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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Anna Schönning (S), Ordförande 
Jonny Lindblom (SD), 2:e vice ordförande 
Magnus Jonsson (S) 
Patrik Jonsson (S) 
Anna Engblom (S) 
Jonas Tholén (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) 
Marit Rempling (C) 
Birger Larsson (C) 
Lars Erik Vikberg (C), ersättare för Lena Schenström (C) 
Inger Högberg Kalmering (C) 
Birgitta Åstrand (C) 
Liz Zachariasson (SD) 
Joel Strömner (SD) 
Marcus Bertilsson (SD) 
Mats Söderlund (SD), ersättare för Marcus Hellman (SD) 
Mattias Palm (SD), ersättare för Petra Wetterstrand (SD) 
Patrik Herou (SD) 
Lena Lundqvist (SD) 
Alexander Olers (M), ersättare för Anders Nordlander (-) 
Linus Gunnarsson (M) 
Dan Brodin (KD) 
Anna Lindmark (V) 
Martin Sund Svensson (V) 
Niels Hebert (MP) 

Övriga närvarande  

Ersättare Kerstin Hellberg (S) 
Anders Olsson (S) 

Tjänstemän Ann-Chatrine Eriksson, kommunsekreterare 

Övriga Mattias Larsson, Matla bygg- och projektledning AB, § 79  
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§ 77 Dnr 2021/00001 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 78 Dnr 2021/00710 

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2021-11-24 ny ledamot/ersättare 

för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 24 november 2021 till 

och med den 14 oktober 2022. 

Parti: Centerpartiet 

Ny ledamot: Inger Högberg Kalmering 

Ny ersättare: Staffan Åkesson 

Avgången ledamot: Thorsten Åstrand                         

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen i Gävleborg beslut 2021-11-24, dnr 8168-2021                          
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§ 79 Dnr 2021/00652 

Gemensam entré för padelhall och Ugglebo arena 

Kommunfullmäktiges beslut 

En investeringsbudget om 3 650 000 kronor för byggnation av gemensam 

entré beviljas. 

 

Särskilt yttrande 

Linus Gunnarsson (M) avger särskilt yttrande enligt följande: 

"Vi i Moderaterna ställer oss positiva till att anlägga en gemensam entré i 

anslutning till dessa två idrottslokaler. Då kommunen föreslås stå för hela 

byggnationen förutsätter vi att man kommer att ta ut marknadsmässiga och 

rättvist fördelade hyror av samtliga inblandade parter.   

Med detta som bakgrund bifaller Moderaterna förslaget att bygga gemensam 

entré för padelhallen och Ugglebo Arena."  

 

Sammanfattning av ärendet 

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 
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Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-11-23, §169 - Gemensam entré för padelhall och Ugglebo 

arena 

Ritning L-30-0-001 

Ritning_2021-09-15 GH                          

 

Yrkanden 

Magnus Jonsson (S) yrkar, med instämmande av Linus Gunnarsson (M), 

Jonny Lindblom (SD), Dan Brodin (KD) och Marit Rempling (C), bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

      

      

Inlägg 

Niels Hebert (MP), Joel Strömner (SD), Magnus Jonsson (S),  

Linus Gunnarsson (M), Jonny Lindblom (SD), Dan Brodin (KD),  

Marit Rempling (C)      
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§ 80 Dnr 2021/00548 

Års- och flerårsbudget 2022-2024 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsens förslag till finansiella mål 2022 godkänns. 

2. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2022 

godkänns. 

3. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med 

föreliggande förslag med sammanställning enligt följande: 

Driftsbudget 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 84 716 86 542 87 606 

Utbildning/kultur 165 171 168 419 171 506 

Socialnämnd 155 067 158 456 161 309 

Revision 787 802 817 

Valnämnd 100 50  

Summa driftsbudget 379 002 286 893 393 315 

    

 - varav Gymnasieskola 26 839 27 376 27 923 

    

    

Investeringsbudget 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 12 250 7 900 6 900 

Utbildning/kultur 720 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa Investeringsbudget 13 270 9 000 8 000 

    

 - varav Separata investeringsbeslut 5 270 1 000  
 

4. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram fr.o.m. 2022 med 2 050 000 kronor 

varav 200 000 kr avser friskvårdssatsning enligt förslag från 

Personalutskottet. Tilläggsbelopp för översiktsplan om 450 000 tkr för 2022 

samt 490 000 kr för 2023 tillkommer.  

5. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med 350 

000 kronor. 

6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 

kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och 

handläggas separat. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller för 

gymnasieskolan en ökad ram fr.o.m. år 2022 med 3 500 000 kronor.  
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7. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr.o.m. 2022 med 500 000 

kronor för riktad lönesatsning enligt förslag från Personalutskottet. 

8. Investeringsnivån fastställs till 11 000 000 kronor/år. För att finansiera 

kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8 000 000 kronor av 

den totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2022-2024. 

9. Internränta fr.o.m. 2022 fastställs till 1,5 %. 

10. Taxor och avgifter för 2022 godkänns. 

11. Ägardirektiv 2022 för Ockelbogårdar AB antas.  

12. Under 2022 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

13. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 

14. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 80 000 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

15. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 

reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre 

betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 

16. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 

i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram 

(se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år) 

17. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente  

(§ 9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 

900 000 kronor (per objekt).  

18. Förslaget till års- och flerårsbudget 2022–2024 fastställs i övrigt. 

19. Kommunkontoret får i uppdrag att utreda samordningsmöjligheter av 

kommungemensamma administrativa funktioner. 

20. Socialnämnden får i uppdrag att söka statsbidraget för äldreomsorg, 

riktade medel. Ingår inte i nuvarande ramförslag. 

21. Kommunstyrelsen hanterar utbyte av accesspunkter 2021/2022. 
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Reservation 

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

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

Patrik Herou (SD), Lena Lundqvist (SD), Alexander Olers (M), Linus 

Gunnarsson (M) och Dan Brodin (KD) reserverar sig till förmån för Liz 

Zachariassons (SD) yrkande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiutskottet har i uppdrag att lägga fram förslag till 

kommunfullmäktige om års- och flerårsbudgeten för 2022-2024. Års- och 

flerårsbudgeten omfattar flertalet ärenden. Innan ekonomiutskottet lämnar 

förslag till års- och flerårsbudget 2022-2024 har överläggningar med 

nämndföreträdare genomförts. Budgeten ska vara i enlighet med god 

ekonomisk hushållning och balanskravet innebär att varje kommun måste 

upprätta en budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger 

kostnaderna.    

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-10-26, §151 - Års- och flerårsbudget 2022-2024 

Ekonomiutskottets beslut 2021-10-15, §14 - Års- och flerårsbudget  

2022-2024 

Budgethandlingar - Kommunstyrelsen, Utbildnings- och kulturnämnden, 

Socialnämnden, överförmyndarnämnden för Västra Gästrikland och Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Budget 2022 Planering 2023-2024 Sverigedemokraterna, Moderaterna, 

Kristdemokraterna 

Yrkanden 

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

Anna Engblom (S), Patrik Jonsson (S), Anna Schönning (S),  

Ghaith Al-Tameemi (S), Birgitta Åstrand (C), Martin Sund Svensson (V), 

Irene Bogren (S) och Anna Lindahl (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Jonny Lindblom (SD), Dan Brodin (KD) och Joel Strömner (SD) bifall till 

oppositionens budgetförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Liz Zachariassons (SD) yrkande och finner 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och verkställs.  
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Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. 

Bifall till oppositionens budgetförslag röstar NEJ. 

