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§ 1 Dnr 2021/00001 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Jonny Lindblom (SD) och Irene Bogren (S) att 

tillsammans med ordförande justera dagen protokoll. 
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§ 2 Dnr 2021/00002 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Ärende 4. Revisorerna har ordet, utgår. 
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§ 3 Dnr 2021/00113  

Avsägelse - ledamot Kommunfullmäktige (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelse från Magnus Hålén (C) godkänns. 

2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny 

röstsammanräkning för Ockelbo kommun avseende uppdraget som ledamot i 

Kommunfullmäktige. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Hålén (C) har 2021-02-16 inkommit med en avsägelse från samtliga 

förtroendeuppdrag.                         
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§ 4 Dnr 2020/00700  

Hantering av underskott i budget 2021 - Inköp 
Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS beslut 2021-02-23, §15 - Hantering av underskott i budget 2021 - Inköp 

Gävleborg 

Framställning till medlemskommunerna 

Protokoll direktionsmöte 4 dec 2020                          
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Inlägg 

Magnus Jonsson (S)      
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§ 5 Dnr 2021/00068  

Årsredovisning 2019 - A F Jäderbergs stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 för A F Jäderbergs stiftelse 

föreligger.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-02-23, §13 - Årsredovisning 2019 - A F Jäderbergs stiftelse 

      

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Linus Gunnarsson (M)      
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§ 6 Dnr 2021/00071  

Årsredovisning 2019 - Anna och Per G Berggrens 
stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 för Anna och Per G 

Berggrens stiftelse föreligger.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-02-23, §14 - Årsredovisning 2019 - Anna och Per G 

Berggrens stiftelse 

      

Inlägg 

Magnus Jonsson (S)      
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§ 7 Dnr 2021/00079  

Försäljning av förråd vid Ockelbo Lego-Mek 

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS beslut 2021-02-23, §20 - Försäljning av förråd vid Ockelbo Lego-Mek 

Värdeutlåtande Säbyggeby 7:22 m fl 

Bilaga karta                          
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§ 8 Dnr 2021/00078  

Försäljning - del av fastighet Säbyggeby 7:79 

Kommunfullmäktiges beslut 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS beslut 2021-02-23, §18 - Försäljning - del av fastighet Säbyggeby 7:79 

Värdeutlåtande Säbyggeby 7:79 

Bilaga karta                          
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§ 9 Dnr 2021/00061  

Anmälan av medborgarförslag - Gratis arbetsskor till 
anställda inom vården 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Vi inom vården i Ockelbo önskar fria arbetsskor, och ger vårt hopp till 

politiken. Vi går på en dag väldigt långa sträckor, och nöter därmed på 

privata skor då dessa inte ingår i "arbetskläder" som arbetsplatsen märkligt 

nog inte står för. Många av oss har inte heller den bästa ekonomin i och med 

vårdlön, och många gånger går vi alldeles för länge i samma skor med värk i 

fötter som resultat. För mig som skribent av medborgarförslaget och många 

utav mina kollegor, skulle det självklara och förhoppningsvis positiva 

beslutet om att vi får fria arbetsskor i vården komma till gagn för många utav 

oss. Det skulle även komma kommunen till gagn som helhet, med troligen 

färre sjukskrivningar och bli en mer attraktiv arbetsplats. Vi jobbar med hela 

kroppen, och fötterna är inget undantag utan även dem har stor arbetsbörda. 

Det är även en jämställdhetsfråga, då mansdominerade yrken oftast, om inte 

nära på alltid, innefattar fria arbetsskor från arbetsgivare. Jag och mina 

kollegor hoppas på ett positivt beslut från er politiker i denna fråga. Mvh 

Maria Öquist anställd undersköterska på Bysjöstrand.”                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - 2236                          
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§ 10 Dnr 2021/00008 

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

 Granskning av ekonomistyrning inom utbildnings- och kulturnämndens 

ansvarsområde 

 Granskning av delårsrapport 2020 – Kommunalförbundet Inköp 

Gävleborg 

 Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet, kvartal 

4, 2020                         
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§ 11 Dnr 2021/00140 

Anmälan av motion - Inför LOV inom äldreomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Linus Gunnarsson (M) har lämnat in följande motion: 

”Idag tillåts enbart en aktör inom vård och omsorg i Ockelbo, nämligen 

kommunen själv. Ett införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV) bidrar 

till nytänkande och mångfald och det stärker den enskildes rätt till 

medbestämmande. Det skapar också möjlighet för privata företag att utföra 

tjänster som kommunen idag utför i egen regi. LOV skapar drivkrafter att 

möta brukarens behov utifrån kvalitetskrav.  

