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§ 114 Dnr 2021/00001  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Dan Brodin (KD) att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 
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§ 115 Dnr 2021/00002  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Frågor avseende Investeringar fem år tillbaka, Digitala och fysiska möten, 

Kollektivtrafik, Granngården och Ockelbo ryttarförening. 

 

 

      

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Christoffer Carstens (MP)  
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§ 116 Dnr 2021/00446  

Kretsloppsplan för Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kretsloppsplan för Ockelbo kommun fastställs. 

2. Genomförandet av Kretsloppsplanen bedöms inte komma att medföra 

betydande miljöpåverkan.                       

 

Ärendebeskrivning 

Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram 

förslag till både avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter om 

avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 

kommuner. Både Kretsloppsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering 

ska beslutas av kommunernas kommunfullmäktige.  

Kretsloppsplanen består av ett huvuddokument, en inspirationsbank med 

förslag på åtgärder samt ett antal bilagor. Huvuddokumentet och bilagorna är 

bifogade handlingar till detta ärende. Inspirationsbanken i sin helhet finns i 

digitalt format på www.kretsloppsplangavleborg.se. 

Arbetet att ta fram förslaget till ny Kretsloppsplan har skett i samverkan 

mellan Gästrike återvinnare och medlemskommunerna, vilket beskrivs i 

bilaga 6 Så har förslaget till Kretsloppsplanen tagits fram. 

Förslaget har arbetats fram under 2019-2020. Samråd har skett under 

hösten/vintern 2020-2021, i form av intern förankringsrunda, remiss samt 

utställning för allmänhetens granskning. Samrådsförfarandet och inkomna 

synpunkter och förbättringsförslag redovisas i bilaga 7 Samrådsredogörelse. 

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan som 

krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om 

genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kretsloppsplanen innehåller inga beslut som innebär etablering eller 

ombyggnation av anläggningar som kan ge negativa miljökonsekvenser. 

Planen kommer få i huvudsak positiva konsekvenser för hållbarhet. Därför 

föreslår vi att kommunerna gör bedömningen att genomförandet av planen 

inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan. Planens förväntade 

konsekvenser beskrivs i bilaga 1 Konsekvensbeskrivning.              
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Beslutsunderlag 

Förslag till Kretsloppsplan för Ockelbo kommun 

Bilaga 1 Konsekvensbeskrivning 

Bilaga 2 Kretsloppsplanen i ett större sammanhang 

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning och omvärldsanalys 

Bilaga 4 Nedlagda deponier 

Bilaga 5 Uppföljning av tidigare avfallsplan 

Bilaga 6 Så har förslaget till Kretsloppsplanen tagits fram 

Bilaga 7 Samrådsredogörelse 

Bilaga 8 Exempel ur inspirationsbanken                          

 

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Christoffer Carstens (MP), Marit Rempling (C) 
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§ 117 Dnr 2021/00447  

Reviderade Lokala föreskrifter om avfallshantering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Ockelbo kommun fastställs. 

 

Ärendebeskrivning 

Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram 

förslag till både avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter om 

avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 

kommuner. Både avfallsplan (kretsloppsplan) och lokala föreskrifter om 

avfallshantering ska beslutas av kommunernas kommunfullmäktige. 

De lokala föreskrifterna är gemensamma för alla fem kommunerna. Det är 

alltså en och samma föreskrift som gäller för Gävle, Hofors, Ockelbo, 

Sandviken och Älvkarleby kommuner. 

De nu gällande lokala föreskrifterna om avfallshantering trädde i kraft  

2016-01-01. Det finns behov att revidera några delar i föreskrifterna, utifrån 

både ändrad lagstiftning och erfarenheter från tillämpningen av de gällande 

föreskrifterna. 

Förslagen till revideringar handlar dels om förtydliganden och begrepp, dels 

om några förändringar i sak, dels om att flytta några bestämmelser från de 

lokala avfallsföreskrifterna till avfallstaxan. 