 

Marit Rempling (C), Birger Larsson (C), Lars Erik Vikberg (C),  

Inger Högberg Kalmering (C), Birgitta Åstrand (C), Magnus Jonsson (S), 

Anna Schönning (S), Patrik Jonsson (S), Anna Engblom (S), Jonas Tholén 

(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) röstar JA. 

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

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

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

Patrik Herou (SD) och Lena Lundqvist (SD) röstar NEJ. 

 

Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige beslutat att bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 
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§ 81 Dnr 2021/00205  

Långsiktig investeringsplan 2022-2028 

Kommunfullmäktiges beslut 

Långsiktig investeringsplan budget 2022 och plan 2023-2028 godkänns. 

 

 

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

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

Bertilsson (SD), Mats Söderlund (SD), Mattias Palm (SD), Patrik Herou 

(SD) och Lena Lundqvist (SD) deltar inte i beslut i ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 

per år. Detta sker i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I 

samband med beslut om års- och flerårsbudget 2022-2024 ska planen 

aktualiseras och en ny plan för perioden 2022-2028 ska tas fram. 

Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 

Investeringsnivån har sedan 2016 varit fastställd till 11,0 mkr/år. 

Fastställd investeringsnivån (grundnivån) kvarstår för 2022-2024. För att 

finansiera framtida kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr 

av den totala investeringsramen fördelats. Större investeringar beaktas i 

särskild ordning. 

 

Större investeringssatsningar över tid 

1. Framtidens centrum (2016-2018). Avsatta medel 13 mkr, kvarstår 2,6 

mkr. Framtidens centrum, torget kvar att färdigställas. 

2. Energieffektivisering/Värme och ventilation. Påbörjat 2017, tillskott 2021. 

Totalt finns 18,1 mkr avsatta. Investeringen påbörjad 2021 och förväntas 

aktiveras under 2022.  

3. MSB Ledningsplats avsatt 3 mkr. Aktiveras under 2022. 

4. Wij Trädgårdar Fastigheter. Totalt avsatt 11,3 mkr under perioden 2020-

2022. Aktiveras löpande med start 2021. 

5. Gång- och cykelplan, avsatt 5 mkr under perioden 2020-2022. Aktiveras 

löpande.  

6. Möjligheternas hus/Uggleboarena avsatt 5,6 mkr 2021.  

7. Uret/Socialkontor avsatt 2 mkr under 2021 
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Förändring investeringsbudget nämnder 

Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 

från kommunstyrelsen. 

 

Att beakta 

Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess. 

 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-10-26, §152 - Långsiktig investeringsplan 2022-2028 

Ekonomiutskottets beslut 2021-10-15, §17 - Långsiktig investeringsplan 

2022-2028 

Långsiktig investeringsplan - Budget 2022 - plan 2023-2028  

      

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Liz Zachariasson (SD), Dan Brodin (KD)      
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§ 82 Dnr 2021/00609  

Skattesats 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utdebitering för år 2022 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (11 kap 8 §) att före oktober 

månads utgång lämna förslag till budget och skattesats för det följande året. 

Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas under november 

månad, men kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång lämna 

förslag till skattesats för det följande året.  

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-10-26, §153 - Skattesats 2022 

Yrkanden 

Magnus Jonsson (S) yrkar, med instämmande av Liz Zachariasson (SD), 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

      

      

Inlägg 

Magnus Jonsson (S), Liz Zachariasson (SD)      
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§ 83 Dnr 2021/00571  

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet antas. 

2. Ändringar ska börja gälla den 1 januari 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 

mättjänster. 

För fastighetsrättsliga uppdrag för Sandvikens kommun finns en egen taxa 

framtagen som gäller när den kommunala lantmäterimyndigheten genomför 

dessa uppdrag. Den taxan är därmed beslutad av chefen för den kommunala 

lantmäterimyndigheten. Fastighetsrättsliga uppdrag är t.ex. 

fastighetsägarförteckning, servitutsutredningar och andra 

fastighetsutredningar etc. 

