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§ 31 Dnr 2021/00001 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige utser Jonny Lindblom (SD), Birger Larsson (C) och 

Marit Rempling (C) att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 
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§ 32 Dnr 2021/00007  

Revisorerna har ordet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunrevisor Mats Åstrand informerar. På uppdrag av kommunens 

förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning av kommunens 

arbete med krisberedskap och krishantering. Granskningen tar sin 

utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Revisionsobjekt i 

granskningen är kommunstyrelsen. Granskningen har riktats mot följande 

områden: 

- Organisation för krisberedskap och krishantering 

- Ansvarsfördelning för krisberedskap 

- Kommunstyrelsens uppsikt inom området 

- Återrapportering till kommunfullmäktige 

 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning 

att arbetet inom granskningsområdet inte helt sköts med tillräcklig intern 

kontroll. För att utveckla området bör följande rekommendationer 

prioriteras:  

- Kommunstyrelsen klargör hur ansvar för krisberedskap fördelas inom  

verksamhetsorganisationen. Detta bör dokumenteras i Styrdokument för  

krisberedskap respektive Instruktion för kommunchef.  

- Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens styrande dokument för 

krisberedskap inte är motsägelsefulla gällande vilket eventuellt ansvar som 

vilar på nämnderna i fråga om löpande krisberedskapsarbete.  

- Kommunstyrelsen klargör formerna för hur mål och planer inom området 

krisberedskap ska följas upp och återrapporteras till den politiska 

organisationen.  

- Kommunstyrelsen tar fram förslag till reglemente för krisledningsnämnden. 

Reglementet ska antas av kommunfullmäktige. 

- Kommunstyrelsen beslutar hur kommunens hantering av Covid-19 

pandemin ska utvärderas. En utvärdering inom området kan ge lärdomar för 

framtiden. 
      

      

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C), Patrik Jonsson (S),  

Birger Larsson (C)      
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§ 33 Dnr 2021/00256  

Års- och flerårsbudget 2022-2024 - preliminära ramar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar i års- och 

flerbudget 2022 - 2023 med utökad ram i enligt med de tillägg som 

styrelse/nämnder erhöll för budget 2021. För budgetram för 2024 har 

grundramen för 2023 uppräknats med 1,8 %. 

- Kommunstyrelsens budgetram utökas med 1 500 000 kronor 

per år fr o m 2022.  

- Utbildnings- och kulturnämndens budgetram utökas med  

900 000 kronor per år fr o m år 2022. 

2. Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och 

flerårsbudget 2022–2024 fastställs enligt följande: 

Driftsbudget 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 82 216 83 961 85 473 

Utbildning/kultur 161 671 161 932 164 464 

Socialnämnd 154 567 157 946 160 789 

Revision 787 802 817 

Valnämnd 100 0 0 

Summa driftsbudget 399 341 404 641 411 542 

 - varav VGS 4 944 5 022 5 062 

 - varav gymnasieskola 23 339 21 239 21 239 
 

 

3. Styrelse och nämndernas mätbara mål 2022 ska ingå i respektive 

budgetförslag. 

4. Processen med personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål för 

2022 diskuteras vidare under höstens budgetprocess. 

5. Personalutskottets förslag till utökat friskvårdsbidrag hänförs till 

ekonomiutskottet och kommunstyrelsen i oktober 2021. 

Investeringsbudget 
2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 12 250 7 900 7 900 

Utbildnings- och kulturnämnd 720 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa investeringsbudget 13 270 9 000 9 000 
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6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 

kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och 

handläggs separat.  

7. Förändring av gymnasieskolans anslag utifrån avstämning av antal elever 

och kostnad per elev hänförs till höstens budgetprocess. Avstämning ska ske 

inför ekonomiutskottet i oktober 2021. 

8. Ekonomichef får i uppdrag att tillsammans med teknisk chef och 

representanter från Ockelbogårdar AB att presentera en investeringslösning 

av simhallen. Uppdraget ska presenteras vid kommunstyrelsen sammanträde 

i juni 2021. 

9. Komplettering av investeringsanslag avseende ventilation Centrumhuset 

handläggs i ett separat ärende vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 

2021. 

10. Utökad budgetram med anledning av investering av omklädningsrum och 

läktare vid Ugglebo Arena behandlas i ett separat ärende vid 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021. 

 

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

Marcus Bertilsson (SD), Mats Söderlund (SD), Conny Malmgren (SD),  

Lena Lundqvist (SD), Linus Gunnarsson (M), Alexander Olers (M) och  

Dan Brodin (KD) deltar inte i beslut i ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför fastställande av preliminära ramar avseende drift- och 

investeringsbudget 2022–2024 har överläggningar med nämndföreträdare 

genomförts. Instruktioner med uppdrag har delgivits och behandlats av 

respektive nämnd med inlämnande av skriftligt underlag.  

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har bolagen även vara delaktiga i 

kommunens budgetarbete. Ockelbogårdar AB har bjudits in till 

överläggningen för att presentera bolagets budgetförutsättningar inför 2022–

2024. 

Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd.  