När förslag till reviderade föreskrifter tas fram ska förbundet samråda med 

berörda aktörer, vilket framför allt är fastighetsägare och kommunala 

tillsynsmyndigheter. Förslaget ska också ställas ut för allmänhetens 

granskning. Samråd och utställning har genomförts och redovisas i 

Samrådsredogörelse för revidering av Föreskrifter om avfallshantering för 

Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 

Revideringarna av föreskrifterna gäller framför allt följande:  

• Definitionen av fastighetsinnehavare (Bilaga A) o Definitionen ändras för 

att harmoniera med gällande lagstiftning och definitioner i andra 

sammanhang så att lydelsen blir: ”Med fastighetsinnehavare avses den som 

är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 

(1979:1152) ska anses som fastighetsägare”.  
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• Bestämmelser om fastighetsinnehavares ansvar för abonnemang och avgift 

flyttas från de lokala föreskrifterna om avfallshantering till Avfallstaxan.  

• Förbundets rätt att avgöra vilka typer av behållare som godkänns för 

hämtning eller tömning. (§ 10)  

• Förtydligande att dragväg längre än 10 meter är ett undantag som 

förutsätter särskilt beslut. (§ 11c och § 26) 

• Bestämmelser om hantering av invasiva växter införs i § 7 och § 33 samt 

bilaga B.  

I övrigt finns ett antal justeringar och förtydliganden som inte medför några 

större konsekvenser.                        

Beslutsunderlag 

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, 

Sandviken och Älvkarleby kommuner 

Samrådsredogörelse för revidering av Föreskrifter om avfallshantering för 

Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun              
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§ 118 Dnr 2021/00448  

Tillägg till avfallstaxa 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Förslag till justeringar i allmänna bestämmelser i Avfallstaxa 2022 

fastställs. 

2. Förslag till tillägg i avfallstaxan 2022 vad gäller konsekvenserna av 

införande av kommunalt ansvar för returpapper. Tillägg av definitionen av 

grundavgiften och ny hämtningsavgift för returpapper. 

 

Ärendebeskrivning 

Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram 

förslag till avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och 

Älvkarleby kommuner. Avfallstaxan ska beslutas av medlemskommunernas 

kommunfullmäktige. 

Inför 2022 är det inga ändringar av befintliga taxor och avgifter. Däremot 

föreslås två tillägg i avfallstaxan för 2022. Det första tillägget med anledning 

av att det framkommit att några bestämmelser som tidigare har stått med i de 

lokala föreskrifterna bättre hör hemma i avfallstaxan. Det andra tillägget 

med anledning av ny förordning om kommunalt ansvar för returpapper som 

träder i kraft 1 januari 2022. 

Tilläggen beskrivs och förklaras i bifogade handlingar. Gästrike återvinnares 

förbundsstyrelse tog beslut i ärendet 2021-05-26 och förbundsfullmäktige 

tog beslut i ärendet 2021-06-17.                         

Beslutsunderlag 

Tillägg till avfallstaxa 2022 – underlag för beslut till Gästrike återvinnare 

förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige 

Protokoll från Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige från 2021-06-17, 

med taget beslut om tillägg till avfallstaxa 2022.                          

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M) 
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§ 119 Dnr 2021/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2021-06-03 – 2021-09-14 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

• Ekonomichef 2021-06-03 med stöd av punkt 2.10 Avskrivning av 

fordringar understigande 20 000 kronor utan att rättsliga åtgärder är 

vidtagna och där principiella skäl inte föranleder annat och som hänför sig 

till kommunstyrelsens förvaltningsområde. 

• Teknisk chef 2021-08-18 med stöd av punkt 2.8 Omfördelning av medel 

inom teknikområdets investeringsbudget understigande 500 000 kronor 

per objekt. 

• Kommunchef 2021-08-30 – Bidrag till Wij trädgårdars arrangörsförening 

– 10 000 kronor ur kommunchefens anslag för utvecklingsprojekt. 

• IT-strateg 2021-09-09 med stöd av punkt 1.7 Teckna 

verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram (gäller ej hyresavtal) 

– Avtal medfinansiering Fiber tillsammans 
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§ 120 Dnr 2021/00004  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

• Ockelbogårdar AB – Protokoll 2021-05-26 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2021-05-28 

• Gästrike Räddningstjänst – Protokollsutdrag 2021-05-28, §9 – Tertial 1 

2021 

• Gästrikerådet – Protokoll 2021-06-04 

• Gästrike Vatten AB – Protokoll styrelsemöte 2021-06-10 

• Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-06-15 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2021-06-15 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2021-06-15 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokollsutdrag  

2021-06-15, §118 – Antagande av upphävande för del av detaljplan 

Äppelbacken delar av Säbyggeby 4:17 med flera i Ockelbo kommun 

• Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-08-24 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2021-08-24 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2021-08-24 

• Ockelbogårdar AB – Protokoll 2021-08-25 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2021-09-03 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2021-09-21 
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§ 121 Dnr 2021/00541  

Finanspolicy - uppföljning 2021-08-31 

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 i samband med års- och delårsbokslut. 

