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Ej tjänstgörande ersättare 

 

Kerstin Hellberg (S) 
Anders Öquist (S) 

 

Övriga närvarande Kommunchef Joachim Krüger, ekonomichef Johanna Sandelin Eriksson, 
ekonom Daniel Persson, kommunikatör Monica Åkesson, IT-strateg Lotta 
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Justerare Linus Gunnarsson (M) 
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Underskrifter 
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 Ordförande 
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§ 163 Dnr 2021/00001  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Linus Gunnarsson (M) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 164 Dnr 2021/00002  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Frågor avseende Trädpolicy och Kollektivtrafik. 

 

      

      

Inlägg 

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

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 165 Dnr 2021/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2021-10-19 – 2021-11-05 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

• Rätt att utkvittera medel från kommunens plusgirokonton och 

bankräkningar medges två i förening 2021-10-26 med stöd av punkt 2.2 

Beslut om undertecknanderätt avseende plusgiro och koncernkonto samt 

förvaltade fonder. 
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§ 166 Dnr 2021/00004  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

• Ockelbogårdar AB – Protokoll 2021-09-29 

• Ockelbo Vatten AB – Protokoll styrelsemöte 2021-10-07 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2021-10-15 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2021-10-19 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2021-10-19 

• Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-10-19 

• Granskning av dataskyddsarbete 2021 

 

Länsstyrelsen – Gävleborgs läns författningssamling 

• Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Dammtjärns 

naturreservat i Nordanstigs kommun  
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§ 167 Dnr 2021/00379  

Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Nytt reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd antas. 

2. Nytt reviderat reglemente gäller från den 1 december 2021, varvid tidigare 

reglemente upphör att gälla. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid uppkomna förändringar av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

uppdrag/ansvar behöver reglementet för Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnd revideras. Enligt samverkansavtalet och 

kommunallagen framgår att alla tre kommuners kommunfullmäktige 

behöver besluta om det förändrade reglementet. 

För Hofors kommun föreslås ansvaret för namnsättning av allmänna platser 

och gator flyttas från kommunstyrelsen till Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnd. Det betyder att Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnd då kommer att få ansvar för frågan i alla tre 

kommuner. 

Ansvaret för namnsättning av allmänna platser och gator innefattar bland 

annat beslut om namn på gator, torg, parker och andra allmänna platser. 

Detta gäller även för namnsättning av kommunens anläggningar som enligt 

detaljplanen anses vara allmän plats. 

I ansvaret ligger inte namnsättning en kommunens egna byggnader eller 

anläggningar som inte anses vara allmän platsmark. Vid denna typ av 

namnsättning bör kontakt däremot tas med namnberedningen vid VGS för att 

säkerställa att inga dubblettnamn tillskapas. 

För arbetet kommer det finnas riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige i 

Hofors kommun. Likvärdiga riktlinjer finns beslutade för Sandvikens och 

Ockelbo kommun. 

Det nya reglementet med ovan förändring förslås börja gälla den 1 december 

2021 varvid det tidigare reglementet upphör att gälla. 

Information om föreslagen förändring har skett med samtliga tre kommuner 

vid VGS-samrådet 22 april 2021.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-30, diarienummer VGS-2021-67 

Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd                          
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§ 168 Dnr 2021/00620  

Taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ny Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen antas. 

2. Den nya taxan träder i kraft 1 januari 2022, varvid tidigare taxa upphör att 

gälla. 

3. Redan inbetald kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll inte 

genomförts (kontrollskuld) ska flyttas till 2022. Kontrollskuld ska räknas av 

från genomförd planerad kontrolltid under 2022.                      

 

Ärendebeskrivning 

Den 1 april 2021 infördes ändringar i flera svenska lagar som berör 

livsmedelskontrollen. En av förändringarna är att efterhandsdebitering av 

livsmedelskontroll införs samt att det nya begreppet annan offentlig 

verksamhet införs i svensk rätt. 

Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin 

kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i förskott i 

början av varje kalenderår. Med efterhandsdebitering blir det en tydligare 

koppling mellan utförd kontroll och betalning. 

Med anledning av förändringarna har ett nytt förslag på taxa för kommunens 

avgifter inom livsmedelslagstiftningen tagits fram. Enligt det nya 

taxeförslaget tillämpas efterhandsdebitering för planerad kontroll för 

samtliga verksamheter från och med den 1 januari 2022. Inbetald 

kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll inte genomförts 

(kontrollskuld) föreslås flyttas till 2022 och räknas av från genomförd 

planerad kontrolltid under 2022. 