För Hofors och Ockelbo kommun finns idag inte någon taxa för 

fastighetsrättsliga uppdrag. 

Under en längre period har inte uppdragsverksamheten prioriterats och nu 

när uppdragsverksamheten har återupptagits behöver taxan ses över för 

Sandviken samtidigt som en taxa behöver beslutas för Ockelbo och Hofors 

kommun. 

För att kunna utföra uppdragen i alla tre kommuner kommer uppdragen 

framöver genomförs av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

och inte av den kommunala lantmäterimyndigheten som enbart verkar i 

Sandviken. Med det behöver en taxa tas fram och beslutas av respektive 

kommuns kommunfullmäktige. 

Genom omvärldsbevakning har det visats sig att andra kommuner valt att 

lägga in taxan för fastighetsrättsliga uppdrag i sin taxa för verksamhet enligt 

plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet. Då det finns en naturlig 

koppling mellan kart- och mättjänster föreslås därmed uppdragtaxan 

återfinnas i taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet Föreslagen ändring berör enbart bilaga C - Taxetabeller för 

kart- och mätverksamhet, där en ny tabell, C 8, är föreslagen. Förslaget är att 
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fastighetsrättsliga uppdrag ska ske med timdebitering med samma 

handläggningskostnad per timme som övrigt ärenden i aktuell bilaga vilket 

är 1 170 kr. Upphävande av befintlig taxa för fastighetsrättsliga uppdrag 

kommer ske av chefen för den kommunala lantmäterimyndigheten, 

Sandviken, inför att denna föreslagna ändring träder i kraft 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-10-26, §146 - Taxa för verksamhet enligt plan- och 

bygglagen samt kart- och mätverksamhet 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06, VGS-2021-139 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet med förslag till ändringar markerad                          
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§ 84 Dnr 2021/00620  

Taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

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.                      

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS beslut 2021-11-23, §168 - Taxa för kommunens avgifter inom 

livsmedelslagstiftningen 

Tjänsteskrivelse VGS-2021-162 Livsmedelstaxa 

Protokoll 2021-10-19 §§ 172-174                          
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§ 85 Dnr 2021/00379  

Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nytt reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd antas. 

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

reglemente upphör att gälla. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS beslut 2021-11-23, §167 - Reglemente för Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnd 

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

Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd                          

 

      

      

      

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 2021/00545  

Personalpolitiskt program för Ockelbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Personalpolitiskt program med föreslaget tillägg antas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ockelbos kommuns personalpolitiska program är ett kommunövergripande 

styrdokument för alla som arbetar i kommunen. För Ockelbo kommuns 

chefer och medarbetare ska det personalpolitiska programmet tydliggöra den 

gemensamma personalpolitiken samt ge en bild av vad Ockelbo kommun 

står för och vill uppnå. Det personalpolitiska programmet ska utgöra en 

grund och vägleda i att forma arbetsplatsen.   

 

Niels Hebert (MP) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande 

ledamöter, tillägg i programmet lydande "Alla medarbetare åtnjuter 

yttrandefrihet och meddelarfrihet". 

                     

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-10-26, §154 - Personalpolitiskt program för Ockelbo 

kommun 

Personalutskottets beslut 2021-10-05, §24 - Personalpolitiskt program för 

Ockelbo kommun 

Personalpolitiskt program                          

      

Inlägg 

Niels Hebert (MP)      
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§ 87 Dnr 2021/00295  

Personalstrategiska dokumentet och handlingsplan 
2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Personalstrategiska dokumentet med dess mätbara mål godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det personalstrategiska dokumentet med tillhörande handlingsplan ska 

inordnas i mål och budgetprocessen 

Personalstrategiska mätbara mål och handlingsplan ska utarbetas årligen och 

ingå i den fortsatta målprocessen. 

Mätbara mål för 2022 

- Sjukfrånvaron ska inte öka. 