Inför höstens budgetarbete föreslås att det fortsatta budgetarbetet fortsätter i 

enlighet med fastställda ramar i års- och flerbudget 2022 – 2023 med 

utökning i enlighet med utökad ram i enligt med de tillägg som 

styrelse/nämnder erhöll för budget 2021. För budgetram för 2024 har 2023 

års budgetram uppräknats med 1,8 %.                         



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-28 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 86 - Års- och flerårsbudget 2022-2024 - preliminära 

ramar  

Controller Ann-Sofie Stenssons förutsättningar och instruktioner 2021-04-06 

och 2021-05-12 och tjänsteskrivelse av 2021-05-18 

Kommunstyrelsen 2021–04-27, § 52 

Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 53 (friskvård) 

Utbildning- och kulturnämnden 2021–04-21, § 27 

Socialnämnden 2021–04-22, § 16 

VGS 2021-03-24, § 45                          

Yrkanden 

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

till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 

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

Niels Hebert (MP), Dan Brodin (KD), Linus Gunnarsson (M)  
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§ 34 Dnr 2021/00174 

Årsredovisning 2020 - Gästrike 
Räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2020 godkänns. 

2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Birger Larsson (C),  

Liz Zachariasson (SD) och Linus Gunnarsson (M) deltar inte i beslutet på 

grund av jäv.                       

      

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-05-25, § 74 - Årsredovisning 2020 - Gästrike 

Räddningstjänstförbund 

Årsredovisning 2020, Revisionsberättelse för år 2020                          

      

Inlägg 

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Liz Zachariasson (SD),  

Linus Gunnarsson (M), Birger Larsson (C)      

      

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-28 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2021/00320 

Årsredovisning 2020 - Förvaltade stiftelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2020 – Förvaltade stiftelser                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-05-25, § 71 - Årsredovisning - Förvaltade stiftelser 
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§ 36 Dnr 2021/00321  

Årsredovisning 2020 - Stiftelsen Claes Anderssons 
minnesfond 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning 2020 godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond. 

                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-05-25, § 73 - Årsredovisning 2020 - Stiftelsen Claes 

Anderssons minnesfond 
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§ 37 Dnr 13356  

INFORMATION - Stilleben - omställning, utmaningar, 
anpassningar under pandemin 

Robin Berthier, ägare till hotellet Stilleben i Åmot berättar om verksamheten 

och de omställningar, utmaningar och anpassningar man ställts inför under 

pandemin.  

 

      

      

Inlägg 

Marit Rempling (C), Magnus Jonsson (S), Irene Bogren (S),  

Alexander Olers (M)      
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§ 38 Dnr 2021/00235  

Investering - omklädningsrum - Möjligheternas hus 

Kommunfullmäktiges beslut 

Investeringsmedel om 5,6 miljoner kronor avsätts under 2021/2022 för att 

iordningsställa del av sista etappen på Möjligheternas hus. 

 

Niels Hebert (MP) deltar inte i beslut i ärendet.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

2016 påbörjades samverkan med Ockelbo Hockey Klubb (OHK) för att 

bygga en multiarena, Möjligheternas hus. Projektet har byggt på ideellt 

arbete från OHK, externa bidrag och kommunal finansiering i flera etapper.  

Etapp 1-3 är nu genomförda och nu återstår sista etappen, etapp 4. OHK har 

byggt plattan till omklädningsrummen och kommunen kommer nu att bygga 

övriga delar med omklädningsrum, café, tillgänglighetsanpassningar samt 

lokal för bågskyttarna. För att iordningställa Nofall rundbanan ska det även 

sökas externa medel i samverkan med OHK. Ökade kostnader för 

investeringen finansieras via internhyra. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-28, § 111 - Investering - omklädningsrum - 

Möjligheternas hus 

KS beslut 2021-06-15, § 89 - Investering - omklädningsrum - Möjligheternas 

hus, Beslut Allmänna arvsfonden 2016-02-17, UKN beslut 2021-04-21, §28 

Skrivelse från Ockelbo Hockey med bilagor 

Yrkanden 

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

Martin Sund Svensson (V), Joel Strömner (SD), Linus Gunnarsson (M) och 

Dan Brodin (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Niels Hebert (MP), Marit Rempling (C),  

Martin Sund Svensson (V), Joel Strömner (SD), Linus Gunnarsson (M),  

Dan Brodin (KD)      
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§ 39 Dnr 2021/00249  

Höjning av VA-taxans anläggningsavgift för åren 2022 
till 2024 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. VA-taxans anläggningsavgift i Ockelbo kommun höjs 1 januari varje år 

enligt förslag för åren 2022 – 2024 enligt följande och enligt bilagor 2–4.  

För beräkning av anläggningsavgiften gäller följande parametrar: 

 
   Avgifter (belopp i kronor och inkl moms) 2022 2023 2024 

a) 
En avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 

42 125  45 000  50 000  

b) 
En avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 
45 750  52 000  60 000  

c) En avgift per m2 tomtyta 20  30  40  

d) En avgift per lägenhet 13 250  21 560  35 000  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ockelbo Vatten AB:s styrelse har lämnat förslag till Ockelbo kommuns 

kommunfullmäktige om höjning av VA-taxans anläggningsavgift för åren 

2022 – 2024. I Ockelbo Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman i Ockelbo 

kommun ingår att bereda och lämna förslag på ändringar av VA-taxans nivå. 