Valfrihetssystem ger medborgarna möjlighet att välja mellan olika 

leverantörer och tjänster inom vård och omsorg. Som enskild kund ges man 

makt och möjlighet att själv bestämma vad som är god kvalitet och matchar 

sina egna krav, genom att välja den utförare som man själv anser håller den 

högsta kvaliteten. Man kan även byta utförare om man inte är nöjd. Det 

skapar en kvalitetskonkurrens som bidrar till en positiv utveckling av 

verksamheten då man tillåter fler arbetsgivare inom den offentliga sektorn.  

Socialförvaltningen i Ockelbo utredde frågan om införande av LOV i 

hemtjänsten 2012, socialförvaltningen förespråkade redan då att kommunen 

skulle införa LOV.  

Med ovan nämnt yrkar jag därmed följande:  

-att Ockelbo Kommun inför LOV i hemtjänsten.  

-att Ockelbo Kommun inför LOV för äldreboenden.”                         

Beslutsunderlag 

Motion – Inför LOV i äldreomsorgen                          
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§ 12 Dnr 2021/00141 

Anmälan av motion - Inför policy för föreningsbidrag 
och visionsmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Linus Gunnarsson (M) har lämnat in följande motion: 

"Idag har kommunen inget samlat grepp över alla föreningsbidrag och 

visionsmedel som man tilldelar olika föreningar. Det är godtyckligt hur man 

beslutar om medel allteftersom ansökningar inkommer. Vad avgör om vissa 

föreningar får medel och andra blir utan?  

För detta krävs en policy med tydligt uppsatta kriterier och riktlinjer, både 

vad gäller sökande samt beslut gällande beviljande eller avslag. En budget 

för hur mycket medel som kan utdelas bör finnas tydligt redovisad. En 

naturlig del är då också uppföljning där budget samt utfall följs upp. Därmed 

kan man också göra en bättre årsplanering.  

Med ovan nämnt yrkar jag därmed följande:  

-att Ockelbo Kommun inför en policy i hur man ansöker om, samt hur man 

beslutar om eventuell utdelning av, föreningsbidrag och visionsmedel.  

-att Ockelbo Kommun upprättar ett uppföljningsverktyg avseende 

föreningsbidrag och visionsmedel." 

Beslutsunderlag 

Motion – Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel                          
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§ 13 Dnr 2021/00142 

Interpellation - Dåliga vägar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 

Interpellationen besvaras skriftligen av kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Jonsson (S), bilaga 1, §13. 

                                                   

Sammanfattning av ärendet 

Linus Gunnarsson (M) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande: 

"Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen har 

Gävleborg sämst vägar i hela landet. 

 

Vid tillväxtutskottets möte med Trafikverket 23/10 2020 diskuterades 

vägfrågor i kommunen, framförallt gällande väg 546 från Åmot och norrut 

mot Alfta, den s k Katrinebergsvägen. 2013 valde Trafikverket att riva upp 

asfalten efter över 50 år då man ansåg att underhållet skulle bli billigare med 

grusväg. Uppenbarligen har man dock inte ens underhållit denna grusväg 

tillräckligt då den är i bedrövligt skick. En del beror troligen på att vägen 

blivit ytterligare sönderkörd vid tung yrkesmässig transport. Vi måste värna 

om alla våra invånare, om alla lokala jobb och om besöksnäringen. En dålig 

väg förhindrar yrkesmässig trafik. En dålig väg gör det mindre attraktivt att 

bo eller arbetspendla längs vägen. En dålig väg avskräcker den turism vi så 

väl behöver. Vi behöver helt enkelt ett farbart vägnät i hela kommunen.  

