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§ 1 Dnr 2022/00004  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Göran Ström (S) att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 
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§ 2 Dnr 2022/00005  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Frågor avseende tillgänglighet till utskottens protokoll, äldre protokoll för 

nämnder/fullmäktige, äldre webbsändningar från fullmäktige och trädpolicy. 

      

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Martin Sund Svensson (V) 
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§ 3 Dnr 2022/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2021-11-30 – 2022-02-08 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

Kommunstyrelsens ordförande 2022-02-07 enligt 39 § KL (2017:725) -  

Remissvar till Region Gävleborg; Regionalt trafikförsörjningsprogram  

2022-2032 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Ockelbo kommuns yttrande avseende trafikförsörjningsprogram 
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§ 4 Dnr 2022/00007  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

• Ockelbogårdar AB – Protokoll 2021-11-24 

• Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige – Protokoll 2021-11-25 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2021-11-26 

• Inköp Gävleborg – Protokoll 2021-12-10 

• Företagshälsovårdsnämnden – Protokoll 2021-12-10 

• Gästrikerådet – Kallelse 2021-12-10 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2021-12-14 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2021-12-14 

• Gästrike Vatten AB – Protokoll 2021-12-14 

• Ockelbogårdar AB – Protokoll 2021-12-22 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-01-25 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-01-25 

• Trafikverket – Kommentarer till inskickad prioriteringslista 2022-01-28 

 

Meddelande från Sveriges kommuner och regioner 

Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital 

kommunikation 
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§ 5 Dnr 15037  

INFORMATION - Heltid som norm 

Socialchef Johan Callenmark och Lars-Åke Almqvist, Alamanco AB, 

informerar om det fortsatta arbetet med införandet av heltid som 

norm/heltidsresan, initialt på särskilt boende. 

Bakgrunden är en överenskommelse mellan Kommunal och Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) om att heltid ska vara norm och att fler ska 

arbeta heltid. 

 

Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver 

välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i 

förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till 

ökad jämställdhet. 

 

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning 

och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i 

dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin 

egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter 

för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.  

 

När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer 

eftersträvas. 
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§ 6 Dnr 2022/00103  

Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt 
Taxekonstruktion och Taxebilaga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och 

avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike 

Vattenkoncernen och Taxebilaga i enlighet med bilaga 1-3 antas. 

2. Nya Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och 

avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike 

Vattenkoncernen och Taxebilaga gäller från 1 januari 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Gästrike Vatten AB har tagit fram förslag till gemensam taxekonstruktion. I 

arbetet med förslag till reviderad taxekonstruktion har också en 

genomlysning av befintliga dokument skett. Syftet med revideringen är att 

uppdatera befintlig konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa 

samma taxekonstruktion. I samband med genomlysningen har även texterna i 

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning 

(ABVA) setts över för att på samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten 

inom koncernen. I arbetet har hänsyn tagits till arbetet som 

branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit för att ta fram ett nytt 

basförslag för taxa. 

Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning 

(ABVA) reglerar VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) 

rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och 

Älvkarleby kommuner har bestämmelser (ABVA) per kommun, texterna är 

likalydande och är den text som förslås bli den gemensamma. Östhammar 

kommun har en egen ABVA som nästan är identiskt med den som övriga 

kommuner har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar 

och inte några förändringar för kunderna. 

Då taxekonstruktion är en justering av nuvarande konstruktion för Gävle, 

Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella 

förändringar för kunderna. För Östhammar kommun innebär förslaget en helt 

ny konstruktion och förslaget är därmed att införa de gemensamma 

dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och genomföra 

kommunikationsinsatser med kunderna. 
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Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och 

ska vara lika inom koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje 

kommun utifrån de förutsättningar som finns i just den kommunen. Beslut 

om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut.          