Kommunfullmäktige i Ockelbo beslutar om nivån för VA-taxan. Detta 

ärende omfattar enbart anläggningsavgiften och inte förändring av Ockelbo 

kommuns nivå för brukningsavgift. 

Underlag för höjning av VA-taxans anläggningsavgift 2022 till 2024 

Ockelbo kommun 

Anläggningsavgiften är engångsavgift som betalas vid anslutning eller vid 

tillbyggnad på befintlig fastighet. Den ska motsvara kostfastighetens andel 

av den kommunala VA-anläggningen. 

I gällande taxekonstruktion för Ockelbo kommun beräknas 

anläggningsavgiften för varje fastighet utifrån nedanstående parametrar: 

• Servisavgift - antal vattentjänster som ska anslutas: dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten 

• Förbindelsepunktsavgift - upprättande av förbindelsepunkt och 

framdragning av servisledning 

• Tomtyteavgift - fastighetens tomtyta i kvadratmeter 
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• Lägenhetsavgift - antal bostadsenheter som finns på fastigheten 

• Grundavgift - bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att 

förbindelsepunkt har upprättats 

 

Exempelberäkningar för olika kundkategorier av föreslagna 

taxehöjningar 

Definitioner 

• Typhus A är ett enfamiljshus, tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 

m³/år. Fastigheten är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

• Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 800 m² tomtyta, 

vattenförbrukning 2000 m³/år. 

 
Höjning av anläggningsavgiften 2022 

För typhus A blir kostnaden ca 118 000 inklusive moms. 

− För typhus B blir kostnaden ca 303 000 inklusive moms. 
Höjning av anläggningsavgiften 2023 

− För typhus A blir kostnaden ca 143 000 inklusive moms. 

− För typhus B blir kostnaden ca 445 000 inklusive moms. 

Höjning av anläggningsavgiften 2024 

− För typhus A blir kostnaden ca 177 000 inklusive moms. 

− För typhus B blir kostnaden ca 667 000 inklusive moms. 

 

Förtydligande - Beräkningsexempel 

Typhus A 2022 2023 2024 

Antal m2 800 800 800 

Tomyteavgift 16 000 24 000 32 000 

Avgifter exkl tomtyteavgift 101 125  118 560  145 000  

Total avgift (inkl moms) 117 125 142 560 177 000 

Angivet i tjänsteskrivelse 118 000 143 000 177 000 
    

Typhus B    

Antal m2 800 800 800 

Antal lägenheter 15 15 15 

Tomtyteavgift 16 000  24 000  32 000  

Lägenhetsavgift (15 lägenheter) 198 750 323 400 525 000 

Servisledningar 42 125 45 000 50 000 

Förbindelsepunkt 45 750 52 000 60 000 

Total avgift (inkl moms) 302 625  444 400  667 000  

Angivet i tjänsteskrivelsen  303 000 445 000 667 000 
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Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 94 - Höjning av VA-taxans anläggningsavgift för 

åren 2022 till 2024, Bilagor: 

1. Underlag för höjning av VA-taxan, anläggningsavgift år 2022 till 2024 i 

Ockelbo kommun  

2. Höjning av anläggningsavgiften 2022, Ockelbo kommun 

3. Höjning av anläggningsavgiften 2023, Ockelbo kommun 

4. Höjning av anläggningsavgiften 2024, Ockelbo kommun  
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§ 40 Dnr 2021/00358  

Kompletterande investering - ventilation Centrumhuset 

Kommunfullmäktiges beslut 

Investeringsbudget för utbyte av ventilation i Centrumhuset utökas med 8,6 

miljoner, totalt 18,1 miljoner. Investeringsmedlen avsätts under 2021.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

För över 4 år sedan presenterades det på ekonomiutskottet att kommunen 

ville avsätta 9,5 miljoner för att byta ut ventilationen i Centrumhuset, detta 

var för att vi i maj 2017 skulle söka för att få grönt lån till investeringen. I 

detta läge hade vi inget färdigt förslag på lösning av den mycket komplexa 

ventilationslösning som skulle behövas för att få till utbytet av 

ventilationssystemen. (Många utredningar har gjorts av ventilationen på 

Centrumhuset sedan mitten av 90-talet där ingen har lyckats slutföra projekt 

och det har troligtvis mycket att göra med dess komplexitet). 

Nu 4 år senare när vi kommit längre i processen så vet vi exakt vad som 

behöver göras och nedan radar vi upp några av sakerna vi inte visste för 4 år 

sedan som fördyrar mot en mycket osäker ursprunglig kalkyl;  

• En helt ny utbyggnad måste till för att få plats med den nya 

ventilationsaggregaten (nya aggregat kräver mycket mer utrymme). 

• Mer omfattande nya kanaldragningar vilket även innebär extra byggjobb (i 

ursprunglig kalkyl så räknade vi med att vi kunde behålla de flesta av de 

befintliga ventilationskanalerna)  

• Asbestsanering. 

