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§ 25 Dnr 2021/00001  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Martin Sund Svensson (V) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 26 Dnr 2021/00002  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Förlorad arbetsförtjänst, Kommunen som arbetsförmedlare, Rapportering 

från företagsdialoger, Insamling av däck på Ockelbo återvinningscentral, 

Båtplatser och Trafikverket. 

      

      

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Marit Rempling (C), Linus Gunnarsson (M),  

Joel Strömner (SD 
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§ 27 Dnr 2021/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2021-02-08 – 2021-03-15 har inga delegationsbeslut fattats. 
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§ 28 Dnr 2021/00004  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2021-02-05 

• Företagshälsovårdsnämnden – Protokoll 2021-02-05 

• Gästrikerådet – Protokoll 2021-02-19 

• Dataskyddombudets årsrapport 2020 

• Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-02-23 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kallelse 2021-02-23 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll 2021-02-23 

• Ockelbogårdar AB – Protokoll 2021-02-24 

• Boverket – Svarsjournal 

• Ockelbo Vatten AB – Protokoll med handlingar 2021-02-25 

• Gästrike Vatten AB – Protokoll med handlingar 2021-02-25 

• Regionalt kommunsamråd – Minnesanteckningar 2021-03-05 
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§ 29 Dnr 2021/00149  

Slutrapport för miljöprogram Ockelbo 2013-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Slutrapport Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 antas. 

2. Miljömålsarbetet enligt Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 avslutas. 

                       

Ärendebeskrivning 

Den dåvarande Bygg- och miljönämnden fick vid Kommunstyrelsens 

sammanträde den 30 november 2009 uppdraget att utarbeta förslag till lokala 

miljömål för Ockelbo kommun. Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 antogs i 

juni 2013 och har fram till sista december 2020 fungerat som styrdokument 

för Ockelbo kommuns miljömålsarbete. 

Miljöprogrammet har följts upp årligen. Programmet avslutades sista 

december 2020 och en slutrapport sammanfattar måluppfyllelsen samt ger 

rekommendationer att ta hänsyn till i det fortsatta miljöarbetet.. 

Kommunstyrelsen har att besluta om att anta slutrapporten och avsluta 

miljömålsarbetet enligt miljöprogrammet. 

Beslutsunderlag 

Antaget miljöprogram 2013 

Uppföljning miljöprogrammet 2020 

Slutrapport miljöprogram Ockelbo kommun 2021 

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Birger Larsson (C) 
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§ 30 Dnr 2021/00075  

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens månadsredovisning per februari 2021.                         
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§ 31 Dnr 2021/00076  

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Nämndernas månadsredovisning per februari 2021. 
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§ 32 Dnr 2021/00151  

Årsredovisning 2020 - Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Årsredovisning 2020 – Ockelbo kommun godkänns (med eventuella 

redaktionella ändringar). 

2. Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2020, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten. 

3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2020, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten. 

4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2020, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten.  

5. Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun har uppnått målet 

med God ekonomisk hushållning för år 2020. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2020 avsätta 4 000 tkr 

till resultatutjämningsreserv (RUR) som inrättades av kommunfullmäktige 

2020-11-30 (§93). 

                       

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning 2020 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas 

av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen 

2020 är 8,0 mkr och för koncernen 13,1 mkr. 

Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala 

verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i 

företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala 

befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.  

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som 

bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
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ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen 

lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020                          

Inlägg 

Birger Larsson (C) 
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§ 33 Dnr 2021/00153  

Rapport finanspolicy 2020-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Rapporten godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 

kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 

kommunfullmäktige två gånger per år.                         

Beslutsunderlag 

Rapport finanspolicy 2020-12-31                          

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M) 
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§ 34 Dnr 2021/00134  

Uppdrag till styrelse och nämnder inför års- och 
flerårsbudget 2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2022 - 2024 är uppdraget till 

styrelse och nämnder att till överläggningarna den 17 maj 2021 

redovisa/presentera följande:  

Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och flerårsbudget 

2022 - 2023 (drift – och investering). 

