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§ 24 Dnr 2022/00004  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Dan Brodin (KD) att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 
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§ 25 Dnr 2022/00005  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Frågor avseende En frisk generation, Miljöavgifter lantbrukare, Outlook-

kalendern möten, Markering av grund nedanför Sundsbron och Vaktmästeri 

på ishallen. 

      

      

Inlägg 

Marit Rempling (C), Jonny Lindblom (SD) 
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§ 26 Dnr 2022/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2022-02-09 – 2022-03-14 har inga delegationsbeslut fattats. 
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§ 27 Dnr 2022/00007  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2022-02-04 

• FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd – Protokoll 2022-02-04 

• Företagshälsovårdsnämnd – Protokoll 2022-02-04 

• Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2022-02-17 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-02-22 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-02-22 
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§ 28 Dnr 2022/00180  

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens månadsredovisning per februari 2022.                         
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§ 29 Dnr 2022/00181  

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämndernas månadsredovisning per februari 2022. 
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§ 30 Dnr 2022/00178  

Årsredovisning 2021 - Ockelbo kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Årsredovisning 2021 – Ockelbo kommun godkänns 

2. Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten. 

3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten. 

4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2021, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 

verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten. 

5. Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB har under verksamhetsåret 2021, 

bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 

ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 

befogenheterna för verksamheten 

6. Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun har uppnått målet 

med God ekonomisk hushållning för år 2021. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2021 avsätta 18 600 

tkr till resultatutjämningsreserv (RUR) som inrättades av 

kommunfullmäktige 2020-11-30 (§93). 

 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning 2021 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas 

av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen 

2021 är 22,7 mkr och för koncernen 16,5 mkr. 

Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala 

verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i 

företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala 

befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.  
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Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som 

bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen 

lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder                         

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 

Inlägg 

Marit Rempling (C), Linus Gunnarsson (M), Birger Larsson (C) 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-29 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2022/00179  

Rapport finanspolicy 2021-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Rapporten godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 

kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 

kommunfullmäktigen två gånger per år.                         

Beslutsunderlag 

Rapport finanspolicy 2021-12-31                          
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§ 32 Dnr 2022/00109  

Uppdrag till styrelse och nämnder inför års- och 
flerårsbudget 2023-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2023-2025 är uppdraget till 

styrelse och nämnder att till överläggningarna den 19 maj 2022 

redovisa/presentera följande:  

Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och flerårsbudget 

2023 - 2025 (drift – och investering)                  

 

Ärendebeskrivning 

Kommande budgetprocess 

Budgetprocessen för kommande års- och flerårsbudget påbörjas vid 

ekonomiutskottets sammanträde den 11 mars 2022.  

Inför ekonomiutskottets överläggningar i maj 2022 ska instruktioner och 

eventuella uppdrag till styrelse och nämnder delges. Uppdraget ska 

behandlas av respektive nämnd vid sammanträde under april 2022 för att 

presenteras vid ekonomiutskottets överläggningar i maj 2022.                        

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Johanna Sandelin Erikssons tjänsteskrivelse bokslutsdag  

2022-02-23.  
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§ 33 Dnr 2022/00076  

Internkontrollplan 2022 - kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022 godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en 

god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring 

internkontroll med regler och anvisningar upprättas inom kommunen.  

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

sitt verksamhetsområde och ska tillse att en organisation upprättas för den 

interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för den interna 

kontrollen.  

Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för 

innevarande år under februari månad.  

Processen med att erhålla en kontinuitet i internkontrollarbetet pågår med 

kontinuerlig utveckling. Arbetet med att riktlinjer, rapporteringsform och 

kontinuerlig uppföljning av rutin- och riskbedömningar ska kontinuerligt 

stämmas av.  

Enligt internkontrollreglementet ska en tillfredsställande intern kontroll 

upprätthållas avseende: 

1. Verksamhetsstyrning 

2. Tillförlitlig finansiell rapportering 

3. Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter     

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2022 - kommunstyrelsen       
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§ 34 Dnr 2022/00077  

Internkontrollplan 2021 - kommunstyrelsen - 
uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för 

innevarande år under februari månad. I samband med att kontrollplanen 

antas för innevarande år ska uppföljning av föregående plan presenteras.  

Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid 

delårsbokslutet och vid årsbokslut. Uppföljning av interkontrollplan 2021 

redovisas enligt bilaga 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2021                          
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§ 35 Dnr 2021/00410  

Svar på motion - Kameraövervakning för ökad trygghet 
(SD) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Liz Zachariasson och Jonny Lindblom, båda (SD) yrkar i en motion:  

- Att kommunstyrelsen tillsammans med polis och verksamma i centrum får 

i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser för kameraövervakning i 

Ockelbo kommun.  

Att montera kameror för övervakning på vissa strategiska platser kan vara en 

brottsförebyggande åtgärd. I BRÅs (det nationella Brottsförebyggande rådet) 

rapport ”Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande?” kan man ta del av 

resultatet att effekter då bevakningen kombinerats med flera andra insatser är 

de mest effektiva. När brottsproblem ska förebyggas är kamerabevakning 

ofta bara en av flera insatser som sätts in, utöver exempelvis bevakning av 

polis eller väktare, förbättrad belysning eller andra fysiska förändringar. Det 

gör det angeläget att få en bild av om bevakningen i sig är effektiv, eller om 

det krävs kompletterande insatser. I metastudien gjordes därför en indelning 

i om det var fråga om endast kamerabevakning, kamerabevakning plus en 

kompletterande insats eller kamerabevakning plus flera andra insatser. En 

förutsättning var dock att kamerabevakningen skulle vara den dominerande 

insatsen.   

Den av kategorierna för vilket det sammantaget framkommer en statistiskt 

säkerställd positiv brottsförebyggande effekt är när kamerabevakningen satts 

in tillsammans med flera andra insatser. Brottsminskningen uppmättes då till 

34 procent. För endast kamerabevakning eller kamerabevakning plus en 

kompletterande insats framkommer inte säkerställda effekter. Resultaten är 

relativt nära noll i kombination med att de bygger på många studier. I 

sammanfattning visar de 76 enskilda studierna tillsammans att 

kamerabevakning fungerar om den skett tillsammans med flera andra 

insatser, men inte på egen hand eller med endast en kompletterande insats.  
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Följande stycke är från BRÅ-rapporten ”Kameraövervakning och 

brottsprevention En systematisk forskningsgenomgång Rapport 2007:29” – 

”Kameraövervakning på parkeringsplatser kan ha varit den mest effektiva av 

en rad anledningar. För det första samverkade kameraövervakning i samtliga 

försök med andra åtgärder, till exempel att belysningen förbättrades, att 

området inhägnades och att säkerhetspersonal anlitades. För det andra var 

kamerornas räckvidd stor, vilket är en faktor som bidrar till effektiviteten. 

För det tredje gällde detta fordonsbrott, och den typen av brott kan vara 

lättare att upptäcka än till exempel våldsbrott. På det hela taget kan man dra 

slutsatsen att kameraövervakning minskar antalet brott till viss del. Mot 

bakgrund av de blygsamt positiva resultaten bör framtida 

kameraövervakning införas varsamt i olika miljöer och man bör genomföra 

utvärderingar av hög kvalitet med långa uppföljningsperioder.” 

Ockelbo kommun har sedan en tid tillbaka haft kamerabevakning med i olika 

forum för planering av det trygghetsskapande arbetet. Vid pandemins inträde 

sköts många arbetsuppgifter på framtiden, varav kamerabevakning var en av 

dem. Under året 2021 har planeringen fortsatt, en direktupphandling 

gällande detta har skett och kommunen har valt ett företag att samverka med 

i frågan. Företaget är inbokade på ett besök i kommunen där vi ska gå 

igenom de behov vi har och med dem som stöd, samt utifrån forskning på 

området och i samverkan med polisen, bestämma de platser som kamerorna 

ska placeras på. Det som också kommer att vägas in i placering är hur andra 

trygghetsskapande åtgärder ser ut, bland annat att kommunen satt upp extra 

belysning på vissa områden.                         