Nuvarande avgifter föreslås gälla även för den nya taxan.  

Avgift Avgift 2022 

Planerad kontroll 1 190 kr 

Uppföljande kontroll och klagomålskontroll och annan 

offentlig verksamhet som hör samman med sådan kontroll 
1 080 kr 

Inställelseavgift    330 kr 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse VGS-2021-162 Livsmedelstaxa 

Protokoll 2021-10-19 §§ 172-174                          

Inlägg 

Marit Rempling (C) 
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§ 169 Dnr 2021/00652  

Gemensam entré för padelhall och Ugglebo arena 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

En investeringsbudget om 3 650 000 kronor för byggnation av gemensam 

entré beviljas. 

 

Ärendebeskrivning 

En lokal entreprenör har köpt en tomt av Ockelbo kommun i anslutning till 

Ugglebo arena med syfte att där uppföra en padelhall. En satsning som 

bidrar till att utveckla området kring IP. Den föreslagna entrén ska vara 

gemensam för och förbinda de båda byggnaderna. Det ger möjlighet att 

samverka kring bl.a. omklädning och RWC. Avtal gällande hyra, värme och 

drift ska förhandlas och tecknas. 

Byggandet av en padelhall och en gemensam entré kommer att kräva att 

vissa nödvändiga markarbeten som ny anslutningsväg och parkeringar 

genomförs. 

Bygglovsansökan och uppförandet bör synkroniseras för att få en så 

kostnadseffektiv process som möjligt. 

I projektet ingår även en hiss som ökar tillgängligheten till ishallen. 

Gemensam entré (tkr)   

  Projekt kalkyl 

Reviderat 

förslag 

Entré  2 500  2 500 

Entré plan 2  1 500  650 

Mark  4 675  500 

Totalt:  8 675  3 650 

 

Beslutsunderlag 

Ritning L-30-0-001 

Ritning_2021-09-15 GH                          
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Inlägg 

Marit Rempling (C), Göran Ström (S), Birger Larsson (C), Joel Strömner 

(SD), Dan Brodin (KD), Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V), 

Linus Gunnarsson (M) 
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§ 170 Dnr 2021/00075  

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens månadsredovisning per oktober 2021. 
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§ 171 Dnr 2021/00076  

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Nämndernas månadsredovisning per oktober 2021. 
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§ 172 Dnr 2021/00595  

Årsredovisning 2021 - information 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunens 

årsredovisning upprättas på ett överskådligt sätt och ge en rättvisande bild av 

verksamhetens resultat och ekonomiska ställning.  

Årsredovisningen ska bestå av resultat- och balansräkning, 

kassaflödesanalys, förvaltningsberättelse, noter samt drift- och 

investeringsredovisning. Sammanställda räkenskaper ska ingå om sådana 

upprättas. 

De verksamhetsmässiga och finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning ska följas upp i årsredovisningen. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. Enligt 

kommunallagen ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 

revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. 

Anvisningar och tidplan för bokslut och årsredovisning upprättas av 

ekonomienheten och delges berörda tjänstemän.   

Kommunstyrelse och nämnder ska behandla sina bokslut vid respektive 

sammanträde i februari 2022.  

Årsredovisningen för 2021 överlämnas till revisorerna efter 

kommunstyrelsens beslut i mars 2022 och till kommunfullmäktige i maj 

2022. 

Vid ekonomiutskottets sammanträde i mars 2022 hålls en bokslutsdag där 

nämndernas, bolagens och förbundens bokslut presenteras.                       
                          

 

 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 173 Dnr 2021/00598  

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 
2021-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden. 

                       

 

Ärendebeskrivning 

PwC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 

granskning av Ockelbo kommuns delårsrapport för perioden 2021-01-01 -  

2021-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för 

år 2021.  

De bedömer att delårsrapporten, i allt väsentligt, är upprättad enligt lagens 

krav och god redovisningssed. Förutsättningar att för helåret uppnå de av 

fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning bedöms delvis 

finnas. Rapporten tar upp områden som går att utveckla och påpekanden att 

beakta framöver.                         

