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§ 60 Dnr 2022/00004  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Martin Sund Svensson (V) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 61 Dnr 2022/00005  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Frågor avseende möteskalender, Säbyggeby 3:58 och svar på 

medborgarförslag cykelplan.  

      

      

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Dan Brodin (KD), Martin Sund Svensson (V) 
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§ 62 Dnr 2022/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2022-04-12 – 2022-05-04 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

• Kommunchef 2022-04-27 med stöd av punkt 2.9 -Utse beslutsattestanter på 

verksamhetsnivå 
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§ 63 Dnr 2022/00007  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-04-20 

• Utbildnings- och kulturnämnden – Beslut 2022-04-20, § 40 – Avskaffande 

av förseningsavgifter på folkbiblioteken i HelGe-samarbetet. 

• Gästrike Vatten AB – Protokoll årsstämma 2022-04-20 

• Gästrike Vatten AB – Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-04-20 

• Ockelbo Vatten AB – Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-04-20 

• FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd – Protokoll 2022-04-29 
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§ 64 Dnr 16197  

INFORMATION - Gävle växer med grannar 

Gävle växer, har idag strax över 100 000 invånare och behöver göra plats för 

fler framtida Gävlebor och kommande generationer. Kommundirektör Göran 

Arnell, Gävle kommun informerar om framtidsplanerna de kommande  

20 åren. 
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§ 65 Dnr 2022/00180  

INFORMATION - Ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Muntlig information avseende tidplan för ekonomisk uppföljning för styrelse 

och nämnder godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Johanna Sandelin Eriksson informerar. 

 

      

Inlägg 
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§ 66 Dnr 2022/00273  

Uppvaktningsreglemente 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till nytt uppvaktningsreglemente antas med giltighet från och med 

2022-09-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande uppvaktningsreglemente är från 2014 och är i behov av en 

omarbetning. 

Förslag till nytt uppvaktningsreglemente har tagits fram i samarbete mellan 

personalchef och presidiet för personalutskottet. 

Efter överläggningar föreslås, med instämmande av tjänstgörande ledamöter, 

att uppvaktningsreglementet kompletteras och förtydligas under avsnitten 

Medarbetare, Uppvaktning vid födelsedag, Pension och Avtackning vid 

avslutande av anställning. 

 

Beslutsunderlag 

Uppvaktningsreglemente 

Inlägg 

Marit Rempling (C), Liz Zachariasson (SD), Elsie-Britt Eriksson (S),  

Jonny Lindblom (SD), Kerstin Hellberg (S), Martin Sund Svensson (V) 
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§ 67 Dnr 2022/00327  

Svar på revisionsrapport - Granskning av god 
ekonomisk hushållning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.     

 

Ärendebeskrivning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om 

resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål 

fullmäktige beslutat.  

Grundat på granskningen av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger anledning att anse att resultatet 

inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige beslutat i 

budget 2021. 

Revisionen kan inte göra en fullständig bedömning av måluppfyllelsen 

avseende målen för god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga 

perspektivet. Det saknas kriterier för måluppfyllelse och årsredovisningen 

lämnar inte underlag för bedömning av de kommunövergripande 

strategierna. 

Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att fullmäktiges 

kommunövergripande strategier kopplas till nyckeltal/indikatorer för att en 

bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelse ska kunna göras samt 

att utvärderingen redovisas i kommande årsredovisningar. 

Kommunkontoret har påbörjat ett arbete med att åtgärda de brister som 

rapporten påvisat.                

Beslutsunderlag 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 – missiv 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 - rapport                      
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§ 68 Dnr 2022/00343  

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.        

 

Ärendebeskrivning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 

Kommunens räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande, 

avvikelser med lag och god sed har inte identifierats. 

I förvaltningsberättelsen, drifts- och investeringsredovisningen finns 

avvikelse mot lag och god sed avseende vissa upplysningar. Noterade 

avvikelser bedöms inte vara väsentliga och påverkar inte den rättvisande 

bilden.    

Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att kommande 

årsredovisningar lämnar de upplysningar som gällande lagstiftning och 

rekommendationer anger. 

Kommunkontoret har påbörjat ett arbete för att åtgärda de brister som 

rapporten påvisat.                   