Beslutsunderlag 

Finanspolicy - rapport 210831 

 

Inlägg 
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§ 122 Dnr 2021/00415  

Tillägg tillfälligt statsbidrag - skolmiljarden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utbildnings- och kulturnämndens budgetram utökas med 609 814 kronor.  

2. Finansieras genom erhållet generellt statsbidrag med motsvarande belopp.           

 

Ärendebeskrivning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin har regeringen 

beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet som för Ockelbo 

kommun innebär en ökning med 609 814 kronor. 

Tillägget påverkar inte tidigare budgeterat resultat. 

Bidraget ska redovisas som ett generellt statsbidrag. 

Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 

kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, 

trots pandemin. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna betalas ut till alla 

kommuner. Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur 

pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Pengarna 

ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor. 

Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 

år i kommunen.  

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska 

fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis 

inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 

grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag. 

Utbildnings- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2021-06-04. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 2 fördelning 

Beslut utökad satsning skolmiljarden 
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§ 123 Dnr 2021/00471  

Avskrivning 

Kommunstyrelsens beslut 

Nedanstående fordran på 198 063 kronor avskrivs, kostnaden belastar 

aktuellt verksamhetskonto.                       

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens ansökan om betalningsföreläggande har överklagats av 

svaranden och emedan ärendet är tvistigt och dessutom beloppet överstiger 

maxbeloppet för ett förenklat mål i Tingsrätten kan det bli kostsamt att driva 

vidare i domstol.  

Inkassoärende 2021006  198 063 kr                        

      

Inlägg 

Birger Larsson (C) 
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§ 124 Dnr 2021/00444  

Slutrapportering gällande Naturvårdsprogram 2016-
2020, Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Slutrapportering gällande Naturvårdsprogram 2016-2020, Ockelbo kommun 

godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Naturvårdsprogrammet för Ockelbo kommun beskriver kommunens 

naturvårdsarbete under perioden 2016-2020. Naturvårdsprogrammet har 

fungerat som ett styrande dokument för kommunala verksamheter och bolag. 

Arbetet med naturvårdsprogrammet bedöms ha fungerat bra. Av de 50 

uppsatta åtgärderna bedöms 52 % ha utförts, 14 % som delvis har utförts och 

34 % som inte har utförts. 

Naturvårdsprogrammet för Ockelbo kommun skulle behöva revideras och en 

ny handlingsplan med åtgärder tas fram. Ockelbo kommun håller på att ta 

fram ett miljöstrategiskt program, som planeras antas runt årsskiftet 

2021/2022. Det miljöstrategiska programmet har tre målområden: 

Klimatneutralt Ockelbo, Ren och giftfri vardag och Robusta ekosystem. 

Revidering av naturvårdsprogram samt handlingsplan för robusta ekosystem 

planeras att tas fram med start hösten 2021.                  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-06-01, dnr GS-MH-2021-1652  

Slutlig uppföljning av naturvårdsprogrammet Naturvårdsprogram för 

Ockelbo 2016-2020                          

Inlägg 

Marit Rempling (C) 
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§ 125 Dnr 2020/00433  

Svar på motion - Skapa cykelleden Järnvägen Falun-
Ockelbo-Norrsundet (MP) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Motionen avslås.                       

 

Ärendebeskrivning 

Niels Hebert (MP) yrkar i en motion förslaget att anlägga en drygt 11 mil 

lång cykelled för motionärer på den nedlagda järnvägsdragningen DONJ 

spåret mellan Norrsundet och Linghed, med fortsättning via Sverigeleden till 

Falun. I motionen föreslås att Ockelbo kommun tar kontakt med berörda 

kommuner för att inleda ett samarbete gällande att planera och anlägga 

cykelleden. 

Svar: Redan idag används delar av banvallen som cykelled inom Biking 

Gästrikland, men en cykelled mellan Falun och Norrsundet är lite för 

avlägsen, det är långa avstånd mellan faciliteter, svårt att få en rak och 

tungcyklad banvall till att bli en attraktiv cykelled. Det finns heller inget 

efterfrågat behov av att förlänga befintlig cykelled ytterligare mot Dalarna.  