 

Beslutsunderlag 

Rapport delårsgranskning 2021 slutlig 

Revisorernas bedömning 2021 

Missiv – Granskning av delårsrapport 2021                        
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§ 174 Dnr 2021/00593  

Översyn av samverkansavtal för 
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reviderat samverkansavtal för Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 

godkänns och träder i kraft 1 januari 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Efter kommunstyrelsens utredning som genomfördes angående 

Överförmyndarnämndens förutsättningar fick nämnden i uppdrag att 

utvärdera och se över samverkansavtalet från 2015. Någon utvärdering av 

samverkansavtalet har inte gjorts sedan sammanslagningen. 

Förutom utökade resurser till handläggning och granskning av ärenden finns 

ett behov av verksamhetsutveckling och stöd för ledningsarbete och 

nämndadministration. Fördelningen av kostnader för den gemensamma 

förvaltningen mellan de ingående kommunerna i Överförmyndarnämnden i 

Västra Gästrikland, speglar inte den verkliga fördelningen av verksamhetens 

kostnader. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland lämnar därför 

förslag på ett reviderat samverkansavtal som innehåller ny fördelningsnyckel 

avseende den ekonomiska fördelningen av kostnader för den gemensamma 

verksamheten.                          

Beslutsunderlag 

Rapport Överförmyndarverksamhetens förutsättningar 

Förslag till reviderat samverkansavtal 

ÖFN tjänsteskrivelse 2021-09-13                          

Inlägg 

Dan Brodin (KD) 
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§ 175 Dnr 2021/00346  

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbund 
Gävleborg  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Samordningsförbundet Gävleborgs årsredovisning för 2020 godkänns. 

2. Styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2020. 

 

      

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020 Samordningsförbundet Gävleborg signerat av 

utsedd revisor 

Revisionsberättlese 2020 KPMG Samordningsförbundet Gävleborg 

Årsredovisning SFG 2020 underskrivet                          
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§ 176 Dnr 2021/00371  

Svar på medborgarförslag - Naturområde Fornwij 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 

                       

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas att kommunen städar upp 

på Fornwij på nedfallna och avbrutna träd. 

Då Fornwij betraktas som naturområde och inte parkmark så skall träd som 

inte anses som farliga återgå till naturen för att gynna den biologiska 

mångfalden.                          

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Naturområde Fornwij                          

 

 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 177 Dnr 2021/00254  

Svar på medborgarförslag - Förnyelse av utegymmet 
vid Hälsans stig 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas förändring/förnyelse av 

utegymmen längs Hälsans stig.  

Tekniska har påbörjat en översyn av området runt Sjöbacken samt Hälsans 

stig och det finns medel avsatta i investeringsplanen för 2022 för en enklare 

översyn av området. Utegymmen ska ses över i samband med detta arbete 

och eventuellt kan dessa komma att kompletteras.                         

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag_utegym                          
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§ 178 Dnr 2021/00193  

Svar på motion - Sjöbackens grönområde och  
badplats (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Irene Bogren och Anders Öquist, båda (S), yrkar i en motion att kommunen 

utvecklar området runt Sjöbacken med utökat underhåll, belysning och 

snöröjning av Hälsans stig. 

- att Ockelbo kommun ser över och utvecklar området till att bli ännu mer 

inbjudande. 

- att Ockelbo kommun utvecklar området till en frilufts- och 

rekreationsarena. 

Tekniska har påbörjat en översyn av området runt Sjöbacken samt Hälsans 

stig och det finns medel avsatta i investeringsplanen för 2022 för en enklare 

översyn av området. Området finns också med i den yttreskötsel plan som 

finns.  

Beslutsunderlag 

Motion – Sjöbackens grönområde och badplats                          
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§ 179 Dnr 2021/00610  

Revidering av riktlinjer för sammanträden på distans 
för kommunstyrelsen och nämnder i Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Reviderade riktlinjer för sammanträden på distans för kommunstyrelsen 

och nämnder i Ockelbo kommun godkänns enligt förslag. 

2. Kommunchef får på delegation genomföra marginella ändringar i 

riktlinjerna om behov föreligger.  

3. Rekommendation till nämnderna är att följa kommunstyrelsens 

ställningstagande.                       

 

Ärendebeskrivning 

En revidering av tidigare beslutade riktlinjer, KS 2020-04-28, §74, har 

genomförts med syfte att säkerställa de praktiska förutsättningar som behövs 

för att genomföra ett sammanträde med deltagare på distans, när behov 

föreligger.  

Riktlinjerna är ett komplement till Reglemente för arbetsformer, fullmäktige 

2019-05-13, § 37, samt utgångspunkt från Kommunallagen (KL) 6 kap. 24 §. 