• Prisbilden på material och arbetskraft är högre än för 4 år sedan. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-28, § 112 - Kompletterande investering - ventilation 

Centrumhuset, KS beslut 2021-06-15, § 90 - Kompletterande investering - 

ventilation Centrumhuset, Ritningar 

Yrkanden 

Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Magnus Jonsson (S)      
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§ 41 Dnr 2021/00394 

Investeringsmedel - Uret/Socialkontoret 

Kommunfullmäktiges beslut 

Två miljoner kronor avsätts i investeringsmedel under 2021, för 

ombyggnation av socialkontorets lokaler i Uret. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialkontoret vill skapa bättre lämpade lokaler för sin verksamhet. 

Ockelbogårdar har fått in offert för ombyggnationerna. Väljer vi att göra 

denna ombyggnation i egen regi, med egen personal, bör vi kunna spara 

minst 700 000 kronor. Ökade kostnader för investeringen finansieras via 

internhyra.                          

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 92 - Investeringsmedel - Uret/Socialkontoret 
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§ 42 Dnr 2021/00369  

Försäljning - del av Ugglan 2 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ockelbogårdar AB ges rätten att försälja del i fastigheten Ugglan 2,  

ca 250 kvm.                       

 

Patrik Jonsson (S), Anders Öquist (S), Ann-Christin Persson Georgsdotter 

(S), Inger Norell Prepula (S), Birger Larsson (C), Lena Schenström (C),  

Joel Strömner (SD) och Linus Gunnarsson (M) deltar inte i beslutet på grund 

av jäv. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ockelbogårdar har fått en förfrågan från en privat aktör om att få köpa en del 

av fastigheten Ugglan 2 för att lösa parkeringssituationen på sin fastighet 

Ugglan 11. Utifrån Ockelbogårdars krav på affärsmässighet så har det 

överenskommits att köparen ska stå för de kringkostnader som uppkommer i 

samband med överlåtelsen. Det har säkerställts att fastighetsvärdet på 

Ugglan 2 inte kommer att påverkas av försäljningen. Om erforderliga 

tillstånd för en parkering inte kan erhållas inom två år så ska köpet gå 

tillbaka till Ockelbogårdar.                    

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 97 - Försäljning - del av Ugglan 2 

Tjänsteskrivelse Ockelbogårdar 21-04-28 

Protokoll Ockelbogårdar                          

Inlägg 

Patrik Jonsson (S)      
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§ 43 Dnr 2021/00370 

Försäljning - Prästbordet 1:28 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ockelbogårdar AB ges rätten att försälja fastigheten Prästbordet 1:28. 

 

Patrik Jonsson (S), Anders Öquist (S), Ann-Christin Persson Georgsdotter 

(S), Inger Norell Prepula (S), Birger Larsson (C), Lena Schenström (C),  

Joel Strömner (SD) och Linus Gunnarsson (M) deltar inte i beslutet på grund 

av jäv. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Prästbordet 1:28, Kaplansgården har under många år varit uthyrd till 

Ockelbo kommun för olika ändamål och har i samband med det 

verksamhetsanpassats. Nu när rådigheten återgått till Ockelbogårdar vill man 

få möjligheten att pröva att försälja fastigheten. Man gör bedömningen att 

återställande till bostäder skulle innebära betydande kostnader men att en 

viss efterfrågan på lokaler finns i Ockelbo. En försäljning skulle även kunna 

friställa kapital till fortsatt nybyggnation.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 96 - Försäljning - Prästbordet 1:28 

Tjänsteskrivelse Ockelbogårdar 21-04-28 

Protokoll Ockelbogårdar                          

Inlägg 

Patrik Jonsson (S)      
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§ 44 Dnr 2021/00375 

Försäljning - del av Vi 1:16 

Kommunfullmäktiges beslut 

Försäljning av del av Vi 1:16 (ca 1600 kvm) till ett pris av 75 kronor/kvm 

godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

En privat aktör har visat intresse att etablera padelhall på IP-området. En 

sådan byggnation faller väl i linje med kommunens utvecklingsplaner för IP-

området och tekniska, utbildnings- och kulturförvaltningen samt näringsliv 

tycker att detta är en bra lösning. Då den som vill etablera hallen inte kan 

bygga på ofri grund måste kommunen sälja en del av fastigheten till 

intressenten för att byggnationen ska kunna bli av.                           

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 98 - Försäljning - del av Vi 1:16 
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§ 45 Dnr 2021/00219 

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ockelbo kommun ska besluta om ny bredbandsstrategi som gäller åren  

2021-2025. 

 

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025 bygger på Region 

Gävleborgs Regional plan för bredband 2019-2025. 

 

Den kommunala strategin omfattar allt innehåll som finns i den regionala 

planen och är sedan kompletterad med specifika och lokala förutsättningar 

som gäller för Ockelbo kommun. Den innehåller även en handlingsplan som 

beskriver hur kommunen ska förhålla sig i det fortsatta arbetet med 

utveckling av bredband.                          