Ockelbo kommun har tagit kontakt med såväl Gävle som Falu kommun i 

frågan samt även inhämtat synpunkter från Sverigeleden/Sveriges 

Cykelsällskap som också de ställer sig tveksamma till satsningen – både ur 

pendlings-/turisthänseende som vad gäller kostnad för att iordningsställa 

leden.                         

Beslutsunderlag 

Motion – Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo-Norrsundet             

Inlägg 

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

Martin Sund Svensson (V), Joel Strömner (SD), Jonny Lindblom (SD) 
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§ 126 Dnr 2021/00456  

Remiss cykla i Gävleborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet från Västra Gästriklands 

Samhällsbyggnadsförvaltning och lämnar remissvaret som sitt eget.                         

 

Ärendebeskrivning 

Region Gävleborg har skickat ut ”Cykla i Gävleborg – En plan för ökad och 

säker cykling” på remiss till länets kommuner och svar ska lämnas senast 30 

september 2021. 

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, har fått i uppdrag 

att yttra sig för Sandviken, Hofors och Ockelbo, och har nu lämnat ett 

förslag till svar för kommunstyrelsen att ta ställning till.          

Beslutsunderlag 

Remissyttrande Cykla i Gävleborg 

Cykla i Gävleborg remissversion (002)                          
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§ 127 Dnr 2021/00524  

Översyn av samverkansavtal för gemensam 
samhällsbyggnadsnämnd i Sandvikens, Hofors och 
Ockelbos kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rubricerat samverkansavtal ska oförändrat fortsätta att gälla. 

2. Översyn av rubricerat samverkansavtal ska göras en gång per 

mandatperiod. 

3. Återrapportering från översynen ska ske av samhällsbyggnadschef till 

kommunstyrelsen senast årsskiftet innan valår.                       

 

Ärendebeskrivning 

Vid VGS-samrådet i september 2019 lyftes frågan om översyn av nuvarande 

samverkansavtal upp. Samverkansavtalet antogs av respektive 

kommunfullmäktige i Sandviken 2015-05-18, § 73, i Hofors 2015-08-11,  

§ 106 och i Ockelbo 2015-05-04, § 29. Det framfördes att det är sunt att se 

över avtalet en gång per mandatperiod. Uppdrag gavs till kommuncheferna i 

Hofors, Jonatan Alamo Block, i Ockelbo, Ann-Katrin Sundelius, samt till 

kommundirektören i Sandviken, Pär Jerfström, att se över avtalet, vilket är 

gjort 2021. Alla är överens om att samverkansavtalet är tydligt utformat och 

att avtalet inte behöver ändras. Vid mötet konstaterades att Hofors kommun 

vill göra en ändring av reglementet och tillåta VGS att göra namnändringar, 

vilket är en återgång till hur förutsättningarna var vid bildandet av VGS. 

Samhällsbyggnadschef, Yvonne Andersson, fick uppdraget att kommunicera 

ställningstagandet till alla tre kommunstyrelser.                           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-24, dnr VGS-2021-100 

Samverkansavtal, som antogs av kommunfullmäktige i Sandviken 2015-05-

18, § 73, i Hofors 2015-08-11, § 106 och i Ockelbo 2015-05-04, § 29.               
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§ 128 Dnr 2020/00222  

Remissvar - Förslag till ny förbundsordning för 
Gästrike Räddningstjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inga erinringar mot förslag till ny förbundsordning för 

Gästrike Räddningstjänst. 

 

Ärendebeskrivning 

Ägarkommunerna Gävle, Sandviken, Älvkarleby, Hofors och Ockelbo har i 

samråd utarbetat ett förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet 

Gästrike Räddningstjänst och förslaget har skickats till samtliga kommuner 

på remiss där svar ska inlämnas senast i oktober. 

Målsättningen är att beslut om ny förbundsordning skall tas i 

kommunfullmäktige senast i december för att förbundsordningen skall gälla 

fr o m 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Försättsblad_remiss 

Missivbrev_förbundsordning 

Förbundsordning_remiss 

Förslag_tjänsteskrivelse             

Inlägg 

Birger Larsson (C), Liz Zachariasson (SD) 
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§ 129 Dnr 2021/00225  

Friskvård 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Friskvårdsbidraget till anställda utökas från 1 500 kronor till 2 000 

kronor/år med giltighet fr o m 2022-01-01. 