- Antal medarbetare som utnyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt. 

- Antal heltidstjänster ska öka procentuellt. 

- Medarbetarnas trivsel ska öka. 

- Jämn könsfördelning i alla kommunens verksamheter ska eftersträvas. 

 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-10-26, §155 - Personalstrategiska dokumentet och 

handlingsplan 2022 

PU beslut 2021-10-15, §15 - Personalstrategiska dokumentet och 

handlingsplan 2022 

Personalstrategiska dokumentet 

PU beslut 2021-10-05, §23                          
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§ 88 Dnr 2021/00527  

Riktad lönesatsning 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lönesatsningen till AID kod undersköterskor tillsvidaretjänst med ett 

lönepåslag för heltid 300 kronor/månad fr o m 1 april 2022 till en kostnad av 

ca 500 000 kronor godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

För undersköterskegruppen ligger medianlönen inom jämfört medianspann 

men på en låg nivå av spannet. Undersköterskegrupperna har också en 

medianlön som är lägre än vad medianen var 2020 bland kommuner med 

färre än 25 000 invånare. Likaså har även medianlönen för 

undersköterskegrupperna minskat under perioden april-augusti 2021. Utifrån 

detta går det att motivera en satsning för undersköterskorna.  

Vid en prioritering av grupper för eventuell lönesatsning finns dock även 

andra faktorer som i nuläget talar för en satsning på 

undersköterskegrupperna. Exempelvis finns ett krav om utbildning för 

anställning som undersköterska och kommunen har satsat på att få in fler 

utbildade undersköterskor i verksamheten via erbjudande om utbildning och 

anställning för utbildade boendes inom kommunen.  

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-10-26, §156 - Riktad lönesatsning 2022 
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§ 89 Dnr 2021/00346  

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbund 
Gävleborg  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Samordningsförbundet Gävleborgs årsredovisning för 2020 godkänns. 

2. Styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för  

räkenskapsåret 2020. 

      

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-11-23, §175 - Årsredovisning 2020 för 

Samordningsförbundet Gävleborg 

Revisionsberättelse 2020 Samordningsförbundet Gävleborg signerat av 

utsedd revisor 

Revisionsberättlese 2020 KPMG Samordningsförbundet Gävleborg 

Årsredovisning SFG 2020 underskrivet                          
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§ 90 Dnr 2021/00593  

Översyn av samverkansavtal för 
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 

Kommunfullmäktiges beslut 

Reviderat samverkansavtal för Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 

godkänns och träder i kraft 1 januari 2022.           

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS beslut 2021-11-23, §174 - Översyn av samverkansavtal för 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 

Rapport Överförmyndarverksamhetens förutsättningar 

Förslag till reviderat samverkansavtal 

ÖFN tjänsteskrivelse 2021-09-13                          

 

      

      

      

      

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-29 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 2021/00254  

Svar på medborgarförslag - Förnyelse av utegymmet 
vid Hälsans stig 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS beslut 2021-11-23, §177 - Svar på medborgarförslag - Förnyelse av 

utegymmet vid Hälsans stig 

Medborgarförslag_utegym                          
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§ 92 Dnr 2021/00371  

Svar på medborgarförslag - Naturområde Fornwij 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS beslut 2021-11-23, §176 - Svar på medborgarförslag - Naturområde 

Fornwij 

Medborgarförslag – Naturområde Fornwij                          
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§ 93 Dnr 2021/00362  

Svar på medborgarförslag - Kuxabussarna bör trafikera 
Östbyvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS beslut 2021-11-23, §180 - Svar på medborgarförslag - Kuxabussarna bör 

trafikera Östbyvägen 

Medborgarförslag - Kuxabussarna bör trafikera Östbyvägen 

Bilaga karta 
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§ 94 Dnr 2021/00262  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med § 32 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska 

medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas. 