Beslutsunderlag 

• Protokoll Gästrike Vatten ABs styrelsemöte 2021-12-14 § 56 - Allmänna 

bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion och Taxebilaga 

• Bilaga 1. Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och 

avloppsanläggning (ABVA)  

• Bilaga 2. Taxa för Gästrike vatten-koncernen  

• Bilaga 3. Taxebilaga för Gästrike Vatten-koncernen  

• Bilaga 4. Underlag för förslag till beslut om Allmänna bestämmelser för 

användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA), 

Taxekonstruktion och Taxebilaga  

• Bilaga 5. Sammanfattning av ändringar för Gävle-, Hofors-, Ockelbo- och 

Älvkarleby kommun  

• Bilaga 6. Sammanfattning av ändringar för Östhammars kommun • 

Missiv Gästrike Vatten AB - Beslut om allmänna bestämmelser för VA 

samt Taxekonstruktion och Taxebilaga  

• Bilaga 7. Beslut i Gävle vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  

• Bilaga 8. Beslut i Hofors vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  

• Bilaga 9. Beslut i Ockelbo vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  

• Bilaga 10. Beslut i Älvkarleby vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  

• Bilaga 11. Beslut i Östhammar vatten AB, protokoll från möte               
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§ 7 Dnr 2022/00088  

Bokslutsprognos 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Johanna Sandelin Eriksson redovisar muntligt 

kommunstyrelsens och nämndernas bokslutsprognos 2021. 
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§ 8 Dnr 2022/00048  

Mål- och budgetprocess 2023-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Förutsättningar och tidplan för Mål- och budgetprocess 2023-2025 

godkänns.                

 

Ärendebeskrivning 

Vid ekonomiutskottets sammanträde i februari ska mål- och budgetprocess 

med tillhörande tidplan diskuteras. De förutsättningar som gäller är följande: 

* Budgetprocessen planeras utifrån de datum som gällande lagstiftning anger 

för de ekonomiska processerna årsredovisning, delårsbokslut och års- och 

flerårsbudget. 

* Uppdrag till styrelse och nämnder, inför ekonomiutskottets sammanträde i 

maj, ska diskuteras vid ekonomiutskottets sammanträde i mars. 

* Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar för års- och 

flerårsbudget per styrelse/nämnd. Som utgångspunkt gäller fastställd ram 

enligt flerårsbudget. 

* Långsiktig investeringsplan ska aktualiseras/behandlas vid 

ekonomiutskottets sammanträde i maj och oktober. 

* Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska bolagen vara delaktig i 

kommunens budgetarbete. 

* Information från kommunala förbund ska erhållas. 

* Övriga uppdrag och frågeställningar från ekonomiutskottet ska delges och 

behandlas av respektive nämnd inför kommande överläggning. 

Ekonomiutskottets överläggningar under året 

10-11 mars 2022 

Vid ekonomiutskottets sammanträde i mars ska nämndernas, bolagens och 

förbundens bokslut presenteras och analyseras vid en gemensam 

bokslutsdag. Bokslutsdagen är en utgångspunkt för kommande 

budgetprocess. Ekonomiutskottet lämnar uppdrag till styrelse och nämnder 

för redovisning till sammanträdet i maj. Uppdragen ska behandlas av 

respektive styrelse/nämnd i april. 
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19-20 maj 2022 

I maj ska förutsättningar för kommande års- och flerårsbudget fastställas, 

vilken sedan behandlas av kommunstyrelsen och fullmäktige i juni. 

 

13-14 oktober 2022 

I oktober ska arbetet med att fastställa en års- och flerårsbudget genomföras, 

vilken sedan behandlas av kommunstyrelsen i oktober och fullmäktige i 

november.        

Beslutsunderlag 

EU beslut 2022-02-02, §1 

Tidplan 2022                          
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§ 9 Dnr 2022/00049  

Bokslutsdag 

Kommunstyrelsens beslut 

Förutsättningar för bokslutsdagen godkänns.                     

 

Ärendebeskrivning 

Bokslutsdagen fastställs till 10 mars 2022. 

Bokslutsdagen är en gemensam dag där analys och redogörelse för 

nämndernas, bolagens och förbundens bokslut 2021 ska presenteras. 

Bokslutsdagen är vanligtvis ett fysiskt möte, men kan i år komma att 

genomföras digitalt beroende på eventuella restriktioner. Kallelse med 

instruktioner och program kommer att delges separat. 

Bokslutsdagen är en viktig dag för alla, både interna och externa deltagare. 

Det är viktig att alla som blir kallade deltar denna dag. 

Förvaltningschefer och representanter från bolag och förbund presenterar 

respektive bokslut. Presentationen ska vara utifrån ett övergripande 

perspektiv. Redovisning av nyckeltal över tid och med jämförelser är av vikt. 