2. Förslag och finansiering hänförs till ekonomiutskottet och till 

budgetprocessen 2022-2024. 

 

Ärendebeskrivning 

Personalutskottet lämnade 2020 i samband med budgetprocessen förslag att 

friskvårdsbidraget till anställda skulle utökas från 1 500 kronor till 2 000 

kronor/år med giltighet fr o m 2021-01-01. Personalutskottets förslag till 

utökat anslag till friskvård avslogs. 

Diskussioner har fortsatt i personalutskottet med att hänföra förslaget vidare 

till att gälla att friskvårdsbidraget till anställda skulle utökas från 1 500 

kronor till 2 000 kronor/år med giltighet fr o m 2022-01-01. Beräknad 

kostnad är ca 200 tkr. 

Man bör eftersträva en likvärdighet för kommunen och dess bolag när det 

gäller nivån på friskvårdsbidraget. 

Beslutsunderlag 

Friskvårdsbidrag länets kommuner 

Personalutskottet 2021-09-07 §17 Friskvård 2022 

Kommunstyrelsen 2021-04-27 §53 Friskvård 2022 

Inlägg 

Marit Rempling (C), Jonny Lindblom (SD), Birger Larsson (C) 
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§ 130 Dnr 2021/00537  

Överföring av avtal om förlust och 
återbetalningsgaranti för kooperativa 
hyresrättsföreningen Hästen till Ockelbo Kooperativa 
Fastigheter AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till avtal om förlust- och återbetalningsgaranti med Ockelbo 

Kooperativa Fastigheter AB godkänns. Avtalet ersätter tidigare avtal med 

Kooperativa hyresrättsföreningen Hästen.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ett avtal om förlust- och återbetalningsgaranti för Kooperativa 

hyresrättsföreningen Hästen godkändes av kommunstyrelsen 2017-10-24, 

§161.  Detta ändrades utifrån ändrade omständigheter 2020-06-16, § 117. Nu 

bygger det delvis kommunägda Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB 

fastigheten och kommer att hyra ut denna till kooperativa 

hyresrättsföreningen Hästen. Kommunens åtagande bör lämpligen överföras 

till bolaget som fastighetsägare.          

Beslutsunderlag 

Förslag till avtal om förlust- och återbetalningsgaranti      
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§ 131 Dnr 2021/00398  

Redovisning av partistöd 2020 och beslut om partistöd 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisning av partistöd 2020 godkänns.  

2. Partistöd 2022 utbetalas enligt fastställda regler. 

 

Ärendebeskrivning 

Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistödet. Fullmäktige 

får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin 

redovisning och granskningsrapport. 

Regler och riktlinjer för partistöd har antagits av fullmäktige den 2018-12-

17, § 109. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande 

bestämmelserna om kommunalt partistöd. De av fullmäktige beslutade regler 

och riktlinjer ligger till grund för bedömning av redovisning av partistöd och 

inför fastställande av partistöd för kommande år. 

Redovisning och granskning  

Redovisning av partistöd 2020 har lämnats in från samtliga partier 

representerade i fullmäktige. 

 

De kostnader som redovisas ska stämma mot de intäkter som erhålls. Om 

partistöd inte nyttjas föregående år ska ej nyttjade medel finnas med i 

redovisningen kommande år.  

Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av partistöd 2020 från partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige. 
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§ 132 Dnr 2021/00519  

Antagande av detaljplan för Vi 1:129, utökning av 
verksamhetsområde vid Tegelbruket i Ockelbo 
kommun, Gävleborgs län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Detaljplan för Vi 1:129 antas. 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett område med verksamheter, handel 

och kontor i anslutning till det befintliga verksamhetsområdet vid 

Tegelbruket i Ockelbo.  

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutade vid sammanträde 

2020-12-15, § 182, att ställa ut rubricerad detaljplan för samråd. 

Detaljplanen har varit utställd på samråd under 2021-01-15 – 2021-02-05  

(3 veckor). Yttranden finns att ta del av i samrådsredogörelsen, 2021-05-03. 

Planen reviderades efter samråd och skickades ut på 4 veckors granskning 

under tiden 2021-05-21 till 2021-06-21. Yttranden från granskningen har 

sammanställts i granskningsutlåtande 2021-07-01. Sedan granskningsskedet 

har texten om artskyddet förtydligats avseende förekomst av skyddade arter 

inom planområdet. I övrigt har inte några förändringar gjorts. Några 

kvarstående synpunkter från sakägare från samråds- eller granskningsskedet 

finns inte. 