Regeringen vill inte tilldela medel för att åtgärda vägen. Trafikverket har 

inga planer på att åter asfaltera vägen eftersom de inte får tillräckliga 

resurser. Kommunalråd Magnus Jonssons (s) partikamrat Tomas Eneroth, 

tillika infrastrukturminister, vill inte prioritera något dylikt. Det gjorde han 

tydligt i riksdagsdebatten mot Lars Beckman tisdagen den 2/2.  

Är Kommunalrådet i Ockelbo kommun av samma mening? Varför vill ni 

inte satsa på 

våra vägar i Ockelbo kommun? 

Vad görs för att förbättra underhållet på våra vägar? 

När kommer vi få se Katrinebergsvägen i bra skick?" 
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Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Linus Gunnarsson (M), Martin Sund Svensson (V), 

Anders Öquist (S), Anna Schönning (S), Birger Larsson (C),  

Ghaith Al-Tameemi (S), Niels Hebert (MP), Jonny Lindblom (SD),  

Marit Rempling (C), Irene Bogren (S)       
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2021-03-08 
Diarienummer KS 2021/00142 

KF 2021-03-08, Bilaga 1, §13 

SVAR PÅ INTERPELLATION – DÅLIGA VÄGAR 
Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen har 
Gävleborg sämst vägar i hela landet.  

Vid tillväxtutskottets möte med Trafikverket 23/10 2020 diskuterades vägfrågor i 
kommunen, framförallt gällande väg 546 från Åmot och norrut mot Alfta, den s k 
Katrinebergsvägen. 2013 valde Trafikverket att riva upp asfalten efter över 50 år 
då man ansåg att underhållet skulle bli billigare med grusväg. Uppenbarligen har 
man dock inte ens underhållit denna grusväg tillräckligt då den är i bedrövligt 
skick. En del beror troligen på att vägen blivit ytterligare sönderkörd vid tung 
yrkesmässig transport. Vi måste värna om alla våra invånare, om alla lokala jobb 
och om besöksnäringen. En dålig väg förhindrar yrkesmässig trafik. En dålig väg 
gör det mindre attraktivt att bo eller arbetspendla längs vägen. En dålig väg 
avskräcker den turism vi så väl behöver. Vi behöver helt enkelt ett farbart vägnät i 
hela kommunen. Regeringen vill inte tilldela medel för att åtgärda vägen.  

Trafikverket har inga planer på att åter asfaltera vägen eftersom de inte får 
tillräckliga resurser. Kommunalråd Magnus Jonssons (s) partikamrat Tomas 
Eneroth, tillika infrastrukturminister, vill inte prioritera något dylikt. Det gjorde 
han tydligt i riksdagsdebatten mot Lars Beckman tisdagen den 2/2.  

Är Kommunalrådet i Ockelbo kommun av samma mening? Varför vill ni inte satsa 
på våra vägar i Ockelbo kommun? 

Regeringen investerar 700 miljarder kronor på infrastrukturen fram till år 2029. 
Det är 100 miljarder mer än vad som investerades under den förra regeringen och 
man satsar ytterligare 500 miljoner/år på vägar i landsbygd fram till 2029. 
Infrastrukturminister Tomas Eneroth beslutar inte om vilka vägar som ska 
omfattas av investeringen.  

Vad görs för att förbättra underhållet på våra vägar? 

1. Ockelbo kommun äger inga vägar däremot gång- och cykelvägar. Ockelbo
kommun och Ockelbogårdar är de två största andelsägarna i Ockelbo
vägförening. Man betalar som fastighetsägare via andelar. Avgiften går till
planerade underhåll och investeringar i Ockelbo vägförening. Kommunen har en
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kontinuerlig dialog med Trafikverket där vi hela tiden lyfter fram frågor som 
berör Trafikverkets vägar. 

När kommer vi få se Katrinebergsvägen i bra skick? 

2. Omöjligt att svara på. Ansvaret ligger på Trafikverket. 

 

Magnus Jonsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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