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-05-25, § 75 - Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun  

2021-2025 

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2021-2025                           

Yrkanden 

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

Irene Bogren (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Marit Rempling (C), Inger Högberg Kalmering (C), 

Irene Bogren (S)      
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§ 46 Dnr 2021/00347 

Vistelseförbud - förbud att vistas på särskilt angivna 
platser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen ges en tillfällig rätt att till och med 30 september 2021, 

utfärda, föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser med stöd 

av 8 kap 1 § förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 

spridning av sjukdomen covid-19. 

2. Föreskriften får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 

kommunstyrelsen att föreskriften kan förlängas en gång. 

3. Det område föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat 

område. 

4. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande 

kommunfullmäktige. 

5. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsen 

besluta att en föreskrift ska upphävas i förtid. 

                      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 (§ 13) får regeringen eller den kommun som regeringen 

bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 

badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 

platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Enligt förordningen SFS 2021:161 

ges kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på 

en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 

platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 

• det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, 

• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 

riket, och 

• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas 

frihet. 

 

Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och 

Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 
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Det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt 

förordningen. Lagstiftningen i sig säger inget om på vilken nivå beslut om 

förbud med stöd av bemyndigandet ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed 

från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess 

talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen 

eller en nämnd. 

Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att 

överlåta normgivningsmakt till nämnd eller styrelsen bedöms med hänsyn 

både till regeringsformen (1974:152), RF, och till kommunallagen 

(2017:725), KL. RF ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter. I 

dessa ingår den fria rörligheten, 2 kap. 8 § 8 RF. Det ligger därför nära till 

hands att se förbudsförskrifter inom det aktuella området som frågor av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana 

frågor faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt enligt 5 kap 1 § KL. 

Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock 

förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan 

handla om att förbud bara får gälla under korta perioder och eller på vissa 

angivna och begränsade områden. Det rättsliga utrymmet att överlåta 

beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det krävs korta 

beslutsvägar om det blir aktuellt att utfärda föreskrifter på särskild angiven 

plats i kommunen. Föreslås därför att beslut om detta delegeras till 

kommunstyrelsen med vissa villkor.                         

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 99 - Vistelseförbud - förbud att vistas på särskilt 

angivna platser 
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§ 47 Dnr 2021/00227  

Riktad lönesatsning 2021 och fortsatt långsiktig 
strategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Riktad lönesatsning om 250 000 kronor upphör fr o m år 2021. 

2. En övergripande lönepolicy och långsiktig lönestrategi ska tas fram med 

återrapportering till personalutskottets sammanträde i september 2021.  

3. Förslag diskuteras och beaktas vidare för att ingå i kommunstyrelsens 

budgetförslag 2022–2024 hösten 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att fr o m 2019 årligen ska 250 000 kronor 

avsättas årligen för att ge möjlighet till riktade lönesatsningar. Denna 

satsning har nu genomförts i ett antal år och bedömningen är att satsningen 

behöver ses över för att hitta andra lösningar. Alternativa lösningar hänförs 

för diskussion till personalutskottet, ekonomiutskottet och kommunstyrelsen. 

En övergripande lönepolicy och långsiktig lönestrategi ska tas fram med 

återrapportering till personalutskottets sammanträde i september 2021.  

Förslag diskuteras och beaktas vidare för att ingå i kommunstyrelsens 

budgetförslag 2022–2024 hösten 2021. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 87 - Riktad lönesatsning 2021 och fortsatt 

långsiktig strategi 

KS beslut 2021-04-27, § 54 - Riktad lönesatsning 2021 och fortsatt 

långsiktig strategi 
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§ 48 Dnr 2021/00324  

Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet - 
ändring av tidigare beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktiges beslut av 2019-12-16, § 129, Erbjudande till elever 

omvårdnadsprogrammet upphör och ändras till följande: 

2. Alla elever som genomgår vård och omsorgsprogrammet 

(gymnasieutbildning) erbjuds tillsvidareanställning i kommunen under 

förutsättning att:  

- uppfyller kompetenskraven samt övriga krav kommunen har 

för att erhålla anställning 

- är folkbokförd i kommunen 

- behov föreligger inom verksamheten 

3. Beslutet gäller fr o m 2021-07-01, från nystart av utbildningen och inte de 

som redan påbörjat utbildning.                   

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till ändring av kommunfullmäktiges beslut av 2019-12-16, § 129 

Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Alla elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår 

omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig utbildning) och uppfyller 

kompetenskraven kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i kommunen.  

Övervägande 

Förvaltningen har genomfört en analys av hur nettobehovet av medarbetare 

ser ut under de närmaste åren. Bedömning är att det föreligger en god 

tillgång på medarbetare i förhållande till den ekonomiska ram som 

förvaltningen har att förhålla sig till. 

Vad gäller antalet medarbetare som är utbildad undersköterska så är den 

relativt hög. 75 % på särskilt boende, 50-60 % inom hemtjänsten. 

En stor del av övrig personal, vårdbiträden/outbildade, har arbetat ett flertal 

år inom området och har därmed erhållit god kompetens. 