Deltagare   Närvaro 

Ordförande 

Vice ordförande 

Förvaltningschef 

Kallas att närvara hela dagen 

Enhetschefer 

Representanter från bolagen 

Representanter från förbunden 

Kallas att närvara vid respektive 

nämnds/bolags/förbunds presentation, 

men får delta hela dagen 

Kommunstyrelsen 

Fullmäktiges presidium 

Företrädare för varje parti 

Förtroendevalda revisorer 

Fackliga representanter 

Inbjuds att närvara 

Beslutsunderlag 

EU beslut 2022-02-02, §2      
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§ 10 Dnr 2022/00062  

Personalberättelse 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Personalberättelse 2021 godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

I årsredovisningen ska en personalberättelse upprättas. Årsredovisningens 

innehåll regleras av Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Lagen anger att en förvaltningsberättelse ska upprättas där upplysningar om 

bland annat väsentliga personalförhållanden och särskilt upplysningar om de 

anställdas sjukfrånvaro ska anges. 

Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska 

mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens 

medarbetare.  

Personalberättelsen kommer att ingå i det officiella dokumentet för 

årsredovisning 2021 som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i mars 

2022. 

Beslutsunderlag 

PU 2022-02-08, §2 

Personalberättelse 2021 
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§ 11 Dnr 2022/00071  

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska till årsredovisning 2021 upprätta en 

verksamhetsberättelse utifrån styrelsens verksamhetsområden.  

Verksamhetsberättelsen struktureras utifrån fastställda rubriker. I 

kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns delar som kommer att ingå i 

årsredovisningens förvaltningsberättelse 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 

Verksamhetsberättelser från integration och arbetsmarknad, bredband, 

näringsliv/turism, kommunikationer, teknikområdet, övergripande IT-

verksamhet, information/kommunikation och säkerhet/beredskap och 

FolkhälsaBrå bifogas                          

Inlägg 

Dan Brodin (KD) 
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§ 12 Dnr 2022/00061  

Fyllnadsval - Personalutskottet, ekonomiutskottet och 
tillväxtutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

Personalutskottet 

Ordförande/ledamot – Marit Rempling (C) efter Anna Schönning (S) 

Ledamot – Anders Öqvist (S) efter Marit Rempling (C) 

Ersättare – Patrik Jonsson (S) efter Anders Öqvist (S) 

 

Ekonomiutskottet 

Ersättare – Linda Åberg (S) efter Anna Schönning (S) 

 

Tillväxtutskottet 

Ledamot - Linus Gunnarsson (M) efter Alexander Olers (M) 

                       

Ärendebeskrivning 

Anna Schönning (S) har den 15 december 2021 inkommit med en avsägelse 

från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och därmed också 

uppdragen som ordförande/ledamot i personalutskottet och ersättare i 

ekonomiutskottet.   

Alexander Olers (M) har den 3 februari 2022 inkommit med en avsägelse 

från samtliga politiska uppdrag i Ockelbo kommun. 
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§ 13 Dnr 2022/00106  

Fyllnadsval - Ersättare i A F Jäderbergs stiftelse (C) 
samt ersättare i Anna och Per G Berggrens stiftelse (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

A F Jäderbergs stiftelse 

Ersättare - Susanne Engström (C) 

 

Anna och Per G Berggrens stiftelse 

Ersättare - Susanne Engström (C) 
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§ 14 Dnr 2022/00107  

Fyllnadsval - Nämndeman vid Gävle tingsrätt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Nämndeman vid Gävle tingsrätt 

Thomas Englund (C) 
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§ 15 Dnr 2022/00152  

Fyllnadsval - Ersättare kommunstyrelsen, ledamot 
valnämnden mm (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Valnämnden 

Ledamot - Stig Mörtman (M) 

 

Kommunstyrelsen 

Ersättare - Bo Stenbeck (M) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Ersättare - Vakant 

 

Ärendebeskrivning 

Alexander Olers (M) har den 3 februari 2022 inkommit med en avsägelse 

från samtliga politiska uppdrag i Ockelbo kommun. 
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§ 16 Dnr 2021/00719  

Försäljning - del av Prästbordet 1:44 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Försäljning av del av Prästbordet 1:44 (ca 9000 kvm) till värderat pris om 

150 000 kronor godkänns. 

