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§ 1 Dnr 2021/00001  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Christoffer Carstens (MP) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 2 Dnr 2021/00002  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Vattenläcka Perslundaskolan. 

 

      

      

Inlägg 

Dan Brodin (KD) 
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§ 3 Dnr 2021/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2020-12-01 – 2021-02-07 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

Kommunstyrelsens ordförande 2021-01-21 enligt 39 § KL (2017:725) -  

Gemensamt yttrande från Bollnäs, Ljusdals, Ovanåkers och Ockelbos 

kommuner över inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen 

för perioden 2022-2033 och 2022-2037. 

Kommunchef 2021-02-04 enligt delegationsordning 2020-12-15, §214 punkt 

1.7, teckna verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram (gäller ej 

hyresavtal) – Avtal medfinansiering Fiber tillsammans. 
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§ 4 Dnr 2021/00004  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

 Ockelbogårdar AB – Protokoll 2020-11-25 

 Gästrike Vatten AB – Protokoll 2020-11-26 

 Ockelbo Vatten AB – Protokoll 2020-11-26 

 Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2020-11-27 

 Gästrikerådet – Protokoll 2020-12-04 

 Styrgruppsmöte Partnerskapet Atlantbanan 2020 – 

Minnesanteckningar 2020-12-11 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2020-12-15 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2020-12-15 

 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2020-12-15 

 Ockelbogårdar AB – Protokoll Bolagsstämma 2020-12-21 

 Ockelbogårdar AB – Protokoll 2020-12-22 

 Inköp Gävleborg – Avtal om övertagande av Kommunalförbundet 

Inköp Gävleborgs fysiska arkiv 2021-01-13 

 Länsstyrelsen Gävleborg – Beslut 2021-01-22 – Föreskrift om 

deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2021-01-26 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2021-01-26 

 Regionfullmäktige – Beslut 2021-01-29, §23 – Avtal om utökad 

samverkan om gemensam företagshälsovård 

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – Meddelanden 

 Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 – 2020-12-18 

 Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner inom området psykisk hälsa och suicidprevention  

2021-2022 – 2020-12-18                         
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§ 5 Dnr 11714  

INFORMATION - Slutredovisning av projektet Hållbart 
resande 

Kommunstyrelsens beslut 

Processledare Johan Axell, Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) slutredovisar projektet Hållbart 

resande. Projektet har bedrivits i Ockelbo, Sandviken och Hofors, och 

handlar inte bara om miljömässig hållbarhet, utan också social och 

ekonomisk hållbarhet. 

      

      

Inlägg 

Joel Strömner (SD), Stig Mörtman (M), Christoffer Carstens (MP),  

Marit Rempling (C) 
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§ 6 Dnr 2021/00077  

Bokslutsprognos 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Muntlig redovisning avseende kommunstyrelsens och nämndernas 

bokslutsprognos 2020. 

      

Inlägg 

Christoffer Carstens (MP), Göran Ström (S) 
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§ 7 Dnr 2021/00041  

Mål- och budgetprocess 2021 - tidplan och arbetssätt 

Kommunstyrelsens beslut 

Arbetsgång, tidplan och instruktioner godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Vid ekonomiutskottets sammanträde i februari 2021 ska utskottets tidplan 

och arbetssätt diskuteras. Ekonomiutskottets sammanträdestillfällen utgör till 

största delen överläggningar med nämndföreträdare. De förutsättningar som 

gäller är följande: 

Förutsättningar 

 Budgetprocessen planeras utifrån de datum som gällande lagstiftning 

anger och utifrån att inordna de ekonomiska processerna 

årsredovisning, delårsbokslut och års- och flerårsbudget.  

 Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per 

styrelse/nämnd. Som utgångspunkt gäller fastställd ram enligt 

flerårsbudget och med preliminär ram för tredje året i planen.  

 Bokslutsdag ska planeras 

 Internkontrollarbetet ska inordnas i processen. 

 Långsiktig investeringsplan ska aktualiseras/behandlas två gånger per 

år och i samband med budgetprocessen. 

 Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska bolagen vara delaktig i 

kommunens budgetarbete. Bolagens delårsbokslut per april och 

augusti ska delges kommunstyrelsen. Gäller även de gemensamma 

nämnderna 

 Information från kommunala förbund ska erhållas 

 

Instruktioner  

 Frågeställningar inför varje överläggning ska delges och behandlas 

av respektive nämnd inför överläggningen. De uppdrag nämnderna 

erhåller ska lämnas in skriftligt.                         
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Beslutsunderlag 

Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2021-01-24 

Mål- och verksamhetsplanering inför budget 2022 och plan 2023 – 2024, 

tidplan 2021 

Årshjul - mål- och budgetprocess 2022, inför budget 2022-2024                           
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§ 8 Dnr 2021/00042  

Bokslut- och ramberedning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förutsättningarna för boksluts- och ramberedning i mars 2021 godkänns. 

2. Uppdrag till styrelse och nämnder inför ekonomiutskottets sammanträde i 

maj ska diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i mars 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Bokslutsdag 

Enligt fastställd tidplan ska tid avsättas för analys och presentation av 

bokslut 2020. Detta ska genomföras vid ekonomiutskottets sammanträde och 

vid en gemensam bokslutsdag den 11 mars 2021.  

 

Kommande budgetprocess 

Budgetprocessen för kommande års- och flerårsbudget påbörjas i samband 

bokslutsdagen och vid ekonomiutskottets sammanträde den 12 mars 2021.  

 

Inför ekonomiutskottets överläggningar i maj 2021 ska instruktioner och 

eventuella uppdrag till styrelse och nämnder delges. Uppdraget ska 

behandlas av respektive nämnd vid sammanträde under april 2021. 

Beslutsunderlag 

Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2020-02-02 
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§ 9 Dnr 2021/00040  

Personalberättelse 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Personalberättelse 2020 godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

I årsredovisningen ska en personalberättelse upprättas. Årsredovisningens 

innehåll regleras av Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Lagen anger att en förvaltningsberättelse ska upprättas där upplysningar om 

bland annat väsentliga personalförhållanden och särskilt upplysningar om de 

anställdas sjukfrånvaro ska anges. 

Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska 

mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens 

medarbetare.  

Personalberättelsen kommer att ingå i det officiella dokumentet för 

årsredovisning 2020 som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i mars 

2021. 

                         

Beslutsunderlag 

Personalberättelse 2020                          
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§ 10 Dnr 2021/00046  

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 godkänns efter redaktionell 

ändring i bilaga Teknikområdet verksamhetsberättelse 2020. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska till årsredovisning 2020 upprätta en 

verksamhetsberättelse utifrån styrelsens verksamhetsområden.  

Verksamhetsberättelsen struktureras utifrån fastställda rubriker. I 

kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns delar som kommer att ingå i 

årsredovisningens förvaltningsberättelse.                         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 

Verksamhetsberättelser från integration och arbetsmarknad, 

samhällsplanering (bredband), näringsliv, kommunikationer, teknikområdet, 

övergripande IT-verksamhet, information/kommunikation och 

vänortssamarbete bifogas                          

Inlägg 

Christoffer Carstens (MP), Stig Mörtman (M), Joel Strömner (SD),  

Linus Gunnarsson (M), Anders Öquist (S) 

 

Efter avslutade överläggningar föreslår förvaltningen att meningen "all 

industrimark är såld" på sidan 2 i bilagan Teknikområdet 

verksamhetsberättelse 2020 ändras till "all tillgänglig industrimark är 

försåld". 
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§ 11 Dnr 2021/00082  

Internkontrollplan 2020 - kommunstyrelsen - 
uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljning av interkontrollplan 2020 godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för 

innevarande år under februari månad. I samband med att kontrollplanen 

antas för innevarande år ska uppföljning av föregående plan presenteras.  

Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid 

delårsbokslutet och vid årsbokslut. Uppföljning av interkontrollplan 2020 

redovisas enligt bilaga. 

Överväganden 

Arbetet med att kontrollera och utarbeta rutinbeskrivningar och 

riskbedömningar ska pågå kontinuerligt. I de fall det bedömts att en risk kan 

föreligga ska rutinen lyfts upp i kontrollplanen. Utveckling och kontinuitet 

av internkontrollarbetet pågår med förbättring varje år.  

Internkontrollarbetet ska utgå ifrån väsentlighet och risk. Rutinbeskrivningar 

och riskbedömningar ska tas fram för varje bedömd rutin. Rutiner där det 

finns en riskbedömning ska lyftas till internkontrollplanen.  

Internkontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 

Avstämningen av rutinerna för 2020 har genomförts och de rutiner som 

pågår överförs till kontrollplan 2021. För att kvalitetssäkra rutinerna ligger 

de kvar i internkontrollplanen tills det anses vara säkerställda.                          