 

Ärendebeskrivning 

Överläggning med nämndföreträdare 11–12 mars 2021 

Bokslutsdag 

Enligt fastställd tidplan ska tid avsättas för analys och presentation av 

bokslut 2020. Detta har genomförts vid ekonomiutskottets sammanträde den 

11 - 12 mars 2021 och vid en gemensam bokslutsdag som för denna gång har 

delats upp på två dagar. Utifrån rådande pandemi har bokslutsdagen att 

genomföras digitalt och via Teams.  

 

Bokslutsdagen är en gemensam dag där analys och redogörelse för 

respektive bokslut. Bokslutsdagen är en viktig dag för alla, både interna och 

externa deltagare. Dagen ger förutsättningar att vid ett tillfälle fokusera 

enbart vid bokslutet, kommentarer till verksamheten, måluppfyllelse och 

resultatet.  

Ordförande, förvaltningschefer representanter från bolag och förbund har 

presenterat respektive bokslut 2020.  

Kommunstyrelsen behandlar kommunens årsredovisning 2020 den 30 mars 

2021 med beslut i fullmäktige den 10 maj 2021. 
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Inför ekonomiutskottets överläggningar i maj 2021  

Budgetprocessen för kommande års- och flerårsbudget påbörjades i samband 

med bokslutsdagarna 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 för att 

presenteras vid ekonomiutskottets överläggningar i maj 2021. 

.                         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 10 

Utbildnings- och kulturnämnden 2021-02-110, § 10 

Socialnämnden 2021-02-11, § 5 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, VGS, 2021-02-23, § 26      
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§ 35 Dnr 2021/00152  

Internkontroll uppföljning 2020 och internkontrollplan 
2021 - nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2020 och nämndernas 

internkontrollplaner för 2021 godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska i egenskap av sin uppsikts roll utvärdera kommunens 

samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar behövs föreslå 

detta.   

Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för 

innevarande år under februari månad. Internkontrollarbetet ska ske parallellt 

med arbetet med årsredovisningen.  

Nämnderna har ansvar för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Nämnderna ska se till att det finns en organisation för 

den interna kontrollen och att regler och anvisningar antas.  

Enligt internkontrollreglementet ska en tillfredsställande intern kontroll 

upprätthållas avseende: 

 Verksamhetsstyrning 

 Tillförlitlig finansiell rapportering 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter 

Övergripande uppföljning 

Uppföljning av internkontrollplaner för 2020 har genomförts och nya 

internkontrollplaner för 2021 har tagits fram.  

 

Arbetet med att kontrollera och utarbeta rutinbeskrivningar och 

riskbedömningar pågår kontinuerligt. I de fall det vid en rutinbeskrivning 

bedöms att en risk kan föreligga har rutinen lyfts upp i kontrollplanen. 

Utveckling och kontinuitet av internkontrollarbetet pågår kontinuerligt. 

                         

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag från utbildnings- och kulturnämnden och socialnämnden 

avseende internkontrollplan uppföljning 2020 och internkontrollplan 2021 
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Utbildnings- och kulturnämnden § 24/20 

Socialnämnden § 23/20, § 20/41 § 6/21 
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§ 36 Dnr 2020/00571  

Remissyttrande av förslag till Kretsloppsplan för 
Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag som sitt eget. 

 

Linus Gunnarsson (M) deltar inte i beslutet. 

 
                       

Ärendebeskrivning 

Alla kommuner ska ha en Avfallsplan, men Gästrike Återvinnare väljer att 

kalla den för Kretsloppsplan. Kretsloppsplanen vänder sig till kommunen 

och dess verksamheter och remissyttranden har för Ockelbo kommuns 

räkning inkommit från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och 

Ockelbogårdar. 

VGS ställer sig frågande till att det i underlaget saknas förslag på mål och 

vem som är ansvarig, men att målen är generellt bra och relevanta. 

Genomförandet av Kretsloppsplanen behöver säkerställas och det krävs 

tydligt ansvar för varje mål. 

