunna få fler papperskorgar. Håll Sverige rent är namnet på en organisation 

och något alla bör eftersträva, informationskampanjer där man bjuder in just 

denna organisation skulle vara bra. Bilder på klassiskt snygga papperskorgar 

som kommer hålla och vara vackra under lång tid från en 

Stockholmskommun bifogas som fil. Ockelbo kommuns egna logotyp plats 

att växa skulle passa utmärkt på dessa.”                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – 2195 

Bildexempel                          

      

      

      

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-30 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2020/00250  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med § 32 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska 

medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas. 

Medborgarförslag   Svar beräknas 

Utveckla torget   Mars 2021 

Asfalterade parkeringsplatser på Sjöbäcksvägen Mars 2021 

Frisbeegolfbana   Mars 2021 
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§ 110 Dnr 2020/00251  

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med § 31 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner 

som inte beretts färdigt redovisas. 

Motion    Svar beräknas 

Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo- Mars 2021 

Norrsundet 

Perslundaskolans brister måste åtgärdas  Dec 2020 
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§ 111 Dnr 2020/00528  

Sammanträdesdatum 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdatum för år 2021 har utarbetats. 

                         

Beslutsunderlag 

KS Beslut 2020-11-17, § 197 - Sammanträdesdatum 2021 

Mötesplan 2021                          
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§ 112 Dnr 2020/00608  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

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

stiftelse. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

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.                         

Beslutsunderlag 

KS Beslut 2020-11-17, § 190 - revisorsersättare A F Jäderbergs stiftelse och 

Anna och Per G Berggrens stiftelse 
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§ 113 Dnr 2020/00639  

Ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare i 
Anna och Per G Berggrens stiftelse och A F Jäderbergs 
stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare i Anna och  

Per G Berggrens stiftelse 

Ledamöter   Ersättare 

Anders Olsson (S)  Kerstin Olsson (S) 

Anna Fencker Lang (S) x)  Ann-Christine Tillman (S) x) 

Eva Pettersson (S)         x)  Birgitta Åstrand (C) x) 

Staffan Åkesson (C)      x)  Annika Jonsson (C) xx) 

Anette Larsson (C)  Joachim Krüger (C) 

Mats Söderlund (SD)  Jonny Lindblom (SD) 

Joel Strömner (SD)  Petra Wetterstrand (SD) 

Leif Jonsson (SD)  Patrik Herou (SD) 

Niels Hebert (MP)  Martin Sund Svensson (V) 

 

Ordförande:   Anders Olsson (S) 

Vice ordförande:  Staffan Åkesson (C) 

 

Revisor   Ersättare 

Karin Öhlund (C)  Elsie-Britt Eriksson (S) 

Lena Lundqvist (SD)  Dan Brodin (KD) 

 

x = valda av Kyrkofullmäktige 2019-02-20 

xx= vald av Kyrkofullmäktige 2020-11-11 

 

Sammanfattning 
Ockelbo församling har utsett ny ersättare efter avgående Elisabeth 

Backhouse (C). Ny ersättare Annika Jonsson (C).  
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Ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare – A F Jäderbergs 

stiftelse 

 

Ledamöter   Ersättare 

Anders Olsson (S)  Kerstin Olsson (S) 

Anna Fencker Lang (S)  Ann-Christine Tillman (S) 

Eva Pettersson (S)  Birgitta Åstrand (C) 

Staffan Åkesson (C)  Annika Jonsson (C) 

Anette Larsson (C)  Joachim Krüger (C) 

Mats Söderlund (SD)  Jonny Lindblom (SD) 

Joel Strömner (SD)  Petra Wetterstrand (SD) 

Leif Jonsson (SD)  Patrik Herou (SD) 

Niels Hebert (MP)  Martin Sund Svensson (V) 

 

Ordförande:   Anders Olsson (S) 

Vice ordförande:  Staffan Åkesson (C) 

 

Revisor   Ersättare 

Karin Öhlund (C)  Elsie-Britt Eriksson (S) 

Lena Lundqvist (SD)  Dan Brodin (KD) 

 

Sammanfattning 
Ny ersättare utses efter avgående Elisabeth Backhouse (C). Ny ersättare 

Annika Jonsson (C).  
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§ 114 Dnr 2020/00011  

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

 Information från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

avseende klargörande från Skatteverket kring moms för utstakning och 

nybyggnadskartor 

 Samordningsförbund Gävleborg – Revisorns bedömning av delårsrapport 

2020 

 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 

och 9 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3, 

2020 
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Schenström
E-Legitimation: BankID Mobile
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Pär Jonny
Lindblom
E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Datum: 2020-12-03 10:18:12
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Anna Rut
Schönning
E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Datum: 2020-12-03 10:38:33
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