Beslutsunderlag 

Motion – Kameraövervakning för ökad trygghet   

Yrkanden 

Jonny Lindblom (SD) yrkar, med instämmande av Liz Zachariasson (SD), 

bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på ordförandeberedningens förslag att 

motionen ska anses besvarad mot Jonny Lindbloms (SD) med fleras yrkande 

om bifall och finner att motionen ska anses besvarad. 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD) 
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§ 36 Dnr 2021/00079  

Försäljning av mark intill Ockelbo Lego-Mek AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Försäljning del av fastigheterna Säbyggeby 8:111, Säbyggeby 7:22,  

Gäveränge 4:1 samt Gäveränge 2:37 till Ockelbo Lego-Mek AB enligt 

erhållet bud om 650 000 kronor godkänns.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Utifrån ändrade förutsättningar upphävs kommunfullmäktiges beslut  

2021-03-08, § 7.                       

 

Ärendebeskrivning 

Lars Göran Hollsten, Ockelbo Lego-Mek AB, har kontaktat kommunen och 

vill köpa kommunens förråd samt marken i anslutning till denna, vid Lego-

Mek, för att utveckla sin verksamhet. 

Ärendet var uppe på både KS (2021-02-23, § 20) och KF (2021-03-08, § 7) 

under våren 2021. Beslutet var att sälja 9 800 kvm mark till Ockelbo Lego-

Mek AB för 350 tkr exklusive förrättningskostnader. Ärendet blev dock 

stoppat p g a att del av marken var prickad. Det konstaterades också att fel 

byggnad värderats därför behövdes en ny värdering. Då förutsättningarna 

förändrats bör det tidigare fullmäktigebeslutet från 2021 upphävas. Det 

föreslagna försäljningspriset ryms inom den av kommunfullmäktige 

beslutade ramen (900 000 kronor) inom vilken kommunstyrelsen får besluta 

att försälja fastigheter.  

En ny värdering har gjorts på en c: a 2 410 kvm stor tomt med tillhörande 

plåtskjul på c:a 300 kvm. Värderingen säger 750 tkr +/- 100 tkr. I dialog med 

Lars Göran Hollsten har ett bud om 650 tkr inkommit.                         

Beslutsunderlag 

Värdeutlåtande, karta och bilder                          

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V), Linus Gunnarsson (M), 

Dan Brodin (KD) 
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§ 37 Dnr 2021/00578  

Svar på medborgarförslag - Platser för vinterbad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås.                       

 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslaget inkom 1 oktober 2021. Medborgare föreslår att det i 

byarna ordnas med badplatser där det är möjligt att vinterbada. Motivering: I 

dessa pandemitider finns det många som inte vill utsätta sig för smittorisken 

i badhuset.  

Vinterbad har blivit populärt i hela Sverige och det sägs ha många 

hälsoeffekter. Trots detta har inte Ockelbo kommun möjlighet att ordna och 

ansvara för vinterbadplatser. Företaget Destination Jädraås erbjuder 

vinterbad och förhoppningsvis kan fler ta initiativ till detta i kommunen.     

 

Jonny Lindblom (SD) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande 

ledamöter, att medborgarförslaget, med hänvisning till förvaltningens svar, 

borde avslås. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Platser för vinterbad                          

 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD) 
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§ 38 Dnr 2022/00164  

INFORMATION - Remiss - förslag till ny 
förbundsordning för Gästrike återvinnare 

Ett förslag till ny förbundsordning för Gästrike återvinnare har arbetats fram 

under hösten/vintern i samverkan på tjänstemannanivå mellan Gästrike 

återvinnare och medlemskommunerna. Sammanhållande för detta initiativ 

har varit Gästrikerådet och dess kommundirektörsgrupp. Förslaget innehåller 

bland annat en ändring av förbundets politiska styrning från 

förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse till direktion. 

Mot denna bakgrund ges möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ny 

förbundsordning för Gästrike återvinnare. Remissen består av följande 

dokument: 

• Förslag till ny förbundsordning 

• Sammanställning över ändringar i förhållande till nu gällande 

förbundsordning 

• Nu gällande förbundsordning 

• Diskussionsunderlag antalet ledamöter i ny direktion 

 

Synpunkter senast 27 april 2022. 

 

Varje partirepresentant i kommunstyrelsen ska under vecka 16 meddela 

partiets ståndpunkt avseende fråga om antalet ledamöter i ny direktion. 