 

Reservation 

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

Dan Brodin (KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för  

Linus Gunnarssons (M) yrkande.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktige 2021-12-20 med 

motivering att göra en ny oberoende värdering av tomtmarken som tar 

hänsyn till det strategiska läget och hur mycket andra tomter har sålts för etc, 

alternativt att sälja tomten på den öppna marknaden. 

Kommunkontoret har haft rådgivande samtal med advokat Ronny Henning 

efter denna återremiss. Någon ny värdering kommer inte genomföras 

eftersom oberoende mäklare anlitades tidigare och värderingen är utifrån 

läge och andra aspekter.  

Företaget Lilla Drakmossa har sedan 2020 arrenderat del av Prästbordet 1:44 

och driver där idag Raggsocka Logi, som är ett bed & breakfast med både 

enkel- och dubbelrum. Övernattningsmöjlighet för större sällskap som 

affärsresenärer, konferensgäster och bussgrupper har saknats i kommunen. 

Med denna etablering finns nu möjlighet även för fler att utveckla turistiska 

produkter.  

En förutsättning för att investera i och utveckla verksamheten är att äga 

fastigheten, inte arrendera. Kostnad för avstyckning och fastighetsbildning 

bekostas av köparen. 

Vid försäljningen regleras kostnaden för anslutning till VA som under 

arrendet debiterats kommunen.                         

Beslutsunderlag 

Värderingsutlåtande 

Karta, avstyckad fastighet                          
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Yrkanden 

Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Joel Strömner (SD),  

Dan Brodin (KD) och Liz Zachariasson (SD) avslag på ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om avslag under proposition och finner att 

ärendet ska bifallas. 

      

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Joel Strömner (SD), Dan Brodin (KD),  

Marit Rempling (C), Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V), 

Birger Larsson (C), Liz Zachariasson (SD) 
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§ 17 Dnr 2021/00736  

Ansökan om visionsmedel - Parkbänkar, Lingbo 
byförening 

Kommunstyrelsens beslut 

Visionsmedelsansökan på 18 000 kronor för att utveckla platsens attraktivitet 

genom införskaffande av bänkar längs promenadstråk beviljas.                       

 

Ärendebeskrivning 

Lingbo byförening ansöker om Visionsmedel utifrån tre av fyra 

huvudrubriker av kommunens Vision 2030: Det gröna, Vi välkomnar och Vi 

växer. Projektet (införskaffande av bänkar) har en bred förankring i byn och 

det finns ett behov som räknas bidra till att stärka platsens attraktivitet. 

Visionsmedelsansökan från Lingbo byförening.  

”Många byinvånare promenerar runt Lingbo regelbundet. Dock kan det vara 

svårt när man blir äldre. Det finns därför ett behov av parkbänkar runt om i 

byn där flanörer kan sitta ner och vila trötta ben. Med tillgängliga bänkar 

skulle det också locka fler att ta en kortare promenad. Det finns också vackra 

utsikter där man skulle kunna sitta ner och bara njuta av utsikten. Vi planerar 

tre bänkar, en vid Lingbogården (Ockelbo Fallet 1:85 ägs av kommunen), en 

längs Smalbyvägen (Ockelbo Fallet 5:9 /3 också ägt av kommunen samt en i 

nordöstra hörnet av Ockelbo Lingbo 2: 37 (ägare har lämnat samtycke).” 

Ansökan avser inköp av bänkar, tänk modell finns som bilaga. Eventuellt 

markarbete, underhåll och tillstånd ansvarar byföreningen för. 

Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan 

Bänk, pris och modell 

Inlägg 

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

Birger Larsson (C), Marit Rempling (C), Birgitta Åstrand (C),  

Göran Ström (S), Martin Sund Svensson (V), Ander Öquist (S),  

Jonny Lindblom (SD) 
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§ 18 Dnr 2022/00069  

Ansökan om visionsmedel - Konst som besöksmål och 
stärkande av kulturutbud på landsbygden 

Kommunstyrelsens beslut 

Visionsmedelsansökan på 85 000 kronor avseende en förstudie och 

pilotprojekt för att stärka och utveckla samtidskonsten i Ockelbo beviljas 

föreningen Konst & Landskap beviljas.                    