Inom LSS/SOL antalet undersköterskor lägre. Där pågår ett arbete kring vad 

som är ”rätt/korrekt” grundkompetens. 
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Under våren går 23 elever ut Ockelbos utbildning, runt 15 av dessa har 

signalerat att de vill ha anställning omgående. Ytterligare 10 elever tar 

examen invid årsskiftet. Utöver detta arbetar ett tiotal (10) vikarier som är 

utbildade undersköterskor i verksamheten, även dessa fyller kriterierna för 

anställning.  

I dagsläget har förvaltningen endast någon enstaka vakans. Strategin för att 

bereda plats för de som omfattas av nuvarande anställningsgaranti är att på 

olika sätt ”växla ut”/dra ner på vikarier/vikariat.  

Med ovan nämnda bakgrund, och under förutsättning att den ekonomiska 

ramen inte utökas, så behöver därför anställningsgarantin justeras. 

Kommunen måste också bestämma sig för vilken väg man vill gå OM 

anställningsgarantin genererar övertalighet. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 95 - Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet 

- ändring av tidigare beslut 

Socialchef Johan Callenmark tjänsteskrivelse 2021-05-14   

Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16, § 129 
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§ 49 Dnr 2021/00362  

Anmälan av medborgarförslag - Kuxabussarna bör 
trafikera Östbyvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Att kuxabussarna ska åka via Östbyvägen (på morgonen och 

eftermiddagen) så skolbussarna blir tillgänglig för fler elever. Det tjänar 

både vi och miljön på.”                          

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag                          
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§ 50 Dnr 2021/00371  

Anmälan av medborgarförslag - Kontinuerlig röjning av 
sly vid Fornwij 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Vid Fornwij nedanför Ockelbo Brukshundklubb har massor av träd gått av. 

Det ligger således drivor av träd och gammalt sly i "vitsippeområdet". Förut 

har det varit så vackert där, men nu kan inte vitsipporna växa lika fritt 

relaterat till allt sly och gamla träd. Jag tycker att kommunen borde 

ombesörja att röja upp området av estetiska skäl.”                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag                          
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§ 51 Dnr 2020/00440 

Svar på medborgarförslag - Frisbeegolfbana på Fornvi 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget bifalles under förutsättning att Fornvi är lämpligt, i 

annat fall undersöker kommunen annan plats. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas att kommunen anlägger 

en frisbeegolfbana med 9 hål/korgar på Fornvi. Förslagsskrivaren säger 

följande angående diskgolfen: 

”Blivit populärt. Håller Fornvi öppet och tillgängligt. Främjar friskvård och 

utevistelse.” 

Tekniska och Näringsliv tycker att det är ett bra förslag. Sporten är på 

frammarsch i hela landet, är en bra motionsform, rolig familjesport och 

innebär liten påverkan i naturen. Frisbeegolfbanan ses som ett positivt inslag 

både för invånare, skolan, ”En Frisk Generation” och även besöksnäringen.  

Medborgarförslaget lyftes på Näringslivsrådet 28 april 2021 eftersom rådet 

är en remissinstans. Företagarrepresentanterna såg positivt på förslaget, men 

framförde att kommunen bör stämma av med Brukshundsklubben och andra 

aktörer på området om banan anläggs på Fornvi. Representanterna hör/vet att 

det är en populär aktivitet. Kan ge synergier för företag och föreningar 

också. 

Kommunen undersöker om Fornvi är lämpad för frisbeegolfbana annars 

utreder kommunen alternativ placering.  

En offert finns för korgarna och sedan tillkommer en del markarbete. 

Kostnaden beräknas till 120 000 kronor, som omfördelas inom 

kommunstyrelsens investeringsbudget. Skötseln kommer att utföras av 

kommunens grupp för yttre skötsel.                          

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-05-25, § 76 - Svar på medborgarförslag - Frisbeegolfbana på 

Fornvi, Medborgarförslag, Bilaga medborgarförslag frisbeegolf                          
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§ 52 Dnr 2020/00623  

Svar på medborgarförslag - Fler nya, snygga 
papperskorgar i Ockelbo 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget bifalles.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas att kommunen sätter upp 

fler och finare papperskorgar i klassisk stil. Kommunen har ca 60 

papperskorgar/hundlatriner, antalet har utökats under åren på ställen där vi 

har märkt att det behövt kompletteras. I och med att tekniska tog över yttre 

skötseln 1 juni får vi bättre kontroll på var det behöver kompletteras med 

papperskorgar.  

Tekniska ser positivt på förslaget, och kommer att beakta förslagsställarens 

synpunkter, tar med oss frågan och påbörjar ett arbete med att byta ut 

papperskorgar i den takt ekonomin tillåter. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-28, § 113 - Svar på medborgarförslag - Fler nya, snygga 

papperskorgar i Ockelbo 

KS beslut 2021-06-15, § 101 - Svar på medborgarförslag - Fler nya, snygga 

papperskorgar i Ockelbo 

Medborgarförslag med bilagor                          
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§ 53 Dnr 2020/00425  

Svar på medborgarförslag - Asfalterade 
parkeringsplatser på Sjöbacksvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas att kommunen skapar 

minst 5 parkeringsplatser längs ner i vändplanen på Sjöbacksvägen.  