Medborgarförslag   Svar beräknas 

Platser för vinterbad   Mars 2022 

Kulturarvstrappa   Mars 2022 
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§ 95 Dnr 2021/00604  

Anmälan av medborgarförslag - Rehabiliterande 
sjukgymnastik i Ockelbo simhall 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och kulturnämnden för 

beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

”Då vi inom kommunen har ett badhus som inte nyttjas optimalt så har jag 

ett förslag. Involvera sjukgymnasterna på hälsocentralen och locka dem till 

att hålla i rehabiliterande sjukgymnastik i bassängen. 

Två pass per vecka lämpligen en förmiddagstid och en eftermiddagstid. 

Det finns så många som skulle ha både nytta och glädje av det. Vare sig en 

har ont i lederna, lider av artros eller "bara" är allmänt slutkörd. 

Då jag flyttade hit i mitten av 20 talet fanns det möjlighet att få komma och 

bada och gympa i varmbadbassäng i Sandviken. Det är nu länge sedan denna 

förmån försvann. Jag förstår att kommunen inte betalar för långväga 

rehabresor utan att detta betalas av regionen via sjukresor men det skulle 

underlätta betydligt för sjuka och handikappade om de kunde åtnjuta detta på 

hemmaplan.”              

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Rehabiliterande sjukgymnastik                          
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§ 96 Dnr 2021/00193  

Svar på motion - Sjöbackens grönområde och  
badplats (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

KS beslut 2021-11-23, §178 - Svar på motion - Sjöbackens grönområde och 

badplats 

Motion – Sjöbackens grönområde och badplats                          
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§ 97 Dnr 2021/00297  

Svar på motion - Införskaffa TV-apparater till rummen 
på korttidsavdelningen på Bysjöstrand (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Liz Zachariasson (SD) yrkar i en motion: 

Sverigedemokraterna har uppmärksammat att det är brist på stimulans för 

brukarna på korttidsboendet, det finns varken radio eller TV.  

I rådande pandemi har det blivit tydligt hur isolerade brukarna blir när det 

inte finns något att se eller lyssna på. Brukarna har inte möjlighet att röra sig 

fritt på avdelningen innan negativt provsvar för covid-19 erhållits. 

Sverigedemokraterna tycker det är orimligt att man ska ta med en egen TV 

för en kortare vistelse på boendet.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att 

kommunfullmäktige beslutar: 

- Att Ockelbo kommun införskaffar TV-apparater till rummen på 

korttidsavdelningen. 

 

Socialförvaltningens ledningsgrupp beslutade och har genomfört 

upphandling av TV-apparater till samtliga rum på korttidsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-10-26, §159 - Svar på motion - Införskaffa TV-apparater till 

rummen på korttidsavdelningen på Bysjöstrand  

Motion – Införskaffa TV-apparater till rummen på korttidsavdelningen på 

Bysjöstrand                          

Yrkanden 

Jonny Lindblom (SD) yrkar, med instämmande av Anna Engblom (S), bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 
      

      

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Anna Engblom (S), Joel Strömner (SD)      
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§ 98 Dnr 2021/00261  

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Motion    Svar beräknas 

Byte av armaturer på elljusspåren i Ockelbo  Juni 2022 

kommun (C) 

Kameraövervakning för ökad trygghet (SD) Mars 2022 

Ockelbo som utbildningscentrum (MP)  Mars 2022 

Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel December 2021 

(M) återremiss 

Utred behovet av barnomsorg på obekväm tid  December 2021 

(”Nattis”) i Ockelbo kommun (SD) 

Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo- Mars 2022 

Norrsundet (MP) återremiss 
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§ 99 Dnr 2021/00648 

Anmälan av motion - Stärkt kommunal närvaro i byarna 
(MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion: 

”Ockelbo är en liten kommun där centrum ligger nära. Trots detta upplevs 

byarna som frånvarande i den kommunala verksamheten och planeringen. 