 

Ärendebeskrivning 

Under flera år har både lokalt och nationellt verksamma konstnärer ställt ut 

sina verk sommartid på Wij Trädgårdar och i industrimuseet Wij Valsverk. 

Under åren har ett allt tätare samarbete etablerats mellan föreningen Konst & 

Landskap, Konstfrämjandet Gävleborg samt Wij Trädgårdar och för att 

stärka kvalitéten och utveckla utbudet har ett lokalt konstråd bildats. 

Idag har utställningsverksamheten etablerat sig ordentligt och lockar många 

besökare varje sommar. Utställningarna i Ockelbo har blivit ett besöksmål i 

sin egen rätt för en nationell konstpublik. Under sommaren 2021 ställde 9 

konstnärer ut sina verk och därtill arrangerades en utställning med lokalt 

knutna konstnärer i början av säsongen. 

Föreningen Konst & Landskap vill i samverkan med stiftelsen Wij 

Trädgårdar och Konstfrämjandet Gävleborg göra en förstudie och 

pilotprojekt för att stärka utvecklingen av platsen som en betydande arena 

för samtidskonst både för besökare och innevånare i kommunen och 

regionen. Ett rikt kulturutbud i kommunen och regionen är en bland flera 

faktorer för att skapa en attraktiv livsmiljö. 

Förstudien/pilotprojektet syftar bl.a. till att 

* Undersöka och utvärdera samverkan mellan inblandade parter. 

* I samverkan med Wij Trädgårdar och Destination Ockelbo undersöka och 

utvärdera marknadsföring för att nå en större nationell publik. 

* Utveckla samverkan med andra konstaktörer i regionen. 

* Undersöka hur konstverksamheten på Wij ska administreras av 

samverkande parter samt hur nödvändig finansiering ska lösas efter 

projekttiden. 
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Föreningen Konst & Landskap söker 85 000 kr i visionsmedel för 

Förstudien/ pilotprojektet. 

 

Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan, brev                          
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§ 19 Dnr 2022/00086  

Översiktsplan för Ockelbo kommun - beslut om samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag på översiktsplan för Ockelbo 

kommun på samråd.                       

 

Ärendebeskrivning 

Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 

översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och 

antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska tjäna som ett 

övergripande strategidokument och en politisk viljeinriktning för hur 

kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras 

på kort och lång sikt. 

Sedan maj 2020 har arbetet pågått med att fram samrådshandlingar för en ny 

översiktsplan som sträcker sig till år 2040. Handlingarna är nu klara för att 

sändas ut på samråd.  

Samrådstid: mars-april 2022. 

Beslutsunderlag 

Översiktsplan 2040 version 2022-02-01 

Genomförda förändringar 

Ändrade avsnitt i översiktsplanen 

Yrkanden 

Linus Gunnarsson (M) yrkar att samrådshandlingen initialt sänds på remiss 

till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Linus Gunnarssons (M) yrkande under proposition och 

finner avslag på yrkandet.  

      

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Birgitta Åstrand (C) 
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§ 20 Dnr 2022/00083  

Borgensåtagande Ockelbo kooperativa fastigheter AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB 

om 10 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En 

borgensavgift uttas årligen med f n 0,3% på lånesumman.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ockelbo Kooperativa fastighetsbolag AB bildades 2019 för att bygga ett 

flerfamiljshus i centrala Ockelbo. Bolaget ingår i Ockelbo kommuns 

koncern, där kommunens ägarandel uppgår till 40%. Resterande 60% av 

bolaget ägs av den kooperativa hyresgästföreningen Hästen som kommer att 

blockhyra hela byggnaden med lägenheter och gemensamhetsytor som riktar 

sig till personer över 65 år. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020 (§49) att, under den tidsbegränsade 

byggtiden, antingen ingå borgen om 10 mkr eller bevilja ett kortfristigt 

kommunalt lån om 10 mkr. Fastighetsbolaget beviljades ett lån om 10 mkr, 

lånet förfaller och ska återbetalas under 2022. 

Nybyggnationen ska inom kort slutbesiktigas och Ockelbo Kooperativa 

fastigheter AB ska i samband med det slutplacera sina lån. Av stor betydelse 

för extern kreditgivares beslut och villkor är säkerhet i form av en långsiktig 

beviljad kommunal borgen. Beräkningar har utgått från ett borgensåtagande 

om 10 mkr.                          