Beslutsunderlag 

Uppföljning av internkontrollplan 2020                          
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§ 12 Dnr 2021/00083  

Internkontrollplan 2021 - kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen internkontrollplan för 2021 godkänns. 

                      

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en 

god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring 

internkontroll med regler och anvisningar upprättas inom kommunen.  

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

sitt verksamhetsområde och ska tillse att en organisation upprättas för den 

interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för den interna 

kontrollen.  

Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för 

innevarande år under februari månad.  

Processen med att erhålla en kontinuitet i internkontrollarbetet pågår med 

kontinuerlig utveckling. Arbetet med att riktlinjer, rapporteringsform och 

kontinuerlig uppföljning av rutin- och riskbedömningar ska kontinuerligt 

stämmas av.  

Enligt internkontrollreglementet ska en tillfredsställande intern kontroll 

upprätthållas avseende: 

1. Verksamhetsstyrning 

2. Tillförlitlig finansiell rapportering 

3. Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter              

Beslutsunderlag 

Interkontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 
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§ 13 Dnr 2021/00068  

Årsredovisning 2019 - A F Jäderbergs stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 för A F Jäderbergs stiftelse 

föreligger.                         

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M) 
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§ 14 Dnr 2021/00071  

Årsredovisning 2019 - Anna och Per G Berggrens 
stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 för Anna och Per G 

Berggrens stiftelse föreligger.                         

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Birger Larsson (C) 
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§ 15 Dnr 2020/00700  

Hantering av underskott i budget 2021 - Inköp 
Gävleborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Ockelbo kommun bedömer att det finns synnerliga skäl enligt 

kommunallagens regler för att Kommunalförbundet Inköp Gävleborg inte 

ska återställa underskott i bokslut 2020/budget 2021 och följande år då det 

finns ett upparbetat eget kapital i förbundet som beräknas täcka de kostnader 

som uppstår i förbundet fram till dess att det avvecklats. 

                       

Ärendebeskrivning 

Direktionen för Inköp Gävleborg beslutade i februari 2020 att revidera den 

tidigare antagna budgeten för 2020 då helt nya förutsättningar förelåg. Det 

nya beslutet innebar bl. a att inga medlemsavgifter skulle tas ut av 

medlemskommunerna utan att kostnaderna skulle täckas av det egna 

kapitalet. I och med att inga medlemsavgifter skulle tas ut så uppkommer ett 

negativt resultat för förbundet 2020. Utifrån balanskravsreglerna ska 

vanligtvis ett underskott återställas under kommande år och tas med i 

budgeten.  

Den 4 dec 2020 har direktionen antagit budget för 2021. För att uppfylla 

kommunallagens balanskravsregler föreslår direktionen 

medlemskommunernas kommunfullmäktige att åberopa synnerliga skäl för 

att inte ålägga kommunalförbundet Inköp Gävleborg att återställa underskott 

i budget 2021. Motiven för detta är att förbundet bedöms kunna använda det 

egna kapitalet för att täcka sina kostnader fram till dess att förbundet 

avvecklats. Trots att underskott uppkommer i budget/bokslut är det inte ett 

avsteg från god ekonomisk hushållning eftersom förbundet är under 

avveckling. För att förenkla den fortsatta hanteringen och slippa årliga beslut 

om synnerliga skäl, kan medlemskommunernas fullmäktige besluta att 

godkänna att förbundet får driva verksamheten under avvecklingen med 

befintliga medel i det egna kapitalet.                          

Beslutsunderlag 

Framställning till medlemskommunerna Protokoll direktionsmöte 4 dec 2020         
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§ 16 Dnr 2020/00686  

Angående förslag om speciell VA-taxa avseende fasta 
mätaravgifter för ideella föreningar  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att kostnaden för 

övriga VA-kollektivet skulle få en alltför stor påverkan. 

                       

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag hade inkommit med synpunkter på att en speciell  

VA-taxa borde införas för ideella föreningar. Kommunfullmäktige besvarade 

medborgarförslaget i juni med att Gästrike Vatten AB och representant för 

kommunen skulle inleda en dialog med Museiföreningen Jädraås-Tallås 

Järnväg för att hitta en lösning på deras problem. Då ingen lösning på deras 

ärende synes möjlig initieras ärendet på nytt för beslut. 