Nu behövs ett beslut om antagande för att detaljplanen ska bli färdigställd. 

Då detaljplanen har bedömts leda till betydande miljöpåverkan behöver den 

antas av kommunfullmäktige.                         

Beslutsunderlag 

Plankarta antagande tegelbruket A1-L 

Granskningsutlåtande 

Planbeskrivning 

Utredningar Tegelbruket 

VGS_tjänsteskrivelse 

Beslut VGS §135 
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Inlägg 

Dan Brodin (KD), Birger Larsson (C) 
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§ 133 Dnr 2020/00530  

Svar på medborgarförslag - Skapa parkeringsplatser 
längs Kaplansvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit till Tekniska kontoret. Fastigheten tillhör 

Ockelbogårdar AB varför svaret har samordnats mellan kommunen och 

bolaget. 

Kommunen och bolaget är väl medvetna om att området har ett alltför 

begränsat antal parkeringsplatser. För att försöka åtgärda problemet och 

tillskapa fler parkeringsplatser har en detaljplaneändring initierats och 

målsättningen är att planen skall gå ut på samråd under hösten 2021. Går 

planen sedan igenom, enligt Tekniska kontorets och Ockelbogårdars förslag, 

kommer fler parkeringsplatser kunna anläggas. 

                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Skapa parkeringsplatser längs Kaplansvägen                          
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§ 134 Dnr 2021/00540  

Delårsbokslut 2021-08-31 - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2021-08-31 godkänns. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen i oktober redovisa en 

handlingsplan för att komma tillrätta med prognosticerat underskott.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och för perioden 

januari till augusti. 

Kommunstyrelsen ska till delårsbokslutet upprätta en verksamhetsberättelse 

utifrån styrelsens verksamhetsområden. Verksamhetsberättelsen struktureras 

utifrån fastställda rubriker. I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns 

delar som kommer att ingå i delårsbokslutets förvaltningsberättelse.                         

 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut 2021-08-31 – kommunstyrelsen med bilagor       

 

Inlägg 

Birger Larsson (C) 
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§ 135 Dnr 2021/00539  

Delårsbokslut 2021-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Delårsbokslut per 31 augusti 2021 godkänns. 

2. Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun under perioden för 

delårsbokslutet uppnått målet med God ekonomisk hushållning. 

 

Ärendebeskrivning 

Delårsbokslut ska enlig Lag om kommunal bokföring och redovisning 

(LKB) upprättas. Lagstiftningen anger att delårsrapporten ska beslutas i 

styrelsen inom två månader. För att möta ny lagstiftning har perioden för 

delårsbokslutet är per 31 augusti.  

Kommunstyrelsen ska bedöma möjligheterna att nå fullmäktiges mål för 

ekonomisk hushållning. Redovisning av finansiella mål och verksamhetsmål 

görs övergripande med kommentar till utfallet. Även en helårsprognos 

lämnas gällande det ekonomiska resultatet.  

Revisorerna ska granska delårsbokslutet. Deras bedömning och särskilda 

uttalande ska framgå av särskild skrivelse som lämnas till fullmäktige.  

Kommunens resultat 

Periodens resultat per 31 augusti 2021 visar på ett överskott om 24,9 mkr, 

vilket främst beror på nämndernas positiva resultat och 

semesterlöneskuldsförändringen för perioden (6,1 mkr).  

Prognos för 2021 visar ett överskott om 9,7 mkr, vilket är 5,8 mkr bättre än 

budget.  

God ekonomisk hushållning 

Lagstiftningen kring ”God ekonomisk hushållning” anger att det ska finnas 

verksamhetsmål och finansiella mål.  

 

Verksamhetsmål  

”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning”.  

 

Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas mätbara mål redovisas under 

respektive nämnd. På grund av rådande pandemi har det för flertalet av de 

mätbara målen inte måluppfyllelse kunnat uppnås. Ambitionen är att del av 
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målen ska kunna genomföras under hösten. Flera av målen kan komma att 

överföras till 2022. 

Personalstrategiska mätbara mål har utarbetats (fyra mätbara mål) och finns 

angivna i väsentliga personalförhållanden. För fastställda mål kommer 

måluppfyllelse inte att uppnås för året. 

Finansiella mål 

Parallellt med detta verksamhetsmålen finns finansiella mål fastställda.  