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD), Liz Zachariasson (SD),  

Elsie-Britt Eriksson (S) 

      

      

      

      

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(31) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 2021/00682  

Miljöstrategiskt program 2022-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Miljöstrategiskt program 2022-2026 antas. 

2. Samrådsredogörelsen godkänns. 

 

Reservation 

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

Dan Brodin (KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för  

Linus Gunnarssons (M) yrkande.                                             

 

Ärendebeskrivning 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag av 

Ockelbo kommun att ta fram ett Miljöstrategiskt program.  

Vid kommunfullmäktige 2021-12-20 återremitterades ärendet med 

motiveringen att man ville lägga till kärnkraft som en möjlig energikälla för 

att säkerställa elförsörjningen i framtiden. Man önskar en omskrivning av 

förnyelsebara energikällor för att inte utesluta kärnkraften och man menar 

vidare att kärnkraft samspelar med programmets inriktning genom att den är 

fossilfri och ger låga koldioxidutsläpp. 

Det stämmer förvisso att kärnkraft ger upphov till låga koldioxidutsläpp, 

men den kan däremot inte klassas som förnybar.  

Vid framtagandet av Miljöstrategiskt program 2022-2026 har förvaltningen 

utgått från de målinriktningar som beslutades av kommunfullmäktige i juni 

2020. Dessa målinriktningar beskriver de önskade lägen i framtiden som 

majoriteten i Ockelbo vill att vi ska sträva mot. Under målområdet 

Klimatneutralt Ockelbo finner vi målinriktning 1.4 "Energin som vi 

använder kommer från förnybara källor". Då kärnkraft inte är en förnybar 

energikälla är det inte möjligt att, utifrån redan fattade beslut, ändra 

skrivningen i dokumentet för att inkludera kärnkraft.  

Miljöstrategiskt program utgår från vetenskapliga och vedertagna 

definitioner utöver de politiska ramar som målinriktningarna utgör och 

därför är inte de önskade ändringarna möjliga att göra. 

Programmet syftar till att samordna och utveckla miljöarbetet för Ockelbo 

kommun som geografiskt område och omfattar allt inom kommunens 
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gränser. Miljöstrategiskt program fokuserar enbart på det vi har idag och det 

vi kan utveckla inom vår kommuns gränser, vilket inte kärnkraft kan anses 

göra. 

Beslutsunderlag 

KF beslut 2021-12-20, § 108 – Miljöstrategiskt program 2022-2026 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23, VGS-2021-143 

Förslag Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun 2022,  

VGS-2021-143 

Samrådsredogörelse från externremiss, Ockelbo KS 2021/00601 

Beslutade målinriktningar Dnr 2020/00094                                              

Yrkanden 

Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Joel Strömner (SD),  

Liz Zachariasson (SD) och Dan Brodin (KD) avslag på ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om avslag under proposition och finner att 

ärendet ska bifallas. 

      

      

Inlägg 

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

Dan Brodin (KD),  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(31) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2022/00008  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt Taxekonstruktion 

Taxebilaga 

• Borgensåtagande Ockelbo kooperativa fastigheter AB 

• Miljöstrategiskt program 2022-2026 

• Försäljning – del av Prästbordet 1:44 

• Fyllnadsval – Ersättare i A F Jäderbergs stiftelse (C) samt ersättare i 

Anna och Per G Berggrens stiftelse 

• Fyllnadsval – Nämndeman vid Gävle tingsrätt 

• Fyllnadsval - Ersättare kommunstyrelsen, ledamot valnämnden mm (M) 
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§ 23 Dnr 2022/00009  

Information kommunstyrelsen 

Statistik och återkoppling av 2021 Måns Jennehag, Polismyndigheten 

i Ockelbo kommun 

EST – effektiv samverkan trygghet M Lindblom/M Sjöberg 

Corona/Covid-19 – aktuell situation M Lindblom 

Försäljning Säbyggeby 3:58 J Krüger 

Tillgänglighet till utskottens protokoll, J Krüger, KS 2022-03-29 

äldre protokoll för nämnder/fullmäktige, 

äldre webbsändningar från fullmäktige 

Trädpolicy   J Krüger 

Samarbetsklimat/samförstånd M Jonsson (utan närvarande 

tjänstepersoner) 
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