      

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Birger Larsson (C), Linus Gunnarsson (M), 

Jonny Lindblom (SD), Marit Rempling (C) 
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§ 39 Dnr 2021/00779  

Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings verksamhetsplan för 

miljöstrategiskt arbete 2022 antas,  

2. Miljö- och hållbarhetschefen får, vid behov och i samråd med kommunen, 

göra omprioriteringar av de miljöstrategiska arbetsuppgifterna under året. 

                      

Reservation 

Linus Gunnarsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd svarar 

nämnden för Hofors, Ockelbo och Sandviken kommuners miljöstrategiska 

arbete. Respektive kommunstyrelse är därmed beslutande instans för det 

miljöstrategiska arbetets innehåll och inriktning.  

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har 2,45 årsarbetskrafter 

till förfogande för arbetet.  

Under året kommer fokus att ligga på att arbeta med utvecklingsarbetet 

Hållbart Sandviken, ta fram ett Hållbarhetsprogram för Hofors kommun 

samt stötta Ockelbo kommun med implementeringen av Miljöstrategiskt 

program, som beräknas antas av kommunfullmäktige i början av 2022.  

Hållbarhetsgruppen har tagit fram två målbilder som ledstjärna för 

verksamheten. 

Målinriktning 1: De kommunala verksamheterna arbetar aktivt med 

genomförandet utifrån styrdokument och mål för hållbarhetsarbetet. 

Hållbarhetsgruppen uppfattas som stödjande och drivande i processen. 

Målinriktning 2: Hållbarhetsgruppen ska delta tidigt i planeringsprocessen 

och bidra med hållbarhetsaspekter för styrning mot beslutade strategiska 

önskade lägen och mål. 

Den miljöstrategiska funktionen är kontaktperson för Agenda 2030-projektet 

Glokala Sverige, Klimatkommunerna (Sandviken), Sveriges Ekokommuner 

(Ockelbo) och den fungerar som remissinstans i miljö-, hållbarhets- och 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-29 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

klimatfrågor samt är kommunernas representant i regionala styrgruppen 

Miljöforum där samverkan i länet sker. 

Om nya arbetsuppgifter tillkommer under året får Miljö- och 

hållbarhetschefen göra en prioritering av dessa i förhållande till ursprungligt 

beslutade arbetsuppgifter. Prioriteringen sker i samråd med respektive 

kommun.                         

Beslutsunderlag 

VGS beslut 2021-12-14, §217 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-17, VGS-2021-194 

Förslag till verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete, VGS-2021-194 

Yrkanden 

Linus Gunnarsson (M) yrkar avslag på ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer avslagsyrkandet under proposition och finner att 

ordförandeberedningens förslag ska bifallas. 

      

      

Inlägg 

Linus Gunnarsson (M) 
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§ 40 Dnr 2022/00190  

Avsägelse och fyllnadsval (M) - Ekonomiutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

Ledamot – Bo Stenbeck (M) efter Linus Gunnarsson (M)                       

 

Ärendebeskrivning 

Linus Gunnarsson (M) har 2022-03-09 inkommit med en avsägelse från 

uppdraget som ledamot i ekonomiutskottet.                         
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§ 41 Dnr 2022/00008  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Årsredovisning 2021 – Ockelbo kommun 

• Rapport finanspolicy 2021-12-31 

• Försäljning av förråd vid Ockelbo Lego-Mek AB – Upphävande av 

beslut 

• Svar på medborgarförslag – Platser för vinterbad 

• Svar på motion – Kameraövervakning för ökad trygghet (SD) 
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§ 42 Dnr 2022/00009  

Information kommunstyrelsen 

Kriget i Ukraina – Länsstyrelsens roll Jennie Berg och Mikael 

Mineur, Länsstyrelsen 

Kriget i Ukraina – vad händer i kommunen? M Lindblom 

Corona/Covid-19 – aktuell situation M Lindblom 

Tillgänglighet till utskottens protokoll, M Åkesson 

äldre protokoll för nämnder/fullmäktige, 

äldre webbsändningar från fullmäktige 

Tillväxtutskottet 12 april M Jonsson 

En frisk generation M Jonsson 

Miljöavgifter lantbrukare M Jonsson 

Outlook-kalendern möten A-C Eriksson 

Markering av grund nedanför Sundsbron H Ricknell 

Vaktmästeri på ishallen M Jonsson 

Säkerhetshöjande åtgärder L Sen Thakuri 
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