”För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning”. 

Redovisning av måluppfyllelse finns även angiven i delårsrapporten med fler 

kommentarer. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut 2021 

Socialnämndens delårsbokslut 2021-08-31 samt måluppfyllelse 

Utbildnings- och kulturnämnden delårsbokslut 2021-08-31 

 

Inlägg 

Dan Brodin (KD), Kerstin Hellberg (S), Jonny Lindblom (SD),  

Marit Rempling (C), Martin Sund Svensson (V), Birger Larsson (C),  

Joel Strömner (SD) 
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§ 136 Dnr 2021/00509  

Sammanträdesdatum 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, ekonomiutskottet, 

tillväxtutskottet, personalutskottet, FolkhälsaBrå/Krishanteringsråd, KPTR 

och näringslivsråd godkänns. 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdesdatum för år 2021 har utarbetats.. 

Beslutsunderlag 

Mötesplan 2022 

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M) 
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§ 137 Dnr 2021/00538  

SSPF blir KPF - Kommun, Polis, Fritid i samverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

SSPF Ockelbo byter namn till KPF samt godkänner de förändringar som 

sker i arbetssättet. 

 

Ärendebeskrivning 

2015 togs beslut i kommunstyrelsen om att kommunen ska arbeta efter 

arbetssättet SSPF – samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid. 

Under tiden som vi samverkat i arbetssättet har vi sett förbättringsområden 

och har efter några diskussionsmöten kommit fram till vissa förändringar. 

Diskussionen har förts med både den operativa gruppen och ledningsgruppen 

som är överens om ändringen. 

Den tidigare organisationen bestod av en ledningsgrupp och en operativ 

grupp. I den nya organisationen är det endast en grupp, men alla 

verksamheter har representanter med beslutsmandat med. Fokuset kommer 

att vara trygghetsskapande och förebyggande arbete. Om behovet uppstår av 

individärenden kommer de att hanteras i befintliga strukturer.  

      

Inlägg 

Marit Rempling (C) 
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§ 138 Dnr 2020/00392  

Svar på medborgarförslag - Utveckla torget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-05, § 81 att överlämna följande 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: 

”Ta bort parkering på torget i Ockelbo och istället anlägga en yta med 

uteserveringar och en lekplats eller något som gör att centrum lever upp. Den 

kan med fördel förlängas nedför grässlätten vid Centrumhuset. Torget ser 

väldigt tråkigt ut samt att det i dagsläget inte bjuder in till att folk ska samlas 

där. Det finns tillräckligt med parkeringar i centrum vid Perslunda, nedanför 

Centrumhuset samt vid Ica.” 

Svar: Vi uppskattar att medborgare lämnar förslag och önskar att centrum 

blir mer attraktivt. Kommunen gör ett omtag vad gäller torgets utformning 

och det förslag som togs fram i projektet ”Framtidens centrum” 2015. 

Ombyggnaden kommer bli i mindre skala och går ut på att fräscha upp och 

snygga till. En arbetsgrupp arbetar med frågan och innan vintern finns 

förhoppningsvis en visualisering och kostnadsberäkning för ombyggnaden. 

Medborgarförslaget anses besvarat. Förtydligar att parkeringen på torget blir 

kvar, men vi arbetar vidare med att utveckla torget. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Utveckla torget                          

Inlägg 

Christoffer Carstens (MP) 
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§ 139 Dnr 2021/00523  

Prioriterade vägar Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom sammanställd prioriteringslista, för 

åtgärder på Trafikverkets vägar inom Ockelbo kommun. 

 

Reservation 
Linus Gunnarsson (M) reserverar sig enligt bilaga 1, § 139. 

 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtutskottet gav tekniska enheten tillsammans med trafikingenjör och 

vägföreningens vägfogde i uppdrag att upprätta en prioriteringslista för 

åtgärder på Trafikverkets vägar inom Ockelbo kommun. Prioriteringslistan 

kommer att delges Trafikverket. 

Beslutsunderlag 

Prioriterade vägar Ockelbo kommun 

Tillväxtutskottet 2021-09-07 §19 Prioriterade vägar 

Yrkanden 

Linus Gunnarsson (M) yrkar på att underlaget ska kompletteras med ett 

tillägg om en restriktiv hållning gällande fartsänkande åtgärder som 

försämrar trafikflödet, försämrar framkomlighet för utryckningsfordon, 

försämrar närmiljön, ökar utsläpp och ökar fordonsslitage. 