I nuvarande konstruktion är brukningstaxan uppdelad i en rörlig del, som 

baseras på nyttjandet, och en fast del som utgörs av en mätaravgift. Den fasta 

delen är kopplad till fasta kostnader i verksamheten som t ex investeringar 

och underhåll. 

Den fasta brukningsavgiften i VA-taxan är indelad i två olika klassificeringar 

utifrån de byggnader man har på sin fastighet. Det är ”småhus” eller ”övrig 

fastighet” och dessa har olika taxa. Taxan för ”övrig fastighet” är dyrare 

baserat på att de som ingår i den kategorin kan utnyttja hela den 

vattenmängd som mätarkapaciteten ger möjlighet till. För att avgöra vilken 

klassificering som ska sättas på en byggnad stämmer Gästrike Vatten AB av 

mot fastighetsdatabasen och Skatteverket. I medborgarförslaget berörs 

mätarkategorin ”övrig fastighet” med mätarstorlek Qn2,5. 

Innebörden i medborgarförslaget är en önskan om att förändra 

konstruktionen vilket innebär en förändring för hela koncernen där flera 

kommuner berörs. Ockelbo kommun kan alltså inte förändra konstruktionen 

för enbart Ockelbo Vatten.  

Det är heller inte möjligt enligt likställighetsprincipen (Kommunallagen 2 

kap 3 §) att ideella föreningar särbehandlas inom en grupp, vilket då skulle 

innebära att hela gruppen inom ”övrig fastighet” med mätarstorlek Qn2,5 

måste ändras. 

Eftersom nivåerna på taxan beslutas av respektive kommun har Ockelbo 

kommun en möjlighet att justera nivån inom en grupp. I just det här fallet 

skulle det innebära att hela gruppen för ”övrig fastighet” med mätarstorlek 
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Qn2,5 skulle sänkas till samma nivå som för ”småhus”. Följden blir då att 

kostnaden för VA-taxan  (den ekonomiska konsekvensen för Ockelbo Vatten 

skulle innebära en minskad intäkt på ca 900 tkr) skulle drabba hela VA-

kollektivet i Ockelbo kommun.                         

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M) 
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§ 17 Dnr 2021/00080  

Omfördelning av Kommunstyrelsens 
investeringsbudget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av investeringsmedel inom 

befintlig investeringsbudget enligt nedan angivna tabell.  

 

Reservation 
Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD) och Dan Brodin (KD) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Joel Strömners (SD) yrkande. 

 

Linus Gunnarsson (M), Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD)  

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

Linus Gunnarssons (M) yrkande. 

                       

Ärendebeskrivning 

Efter noggrant sökande efter lämpliga lokaler för yttre skötsel har det 

beslutats att gamla Vibackaköket är den mest lämpade lokalen. Dels för att 

det är ett centralt läge, dels kommunekonomiskt då Ockelbogårdar inte 

behöver riva byggnaden och de kan få in hyra på den i stället. Viss invändig 

och yttre renovering behöver vi utföra själva på byggnaden för att 

iordningställa den. De ospecificerade beloppen omfördelas och delar av 

investeringarna på Rabo skjuts på framtiden.  

Omfördelning av investeringsbudget enligt nedan.  

Proj  Investeringsobjekt  Belopp  

   

9100 Ospecificerat – Fastigheter -650 

9130 Rabo – Komvux -350 

9140 Yttre skötsel – Lokal 1 000 

   

 

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Stig Mörtman (M), Joel Strömner (SD) 
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Yrkanden 

Joel Strömner (SD) yrkar återremiss av ärendet med motivering att 

hyreskostnad och hyrestid ska framgå. 

Linus Gunnarsson (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Joel Strömners (SD) yrkande om återremiss under 

proposition och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Därefter ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag mot  

Linus Gunnarssons (M) yrkande om avslag och finner bifall till 

förvaltningens förslag.  
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§ 18 Dnr 2021/00078  

Försäljning - del av fastighet Säbyggeby 7:79 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Försäljning av del av fastighet Säbyggeby 7:79 (500 kvm, inklusive 

byggnad), till ett pris av 200 000 kronor, exklusive förrättningskostnader, till 

Bionär Närvärme AB godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Bionär Närvärme AB, har kontaktat kommunen och vill köpa och få rådighet 

över huset de använder för drift av fjärrvärmepannan i Ockelbo kommuns 

fjärrvärmenät. 