Konflikten centrum-periferi, som ofta omtalas i förhållande storstad-

landsbygd, existerar även i mikroformat i Ockelbo. Precis som det finns ett 

övergripande behov av att utlokalisera statliga jobb från storstadsregionerna, 

finns skäl att se över kommunens roll i centraliseringen. Att kunna erbjuda 

arbetstillfällen och kvalificerade tjänster på landsbygden är av stort värde för 

självkänsla, utbildningsnivå och framtidstro på en mindre ort. Det gäller 

även Ockelbo, som dock valt att samförlägga flera av sina kvalificerade 

tjänster till Sandviken, genom VGS.  

Miljöpartiet i Ockelbo anser att kommunens roll, precis som statens, är att 

arbeta för att utjämna ojämlikheter sett till förutsättningar och möjligheter. 

Det finns exempel på kommuner som börjat ett arbete med att decentralisera 

sina verksamheter, de mest kända är Sollefteå och Skellefteå. Där finns en 

del erfarenheter att lära av. Gemensamt har varit att inrätta kommunal 

närvaro i flera byar, genom exempelvis medborgarkontor. Miljöpartiet i 

Ockelbo tror kanske inte att det är möjligt att permanent stationera 

kommunanställda i byarna, men att arbetsplatser kan skapas för temporär, 

regelbunden närvaro. 

Pandemin har ökat digitaliseringen, och i förlängningen kompetensen och 

acceptansen för distansarbete. Det är dock inte givet att denna utveckling 

enbart ska nyttjas till hemarbete. Det borde också underlätta för 

utlokalisering av arbetsplatser. I kontakten med medborgarna har de digitala 

lösningarna inte varit lika lyckosamma och det finns fortfarande ett stort 

värde i och behov av att medborgarna får ett ”ansikte” för kommunen. 

Förutsättningarna att inrätta kommunala arbetsplatser i byarna är också goda. 

Åtminstone i Åmot, Lingbo och Jädraås finns lokaler tillgängliga 

(Föreningshuset, Lingbogården och Företagarhuset), antingen genom 
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kommunens ägande eller att hyra. De som i dagsläget har sin arbetsplats här 

skulle säkert uppskatta att fler var på plats oftare. Det skulle ge liv i byn. 

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att:  

• Kommunen utreder möjligheter att utlokalisera verksamheter och tjänster, 

inklusive VGS till byarna 

• Kommunen presenterar en plan för hur detta kan genomföras inklusive 

omfattning, upplägg och kommunikation 

Miljöpartiet i Ockelbo 

Niels Hebert”                         

 

Beslutsunderlag 

Motion – Stärkt kommunal närvaro i byarna                          
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§ 100 Dnr 2021/00649 

Anmälan av motion - 30-timmars förskola för barn med 
föräldralediga vårdnadshavare (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till utbildnings- och kulturnämnden för beredning.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion: 

”Att vara föräldraledig är till stor del en heltidssysselsättning och kräver hög 

grad av uppmärksamhet och prestation av den hemmavarande föräldern. 

Äldre barn i förskoleåldern som samtidigt befinner sig hemma kräver en stor 

del av vårdnadshavarens tid och engagemang. Dessutom har förskolebarn ett 

ganska stort mått av socialt umgängesbehov som ett spädbarn och en 

förälder inte lever upp till. 

I dagsläget erbjuds dessa barn endast att kostnadsfritt delta under den 

pedagogiska verksamheten på förskolan, dvs 15 timmar tisdagar-torsdagar. 

Det är en kort tid för att odla barnets sociala färdigheter. Dessutom är det 

många vårdnadshavare i kommunen som har en bit att åka till förskolan och 

helt enkelt inte tycker det är värt att packa in barn i bilen och åka till 

förskolan för att knappt hinna hem innan det är dags att åka och hämta igen. 