Ordförande föreslår återremiss av ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslaget om återremiss under proposition och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande finner därefter bifall till ordförandeberedningens förslag. 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M), Birger Larsson (C),  

Martin Sund Svensson (V), Marit Rempling (C), Christoffer Carstens (MP), 

Joel Strömner (SD) 
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§ 140 Dnr 2021/00548  

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 
2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2022–2024 behandlas och 

diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober. 

 

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

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

 

Ärendebeskrivning 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar 

Förutsättningar 

Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2022 – 2024   
 

Fastställd budgetram 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 82 216 83 961 85 473 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 

Sammanfattning 
Budget 2022 

Tillkommande behov (belopp i tkr) 

Översiktsplan och planarbeten 750 

Utbyte iPads 300 

GDPR 200 

E-arkiv 400 

Utökning Folkhälsa/Säkerhet 150 

Gästrike räddningstjänst 200 

Överförmyndarna 150 

AME / Integration 600 

Ökade kapitalkostnader 500 

Summa 3 250 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens mätbara mål 

KS 22-24 

Taxekatalog KS 2022 
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Inlägg 

Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) 
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§ 141 Dnr 2021/00552  

Firmatecknare för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson och kommunchef 

Joachim Krüger i förening är firmatecknare för kommunstyrelsen fr o m den 

1 oktober 2021. 

2. Till ersättare för Magnus Jonsson utses vice ordförande Marit Rempling fr 

o m den 1 oktober 2021. Till ersättare för kommunchef Joachim Krüger 

utses personalchef Monica Wåhlström fr o m den 1 oktober 2021, dock 

längst t o m ny ekonomichef för Ockelbo kommun tillträder.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Joachim Krüger börjar sin anställning som kommunchef i 

Ockelbo kommun den 1 oktober 2021, varvid firmatecknare för 

kommunstyrelsen ska utses. 
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§ 142 Dnr 2021/00005  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Kretsloppsplan för Ockelbo kommun 

• Reviderade Lokala föreskrifter om avfallshantering 

• Tillägg till avfallstaxa 2022 

• Slutrapportering gällande Naturvårdsprogram 2016-2020, Ockelbo 

kommun 

• Delårsbokslut 2021-08-31 

• Finanspolicy – uppföljning 2021-08-31 

• Tillägg tillfälligt statsbidrag – skolmiljarden 

• Redovisning av partistöd 2020 och beslut om partistöd 2022 

• Antagande av detaljplan för Vi 1:129, utökning av verksamhetsområde 

vid Tegelbruket i Ockelbo kommun, Gävleborgs län 

• Svar på medborgarförslag – Utveckla torget 

• Svar på medborgarförslag – Skapa parkeringsplatser längs 

Kaplansvägen 

• Svar på motion – Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo-

Norrsundet (MP) 

• Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 
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§ 143 Dnr 2021/00006  

Information kommunstyrelsen 

Corona/Covid-19 – aktuell situation M Lindblom 

Sommaren 2021  M Lindblom  

Näringslivsinformation   M Ekström 

Personalinformation   M Wåhlström 

Investeringar fem år tillbaka D Hedman 

Digital och fysiska möten  A-C Eriksson 

Kollektivtrafik  KS 2021-10-26 

Ockelbo ryttarförening  M Jonsson 

                       

 

               

      

      

      

      

      

 
 

Ordföranden tackar å kommunstyrelsens vägnar Ann-Katrin Sundelius för 

hennes tid och insatser som tillförordnad kommunchef i Ockelbo kommun. 
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Reservation 28/9 2021   KS 2021-09-28 Bilaga 1, § 139 

 

Kommunstyrelse ärende 21 

Prioriteringslista för vägverkets vägar i Ockelbo kommun 

 

Jag reserverar mig härmed skriftligt mot att man inte gör ett tillägg i beslutsunderlaget som avser att 
uppmana till en restriktiv hållning gällande fartsänkande åtgärder som försämrar trafikflödet, 
försämrar framkomlighet för utryckningsfordon, försämrar närmiljön, ökar utsläpp och ökar 
fordonsslitage. Eventuella rondeller och trafiksignaler och liknande lösningar bör övervägas noga om 
de är helt nödvändiga. Upphöjda farthinder bör av flera orsaker helt uteslutas.  

 

Linus Gunnarsson , m  
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