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§ 110 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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§ 111 Dnr 2021/00235  

Investering - omklädningsrum - Möjligheternas hus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

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

iordningsställa del av sista etappen på Möjligheternas hus. 

 

Ärendebeskrivning 

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

hus 

Beslut Allmänna arvsfonden 2016-02-17 

UKN beslut 2021-04-21, §28 

Skrivelse från Ockelbo Hockey med bilagor 

Yrkanden 

Marit Rempling (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Efter överläggningar föreslår ordförande, med instämmande av övriga 

tjänstgörande ledamöter, följande förslag till beslut: "Investeringsmedel om 

5,6 miljoner kronor avsätts under 2021/2022 för att iordningsställa del av 

sista etappen på Möjligheternas hus." 
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Inlägg 

Stig Mörtman (M), Joel Strömner (SD), Marit Rempling (C),  

Martin Sund Svensson (V), Dan Brodin (KD) 
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§ 112 Dnr 2021/00358  

Kompletterande investering - ventilation Centrumhuset 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

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

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

 

Ärendebeskrivning 

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 2021-06-15, §90 - Kompletterande investering - ventilation 

Centrumhuset, Ritningar 

Inlägg 

Stig Mörtman (M), Linus Gunnarsson (M), Joel Strömner (SD) 
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§ 113 Dnr 2020/00623  

Medborgarförslag - Fler nya, snygga papperskorgar i 
Ockelbo 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget bifalles. 

 

Ärendebeskrivning 

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 2021-06-15, §101 - Medborgarförslag - Fler nya, snygga 

papperskorgar i Ockelbo 

Medborgarförslag med bilagor 

Yrkanden 

Liz Zachariasson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Efter överläggningar föreslår ordförande, med instämmande av övriga 

tjänstgörande ledamöter bifall till medborgarförslaget. 

      

      

Inlägg 

Stig Mörtman (M), Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD),  

Martin Sund Svensson (V), Joel Strömner (SD) 



 

Undertecknat av följande personer

Pär Magnus
Michael Jonsson
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2021-06-28 17:36:21
Transaktionsidentitet: 0040712C01E06D04D73665C1144CA8990275DF8AB8

MARTIN SUND
SVENSSON
E-Legitimation: BankID Mobile
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