Ockelbogårdars styrelse har inget att erinra mot förslaget men ser problem 

att verkställa iordningställande av miljöhus i befintliga bostadsområden där 

det saknas ytterligare byggrätt. Man ser också behov av 

personalförstärkningar för att kontrollera efterlevnad av sortering av avfall. 

Kommunkontoret anser att minska antalet mätbara mål och lägga fokus på 

de som upplevs som mest relevanta: 

Förebygga resursslöseri  Förslag på ansvarig 

Förebygga matsvinn  UKN, SN 

Förebygga engångsartiklar av plast Nämnder och styrelser 

Förebygga bygg- och rivningsavfall KS, VGS, Ockelbogårdar 

 

Minska gifter i kretsloppet 

Inget farligt avfall i restavfall Gästrike Återvinnare 

Upphandla prod. Utan farliga ämnen Nämnder och styrelser 

 

Återanvända   

Mer grovavfall till återbruk Gästrike Återvinnare 

Återanvändning av prylar  KS, Ockelbogårdar, GÅ 

Återanvändning av bygg/rivnavfall KS, Ockelbogårdar, GÅ  
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Återvinna 

Minska mängden restavfall Nämnder/styrelser, Obogårdar, GÅ 

Öka sortering/återv av matavfall -”- 

Öka sortering av förpackn/tidn -”- 

Öka återvinning av grovavfall Gästrike Återvinnare 

Ta fram slamstrategi  Ockelbo Vatten/Gästrike Vatten  

Öka sortering av textil  Gästrike Återvinnare 

 

Hålla rent och snyggt 

Deltagare skräpplockardagar UKN/skolelever, frivilliga  

Dumpningar   KS, VGS 

 

Det är bra om dialoger om hur man kan förverkliga Kretsloppsplanen och 

dess mål förs i redan befintliga nätverk, på så sätt underlättas arbetet. 

 

I övrigt har kommunkontoret inga erinringar mot förslaget till 

Kretsloppsplan. Dialog har även förts med övriga kommunala förvaltningar, 

som ställer sig bakom förslaget till yttrande. 

                         

Beslutsunderlag 

Remissvar Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Remissvar Ockelbogårdar 

Missiv Kretsloppsplan 

Kretsloppsplan 2021-2025 Ockelbo förslag Remissvar Gästrike Vatten AB                     

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M) 
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§ 37 Dnr 2021/00069  

Revidering av Bostadsförsörjningsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunkontoret i uppdrag att initiera arbetet med att 

revidera Bostadsförsörjningsprogrammet för Ockelbo kommun. 

                       

Ärendebeskrivning 

Enligt lag SFS 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall 

varje kommun besluta om riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Syftet med 

planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 

förbereds och genomförs. Enligt denna lag skall riktlinjer för 

bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje 

mandatperiod. 

Ockelbo kommuns bostadsförsörjningsprogram 2015-2018 behöver mot 

denna bakgrund revideras.  

                         

      

Inlägg 

Birger Larsson (C) 
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§ 38 Dnr 2021/00139  

Samarbete Individ och familjeomsorgen - 
arbetsmarknadsenheten - Arbetsmarknadsinsatser 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Individ och familjeomsorgen kan ta beslut om arbetsmarknadsinsats för 

försörjningsstödstagare som stärker personens väg mot egen försörjning. 

2. Arbetsmarknadsinsatsen ska bedömas i varje enskilt ärende av individ och 

familjeomsorgen med en samplanering och underlag från handläggare vid 

arbetsmarknadsenheten. 

3. Insatsen är en särskild anställning (lönebidrag eller 

introduktionsanställning) inom den kommunala verksamheten och där 

anställningsstöd beviljas av arbetsförmedlingen och arbetsplatsen godkänds 

av de fackliga organisationerna. 

4. Kostnaden för individ och familjeomsorgen gällande satsningen kan bli 

högre än försörjningsstödet för dessa individer/hushåll. 