Kommunallagen (KL) föreskriver att distansnärvaro kräver att ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor.                         

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för sammanträden på distans för kommunstyrelsen och nämnder i 

Ockelbo kommun                          

Inlägg 

Göran Ström (S), Linus Gunnarsson (M), Joel Strömner (SD),  

Birger Larsson (C), Martin Sund Svensson (V), Jonny Lindblom (SD) 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 180 Dnr 2021/00362  

Svar på medborgarförslag - Kuxabussarna bör trafikera 
Östbyvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas ”att kuxabussar ska åka 

via Östbyvägen (på morgonen och eftermiddagen) så skolbussarna blir 

tillgängliga för fler elever. Det tjänar både vi och miljön på.”  

En slinga runt Östby finns inte med i den upphandlade trafik som nu körs i 

Kuxatrafiken. Det är med nuvarande avtal och antal fordon inte möjligt att 

lägga in ytterligare slingor/turer utan att förskjuta/förändra någon annan tur. 

Att förlänga eller tidigarelägga annan tur för att dra en slinga genom Östby 

väljer vi att inte göra.  

Majoriteten av hushåll i Östby har 800 m – 1500 m till Gäverängeskolan. 

Det är inte ett avstånd som ger rätt till skolskjuts. Vägen anses inte vara 

trafikfarlig. Till Perslunda är det ytterligare 600 m. Det är möjligt att åka 

buss från Gäveränge till Perslunda. 

Vägen genom Östby är smal och det är här, liksom på liknande ställen, 

mindre lämpligt att köra med så stora fordon, särskilt på tider då barn rör sig 

längs vägen. 

Omläggning av Kuxatrafiken kan komma att ske i framtiden i och med att 

kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. I översiktsplanen 

finns planer på nya tomter för bostadsändamål. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Kuxabussarna bör trafikera Östbyvägen 

Bilaga karta 

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Joel Strömner (SD) 
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§ 181 Dnr 2021/00442  

Revisionsrapport - Granskning av krisberedskap och 
krishantering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningen.                        

 

Ärendebeskrivning 

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. 

Utifrån genomförd granskning gjordes en sammantagen bedömning att 

arbetet inom granskningsområdet delvis sköts med tillräcklig intern kontroll, 

men det finns ett flertal avvikelser som bör noteras. 

Svar på granskningsrapporten  

Kommunkontoret ser positivt på att revisionen granskat arbetet med 

krisberedskap och krishantering och ser rekommendationerna som en god 

hjälp för förbättringsåtgärder i arbetet och rutinerna.  

 

Kommunen kommer att i sitt kommande krisberedskapsarbete ha revisionens 

rekommendationer med som en del i underlaget för att förbättra detta arbete.                           

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Granskning av krisberedskap och krishantering                          
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§ 182 Dnr 2021/00650  

Claes Anderssons minnesfond 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Årets utdelning ur Claes Anderssons minnesfond tillfaller Kismah Kamara, 

verksam vid lilla Sätraskolan i Gävle. 

Kismah gör en stor insats för elever vid skolan där han arbetar såväl i sin roll 

som stödjare liksom i rollen som vuxen på sin fritid. Ett engagemang som 

går helt i Claes Anderssons minnesfonds anda. 
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§ 183 Dnr 2021/00005  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

• Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen 

• Gemensam entré för padelhall och Ugglebo arena 

• Årsredovisning 2020 för Samordningsförbund Gävleborg 

• Svar på medborgarförslag – Naturområde Fornwij 

• Svar på medborgarförslag – Förnyelse av utegymmet vid Hälsans stig 

• Svar på motion – Sjöbackens grönområde och badplats (S) 

• Svar på medborgarförslag – Kuxabussarna bör trafikera Östbyvägen 

• Översyn av samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Västra 

Gästrikland 
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§ 184 Dnr 2021/00006  

Information kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Corona/Covid-19 – aktuell situation  M Lindblom 

Status bredband   L Sen Thakuri  

Utebliven bredbandsutbyggnad  L Sen Thakuri 

Båtbryggor Bysjön   J Krüger 

Frisbeegolfbana    J Krüger 

Muddring Sundsbron   J Krüger 

Simhallen – investering och drift  J Krüger  

Laddstolpar    C Carter 

Kollektivtrafik    C Carter 

Trädpolicy     J Krüger 

Öppettider återvinningsstation Ockelbo  J Krüger 
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