Tekniska är medveten om att området runt Sjöbacken har en ansträngd 

situation när det gäller parkeringar, men nuvarande detaljplan medger inte att 

anlägga en utökad parkeringsyta där.  

En ny detaljplan är under utarbetande på området runt Sjöbacken och 

undersökningar pågår om det är möjligt att anlägga dessa önskade 

parkeringar i framtiden.                       

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 102 - Svar på medborgarförslag - Asfalterade 

parkeringsplatser på Sjöbacksvägen  

Medborgarförslag 
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§ 54 Dnr 2021/00410 

Anmälan av motion - Kameraövervakning för ökad 
trygghet (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Liz Zachariasson (SD) och Jonny Lindblom (SD) har lämnat in följande 

motion: 

”I takt med att kriminaliteten i samhället ökat för en mängd brottstyper, som 

rån och sexualbrott, är det naturligt att även otryggheten bland människor 

samtidigt ökat. Definitionen av trygghet är bred men utgår här utifrån 

människors känsla av avsaknad av risk för att bli utsatt för brott. 

Trygga platser är platser där människor tycker om att leva och där man kan 

röra sig fritt under så många som möjligt av dygnets timmar utan att riskera 

att utsättas för brott och kränkningar. På många sätt är trygghet därför en 

frihetsfråga. Tyvärr upplevs inte alla platser som trygga idag.  

Övervakningskameror används idag som brottsförebyggande åtgärd i 

exempelvis butiker, parkeringsgarage och andra inomhusmiljöer runt om i 

Sverige. Men under senare tid har det även blivit vanligare med 

brottsförebyggande kameraövervakning i kollektivtrafiken, taxibilar, på 

skolgårdar med mera. Det är en naturlig utveckling då kameraövervakning 

skapar en känsla av trygghet för vanliga medborgare, samtidigt som de utgör 

en tröskel för potentiella gärningsmän att utföra brott samtidigt som de vet 

att de övervakas.  

Övervakningskameror skall givetvis endast fungera som ett brottspreventivt 

komplement till exempelvis sociala insatser och insatser i den fysiska miljön. 

Men även isolerat fyller det en viktig funktion- uppsättandet av en 

övervakningskamera kan upplevas vara direkt nödvändigt, särskilt på kort 

sikt, för att höja känslan av säkerhet. Vi menar att det har en avskräckande 

effekt för potentiella gärningsmän och kan förhindra allt från skadegörelse 

till grova våldsbrott. 

Vi föreslår därför: 

Att kommunstyrelsen tillsammans med polis och verksamma i centrum får i 

uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser för kameraövervakning i 

Ockelbo kommun.”                         
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Beslutsunderlag 

Motion - Kameraövervakning för ökad trygghet                          
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§ 55 Dnr 2020/00678  

Svar på motion - Belysning på Ulvstavägen (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit från Centerpartiet (2020-12-14) i Ockelbo att 

kommunen ska anlägga belysning efter Ulvstavägen.  

Motionären föreslår: 

”Från avfarten Åmotsvägen (kallad Åbyggebyvägen) mot Ulvsta är vägen 

mycket mörk. Det är åkrar på båda sidor och få närliggande hus som skulle 

kunna lysa upp vägen lite. Närmare Ulvsta har vägen gatljus, så det är bara 

första delen från Ockelbo centrum sett, som inte har belysning.”  

Ärendet har enligt uppdrag behandlats av ekonomiutskottet 2021-05-18 och 

investeringen finns upptagen i långsiktig investeringsplan för år 2022. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 105 - Svar på motion - Belysning på Ulvstavägen 

(C), Motion – Belysning på Ulvstavägen                          
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§ 56 Dnr 2021/00140 

Svar på motion - Inför LOV inom äldreomsorgen (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås. 

 

Linus Gunnarsson (M), Alexander Olers (M), Dan Brodin (KD),  

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

Marcus Bertilsson (SD), Mattias Palm (SD), Mats Söderlund (SD),  

Conny Malmgren (SD) och Lena Lundqvist (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Linus Gunnarssons (M) yrkande.                       

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen utredde 2012 frågan om införande av LOV utifrån 

möjligheten att erhålla stimulansmedel från Socialstyrelsen, då begränsat till 

hemtjänsten, och förordat införande av LOV inom hemtjänsten - som 

motionären så riktigt påtalar. Förslaget avslogs dock av Socialnämnd, 

Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. 

Med den bakgrunden samt med beaktande av hur läget ser ut idag så 

avstyrker förvaltningen införande av LOV. 

Här följer de främsta argumenten mot ett införande; 

Som arbetsgivare åligger det oss att tydliggöra uppdraget för våra 

medarbetare inom omsorgssektorn, att arbeta med det goda bemötandet samt 

att kunna ge bästa möjliga service för budgeterade anslag.  Den 

Medborgarundersökning som regelbundet genomförs i Ockelbo kommun 

visar på mycket positiva siffror vad gäller medborgares syn på 

äldreomsorgens kvalité i Ockelbo. Vi anser därför inte att det finns grund för 

att ifrågasätta äldreomsorg i kommunal regi.   