Resultatet blir att en del barn inte går i förskola alls under föräldraledigheten. 

Vi tror att möjlighet till utökad tid på förskolan skulle vara utvecklande för 

barnen och möjliggöra en föräldraledighet med högre kvalitet för 

vårdnadshavare och spädbarn. Utöver den kostnadsfria 

förskoleverksamheten borde det vara möjligt att mot en mindre kostnad 

erbjuda förlängd vistelsetid inom förskolan för syskon. Många kommuner i 

Sverige erbjuder redan detta med gott resultat. 

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att 

• 30 timmars förskola ska erbjudas samtliga barn i förskolan under 

vårdnadshavares föräldraledighet.”                         

Beslutsunderlag 

Motion – 30-timmars förskola för barn med föräldralediga vårdnadshavare 
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§ 101 Dnr 2021/00008 

Rapporter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet, kvartal 3, 

2021 
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§ 102 Dnr 2021/00714  

Interpellation - Ibland blir det mörkt i Ockelbo 

Niels Hebert (MP) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande: 

"Om lampan vid busshållplatsen slocknat? Om cykelbanan eller vägen 

skadats så att säkerheten äventyras? Eller övergångsstället plogats igen? Om 

det inte sandats på vägen? Hur och var anmäler jag detta i Ockelbo? I dag är 

det oklart och den som försöker ta reda på vem som har ansvaret och kan 

åtgärda problemet riskerar att hamna i ett Moment 22. 

 

Miljöpartiet i Ockelbo undrar om du är beredd att verka för att invånarna via 

kommunens hemsida ska kunna anmäla fel på belysning, vägar, snöplogning, 

sandning och annat som brister - och få en återkoppling att åtgärder är på 

gång. Information om vart en vänder sig med frågor om belysning och 

fjärrvärme kan också vara på plats. Vi tänker att det är bra  

att samla informationen på ett ställe. 

 

På Ockelbogårdars hemsida kan hyresgästerna felanmäla. Det ska förstås alla  

Ockelbobor kunna." 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) svarar: 

"Redan idag kan kommunens invånare på en samlingssida på ockelbo.se 

hitta information om motsvarande det som efterfrågas i interpellationen. 

(https://ockelbo.se/Invanare/Samhallsinformation--radgivning/) 

På denna samlingssida hittar man även felanmälningstjänsten ”Fixa min 

gata”. I ”Fixa min gata” kan vem som helst, invånare såväl som 

förbipasserande, anmäla fel inom olika kategorier som exempelvis 

gatubelysning, vinterväghållning samt gång- och cykelbanor. Anmälan går 

till Tekniska enheten på kommunen som sedan fördelar ärenden till rätt 

instans. 

Förutom ”Fixa min gata” finns även separata e-tjänster för exempelvis 

”Nedskräpning – anmälan” samt ”Övergivet fordon – anmälan”. Ärenden 

som anmäls via dessa tjänster går direkt till Västra Gästriklands 

Samhällsbyggnadsförvaltning. ”Fixa min gata” finns även att ladda ned som 

app till mobila enheter. 
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Kommunens samtliga e-tjänster finns även samlade på kommunens 

självservice-portal (sjalvservice.ockelbo.se) som nås från förstasidan på 

kommunens hemsida. 

Inom kommunens alla förvaltningar och verksamheter samarbetar man 

ständigt för att förenkla för våra invånare, företagare och besökare. Att 

informera, kommunicera och tillhandahålla e-tjänster som ger bra nytta är en 

del av detta. När det kommer till processer som hanteras av flera 

organisationer blir detta en större utmaning. 

Synpunkterna i Interpellationen är överlämnade till berörda verksamheter på 

Kommunkontoret, vilka kommer att se över hur man kan samla och 

förtydliga informationen inom de områden som nämns i interpellationen 

ytterligare." 

      

Inlägg 

Niels Hebert (MP), Magnus Jonsson (S)      
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