Mäklare har genomfört värdering av fastigheten.                         

Beslutsunderlag 

Bilaga karta 

Värdeutlåtande                          

Inlägg 

Joel Strömner (SD), Linus Gunnarsson (M), Stig Mörtman (M),  

Birger Larsson (C) 
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§ 19 Dnr 2021/00105  

Ansökan om visionsmedel - Föreningsalliansen - 
Friluftsåret 2021 - Luften är fri 

Kommunstyrelsens beslut 

Visionsmedelsansökan på 18 000 kronor avseende arbetet med att öka 

medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten beviljas. 

                        

Ärendebeskrivning 

I år är det Friluftsåret 2021. ”Luften är fri” är ett projekt som leds av Svenskt 

Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor 

att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om 

friluftslivets värden och allemansrätten. 

Svenskt Friluftsliv fördelar medel till regionala och lokala initiativ under 

friluftslivets år. Ansökningstiden avslutades i november 2020 och Svenskt 

Friluftsliv mottog över 360 ansökningar. Av dessa fick 72 ansökningar 

bidrag. Föreningsalliansen beviljades sin ansökan men ej hela summan. 

Föreningsalliansen samverkar med andra föreningar och har planerat 

aktiviteter/information om friluftsliv för kommuninnevånare under årets alla 

månader. I planeringen ingår annonser i Kuxabladet och arrangemang med 

skolan samt en fototävling/friluftsliv med priser varje månad. 

Föreningsalliansen ansöker om 18 000 kronor, specificerat nedan: 

Beloppet som ej beviljades från Svenskt friluftsliv 12.422 kr 

Pris; 11 tovade sittunderlag från Ockelboföretaget Liwi Form 2.750 kr 

Pris; 1 ryggsäck i läder från Tjäder läder 2.800 kr 

Summa: 17.972 kr 

Förväntat resultat är att fler provar på/utövar friluftsliv, föreningarna får fler 

medlemmar, bättre folkhälsa, kunskapshöjning av allemansrätten samt 

engagerade medborgare.                         

Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan #2240 med bilagor                          

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Liz Zachariasson (SD)      
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§ 20 Dnr 2021/00079  

Försäljning av förråd vid Ockelbo Lego-Mek 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Försäljning av del av fastigheterna Säbyggeby 8:111, Säbyggeby 7:22, 

Gäveränge 4:1 och hela Gäveränge 2:37 (ca 9800 kvm) till ett pris av  

350 000 kronor, exklusive förrättningskostnader, till Ockelbo Lego-Mek AB 

godkänns. 

                                             

Ärendebeskrivning 

Ockelbo Lego-Mek AB, har kontaktat kommunen och vill köpa kommunens 

förråd samt marken i anslutning till denna, vid Lego-Mek, för att utveckla 

sin verksamhet. 

Mäklare har genomfört värdering av fastigheten.                            

Beslutsunderlag 

Bilaga karta 

Värdeutlåtande                          

Inlägg 

Stig Mörtman (M), Birger Larsson (C), Linus Gunnarsson (M),  

Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD), Christoffer Carstens (MP) 
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§ 21 Dnr 2020/00661  

Upphävande av beslut om detaljplan - Gäveränge 1:63, 
1:64 och 1:65 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen upphäver beslutet, att ändra användningssättet i 

detaljplanen för fastigheterna Gäveränge 1:63, 1:64 och 1:65 från 

bostadsändamål till naturmark. 

På fastigheten Gäveränge 1:15 är detaljplanen upphävd, och behöver således 

planläggas som bostadsändamål. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade, 2010-11-29, §141, beslutspunkt 2, att ge Bygg- 

och miljönämnden i uppdrag att upphäva detaljplanen, för bostadsändamål, 

på fastigheterna Gäveränge 1:15, 1;63, 1:64 samt 1:65 och låta berörd mark 

fungera som naturmark. Bygg- och miljönämnden beslutade 2011-01-24, §8 

att ge Bygg & Miljö i uppdrag att verkställa beslutet. Dock är det enbart 

Gäveränge 1:15 som har blivit ändrad. 

Det är stor efterfrågan på lite större tomter i centralt belägna områden i 

kommunen men dessvärre finns det flera hinder som försvårar för 

kommunen att hitta lämpliga områden att planera för bostäder. Det finns 

problem med buller då stora delar av centrala Ockelbo är uppbyggd längs 

järnvägen och länsväg 272. Stora delar av centrala Ockelbo består av 

jordbruksmark och sedan tillkommer även problematiken med strandskydd. 