FÖRE ett införande krävs ett gediget arbete att få fram ett 

förfrågningsunderlag som intressenter ska svara på. Krav på leverantören, 

kommersiella villkor, administrativa bestämmelser samt särskilda 

kontraktsvillkor. Man kan räkna med minst 6 månaders aktivt arbete.  

EFTER ett införande kan man högst troligt räkna med ökade kostnader för 

kommunen. Detta då huvudmannen måste ha hög ambitionsnivå avseende 

tillsyn, kontroll och uppföljning. Man måste också löpande begära in 

uppgifter från andra aktörer då det åligger huvudmannen att presentera 

fakta/mätningar för att brukaren ska kunna jämföra mellan olika aktörer. 
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Sammantaget måste det finas en organisation på plats före/efter införande. 

Idag saknar vi resurser för detta.  

Vi ser att marknaden för en privat aktör i Ockelbo är så liten att risken för att 

externa entreprenörer tar över dessa uppdrag med påföljd att arbetstillfällen i 

Ockelbo kan försvinna. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-06-15, § 104 - Svar på motion - Inför LOV inom 

äldreomsorgen (M) 

Motion – Inför LOV inom äldreomsorgen                          

Yrkanden 

Anna Engblom (S) yrkar, med instämmande av Marit Rempling (C),  

Martin Sund Svensson (V), Magnus Jonsson (S), Patrik Jonsson (S) och 

Irene Bogren (S), bifall till kommunstyrelsens förslag och därmed avslag på 

motionen. 

Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Liz Zachariasson (SD), 

Joel Strömner (SD) och Dan Brodin (KD), avslag på kommunstyrelsens 

förslag och därmed bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Anna Engbloms (S) yrkande om avslag på motionen mot 

Linus Gunnarssons (M) yrkande om bifall till motionen och finner att 

motionen ska avslås. 

Linus Gunnarsson (M) begär votering på de enskilda yrkandena i motionen; 

- att Ockelbo kommun inför LOV i hemtjänsten. 

- att Ockelbo kommun inför LOV för äldreboenden. 

 

Bifall till att Ockelbo kommun inför LOV i hemtjänsten röstar JA. 

Avslag till att Ockelbo kommun inför LOV i hemtjänsten röstar NEJ. 

 

Linus Gunnarsson (M), Alexander Olers (M), Dan Brodin (KD),  

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

Marcus Bertilsson (SD), Mattias Palm (SD), Mats Söderlund (SD),  

Conny Malmgren (SD) och Lena Lundqvist (SD) röstar JA. 

Marit Rempling (C), Inger Högberg Kalmering (C), Thorsten Åstrand (C), 

Birgitta Åstrand (C), Magnus Jonsson (S), Inger Norell Prepula (S),  

Patrik Jonsson (S), Anna Engblom (S), Staffan Nordqvist (S),  

Elsie-Britt Eriksson (S), Anders Öquist (S), Ann-Christin Persson 

Georgsdotter (S), Ghaith Al-Tameemi (S), Irene Bogren (S),  

Jamill Barikzey (S), Anna Lindahl (S), Anna Lindmark (V),  
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Martin Sund Svensson (V), Niels Hebert (MP) och Lena Schenström (C) 

röstar NEJ. 

Ordförande finner avslag till att Ockelbo kommun inför LOV i hemtjänsten 

med 20 NEJ-röster mot 11 JA-röster. 

 

Bifall till att Ockelbo kommun inför LOV för äldreboenden röstar JA. 

Avslag till att Ockelbo kommun inför LOV för äldreboenden röstar NEJ. 

 

Linus Gunnarsson (M), Alexander Olers (M), Dan Brodin (KD),  

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

Marcus Bertilsson (SD), Mattias Palm (SD), Mats Söderlund (SD),  

Conny Malmgren (SD) och Lena Lundqvist (SD) röstar JA. 

Marit Rempling (C), Inger Högberg Kalmering (C), Thorsten Åstrand (C), 

Birgitta Åstrand (C), Magnus Jonsson (S), Inger Norell Prepula (S),  

Patrik Jonsson (S), Anna Engblom (S), Staffan Nordqvist (S),  

Elsie-Britt Eriksson (S), Anders Öquist (S), Ann-Christin Persson 

Georgsdotter (S), Ghaith Al-Tameemi (S), Irene Bogren (S),  

Jamill Barikzey (S), Anna Lindahl (S), Anna Lindmark (V),  

Martin Sund Svensson (V), Niels Hebert (MP) och Lena Schenström (C) 

röstar NEJ. 

Ordförande finner avslag till att Ockelbo kommun inför LOV för 

äldreboenden med 20 NEJ-röster mot 11 JA-röster. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen i sin helhet. 
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§ 57 Dnr 2021/00008 

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

• Återkoppling Heltidsresan (Motion - Utred arbetstidsförkortning för 

heltidstjänster inom äldreomsorgen), KS beslut 2021-06-15, §103  
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