                       

Ärendebeskrivning 

Individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten har ett 

samverkansprojekt. Målen är att minska behovet av försörjningsstöd och 

samtidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i 

kommunen under flera år. Modellen innebär att kommunen erbjuder en 

särskild anställning, där kommunens två enheter, Individ o familjeomsorg 

och arbetsmarknadsenhet samarbetar med arbetsförmedlingen och fackliga 

organisationer. 

Personer som visat en positiv viljeinriktning mot arbetsmarknaden erbjuds 

en anställning med anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Den kan 

kombineras med studier på vuxenutbildningen om behov finns, innehållet 

ska individanpassas till varje persons behov. Anställningen kan förlängas 

upp till två år, målet är att personen rekryteras till en reguljär anställning 

tidigare eller vidare till heltidsstudier.                          

      

      

      

      

      

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-30 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr 2021/00148  

Representant i Leader Gästrikebygdens styrelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Näringslivschef Mimmi Ekström utses som Ockelbo kommuns representant i 

Leader Gästrikebygdens styrelse. 

Ärendebeskrivning 

Carita Carter har varit Ockelbo kommuns representant i Leader 

Gästrikebygdens styrelse. Förvaltningen föreslår nu att uppdraget läggs på 

näringslivschef Mimmi Ekström, som är positiv till att ta på sig uppdraget. 

Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för Leader Gästrikebygdens 

verksamhet, vilket bl.a. innebär att genomföra den strategi som 

Leaderområdet fått beviljad och finansierad, och att fatta beslut om 

finansiering till projekt. Styrelsen ska enligt Jordbruksverkets regler ha en 

samlad kompetens kopplad till insatsområden i Leaderområdets strategi. 

Styrelsen som väljs av föreningsstämman ska bestå av representanter från 

offentlig, privat och ideell sektor.  

Beslutsunderlag 

T f kommunchef Ann-Katrin Sundelius tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-30 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 2021/00159  

Lokal för politiska sammanträden, utbildningar m m 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag att upprusta 

Gläntan inom befintliga ekonomiska ramar, och med en teknisk utrustning 

som möjliggör webbsändningar m m. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges ordförande gav kommunkontoret i uppdrag att se över 

den tekniska utrustningen i Perslundaskolans aula med anledning av de 

problem som varit i samband med fullmäktiges möten och webbsändningar.  

Då det krävs omfattande investeringar för att åtgärda problemen, och mot 

bakgrund att nyttjandet av lokalen är mycket begränsat, fick 

kommunkontoret i uppdrag att inventera kommunens lokaler för att hitta en 

ersättning till matsal/aula på Perslundaskolan. 

Med den inventeringen som grund föreslår nu kommunkontoret en 

upprustning av Gläntan inom befintliga ekonomiska ramar, samt att lokalen 

utrustas med nödvändig teknik för webbsändningar etc. Kostnaden för att 

upprusta lokalen och byta ut de trasiga skjutdörrarna uppgår till 240 000 

kronor. 

Kostnaden för den flyttbara, tekniska utrustningen beräknas till 450 000 

kronor.                         

Beslutsunderlag 

Bilaga lokalutredning                          

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V), 

Anders Öquist (S), Dan Brodin (KD), Joel Strömner (SD) 
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§ 41 Dnr 2021/00005  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

 Årsredovisning 2020 

 Rapport finanspolicy 2020-12-31                       
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§ 42 Dnr 2021/00006  

Information kommunstyrelsen 

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

Verksamhetsplan 2020 – uppföljning  A-S Stensson 

Verksamhetsplan 2021   A-S Stensson 

Process rekrytering av kommunchef  M Wåhlström 

Förlorad arbetsförtjänst    A-C Eriksson 

Kommunen som arbetsförmedlare   KS 2021-04-27 

Rapportering från företagsdialoger   KS 2021-04-27 

Insamling av däck på Ockelbo återvinningscentral  D Hedman 

Båtplatser     D Hedman 

Trafikverket    M Jonsson 
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