Det är därför extra viktigt att kunna utnyttja den befintliga detaljplanen vid 

Frankssons för att ta fram 3 alternativt 4 nya bostadstomter för kommunen. 

Beslutet innebär en viss kostnadsökning med ca 5-10% vid kommande 

sanering av tomterna, denna kostnadsökning får kommunen tillbaka vid 

försäljningen av tomterna.                         

Beslutsunderlag 

Bilaga karta                          

Inlägg 

Christoffer Carstens (MP), Stig Mörtman (M), Linus Gunnarsson (M),  

Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD), Marit Rempling (C) 
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Yrkanden 

Christoffer Carstens (MP) yrkar att ärendet kompletteras med att det handlar 

om mark som måste saneras. 

Efter avslutade överläggningar tar Christoffer Carstens (MP) tillbaka sitt 

yrkande.  
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§ 22 Dnr 2021/00093  

Remiss Angående ansökan om undersökningstillstånd 
enligt minerallagen (1991:45) för området Måcksjön nr 1 
i Ockelbo kommun, Gävleborgs län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens synpunkter och avstyrker 

att undersökningstillstånd beviljas Svensk Malmprospektering AB 

. 

Ärendebeskrivning 

Svensk malmprospektering AB har ansökt om undersökningstillstånd för 

området Måcksjön nr 1 i Ockelbo kommun. Om ett undersökningstillstånd 

beviljas innebär det en ensamrätt för tillståndshavaren att kartlägga 

berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en fyndighet av 

koncessionsmaterial inom det aktuella området. Ansökan avser 

koncessionsmaterial guld, koppar, zink och kobolt.  

Enligt 3§ tredje stycket mineralförordningen (1992:285) ska Länsstyrelsen 

och kommunen ges tillfälle att yttra sig över ansökan som avser 

undersökningstillstånd. 

Den gemensamma samhällsbyggnadsförvaltningen för Sandvikens, Hofors 

och Ockelbo kommuner, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

anför bland annat följande: 

Fritidshusbebyggelsen runt Sidsjön och Måcksjön får inte påverkas av 

undersökningstillståndet. 

Undersökningstillstånd ska inte lämnas för områdena Sidsjön, Sidsjöbäcken, 

våtmarkerna, sumpskogarna samt nyckelbiotoperna. 

Ur miljöstrategiskt perspektiv bör prospektering och främst utvinning av 

mineral undvikas om det ska vara möjligt att uppnå de önskade lägena 

(målinriktningarna) som Ockelbos Kommunfullmäktige fattat beslut om. Det 

går alltså inte att förena de önskade målinriktningarna med ökad utvinning 

av mineral.                         

Beslutsunderlag 

Remiss Måcksjön nr 1                          
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Inlägg 

Stig Mörtman (M), Joel Strömner (SD), Linus Gunnarsson (M),  

Christoffer Carstens (MP) 

Yrkanden 

Linus Gunnarsson (M) yrkar på återremiss av ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Linus Gunnarssons (M) yrkande om återremiss under 

proposition och finner att ärendet ska avgöras idag.  
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§ 23 Dnr 2021/00005  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

 Årsredovisning 2019 – A F Jäderbergs stiftelse 

 Årsredovisning 2019 – Anna och Per G Berggrens stiftelse 

 Hantering av underskott i budget – Inköp Gävleborg 

 Försäljning – del fastighet Säbyggeby 7:79 

 Försäljning av förråd vid Ockelbo Lego-Mek 
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§ 24 Dnr 2021/00006  

Information kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Process rekrytering av kommunchef  M Wåhlström, 

Torgny Balkefors 

Status Översiktsplanearbetet  A-K Sundelius 

Corona/Covid-19 – aktuell situation  M Lindblom 

Coronakommissionens delrapport  A-K Sundelius 

En frisk generation   F Ingelsson 

Öppna jämförelser – Trygghet  S Lundström 

Verksamhetsplan 2021   A-S Stensson 

Uppvaktning förtroendevalda  A-S Stensson 

Kvalitetssäkrad arvodeshantering  A-C Eriksson 

Hästen    D Hedman 

Trafikverket    D Hedman 

Ipads    L Sen Thakuri 

Vattenläckage Perslundaskolan  M Jonsson 
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