 

Beslutsunderlag 

Granskning av årsredovisning 2021 – missiv 

Granskning av årsredovisning 2021 – rapport       
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§ 69 Dnr 2022/00296  

Remiss - Reviderad Förbundsordning - 
Samordningsförbund Gävleborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat remissyttrande avseende förslag till ny förbundsordning för 

Samordningsförbund Gävleborg godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg har 

tagits fram utifrån att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges 

kommuner och regioner har gjort en omtolkning av 10 § Lag (2003:1210) 

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Denna tolkning innebär 

att varje förbundsmedlem ska vara representerad i förbundsstyrelsen med 

minst en ledamot och en ersättare. 

För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska 

vara representerad av med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. Den 

ordning som gäller nu innebär att fem kommuner utser ledamöter och fem 

utser ersättare.  

Ockelbo kommun ställer sig bakom förslaget att utöka antal ledamöter i 

Samordningsförbundet Gävleborg enligt styrelsens förslag och har inga 

invändningar mot övriga förslag till justeringar.                          

 

Beslutsunderlag 

Förbundsordning reviderad juni 2016 

Förslag reviderad förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg             

 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 2022/00243  

Ansökan om visionsmedel - tält till föreningar i 
kommunen och kommunala arrangemang 

Kommunstyrelsens beslut 

Ockelbo Föreningsallians visionsmedelsansökan på 20.000 kronor för att 

införskaffa tält, som kan nyttjas av föreningar i kommunen samt vid 

kommunala arrangemang beviljas.                       

 

Ärendebeskrivning 

Många föreningar är i behov av tält vid olika evenemang. Ockelbo 

Föreningsallians önskar inköpa ett större tält (ca 6x10 meter), som kan 

användas/lånas av registrerade föreningar inom Ockelbo kommun. Tältet kan 

även användas vid kommunala arrangemang, t ex nationaldagsfirande och 

liknande. Det är inte aktuellt för kommunen att köpa och hyra ut tält till 

föreningar, utan detta sker i Föreningsalliansens regi.  

Tältet som inköps beskrivs som robust, hållbart och väderbeständigt och  

100 % vattentätt. Det är möjligt att köpa reservdelar i 10 år från 

inköpsdatum.                         

Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan                          

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD) 
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§ 71 Dnr 2022/00349  

Ansökan om visionsmedel - renovering av flytbryggor, 
Lilla Rännsjön, Ulvsta 

Kommunstyrelsens beslut 

Ulvsta Fritidsförenings visionsmedelsansökan på 25.000 kronor för att 

renovera flytbryggor i Lilla Rännsjön beviljas.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ulvsta Fritidsförening ansöker om stöd för att renovera flytbryggorna vid 

Lilla Rännsjön i Ulvsta. Det är en populär badplats som är öppen för alla. 

Bryggorna är i behov av renovering för att de ska vara säkra för allmänheten. 

Ansökan avser material och arbetet utförs ideellt av föreningen.                         

Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan                          

 

Inlägg 

Dan Brodin (KD), Martin Sund Svensson (V) 
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§ 72 Dnr 2021/00604  

Svar på medborgarförslag - Rehabiliterande 
sjukgymnastik i Ockelbo simhall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att kommunen involverar 

sjukgymnasterna på hälsocentralen och lockar dem till att hålla i 

rehabiliterande sjukgymnastik i bassängen. Två pass per vecka lämpligen en 

förmiddagstid och en eftermiddagstid. Det skulle underlätta betydligt för 

sjuka och handikappade om de kunde åtnjuta detta på hemmaplan. 

Svar: I Ockelbo kommuns simhall finns i dagsläget ingen bassäng med rätt 

temperatur i vattnet för rehabiliterande sjukgymnastik. Olika aktiviteter i 

simhallen kräver olika temperatur på vattnet. Att ställa om och anpassa 

bassängtemperaturen mellan t ex motionssim och rehabilitering tar ett par 

dygn, och sedan tar det samma tid att ställa tillbaka igen med den anläggning 

som finns idag. 

Förslagsställaren till medborgarförslaget hänvisar till resurser i primärvården 

(sjukgymnast/fysioterapeut). Ockelbo kommun har inte ansvaret och 

rådighet över primärvårdens resurser.                          

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Rehabiliterande sjukgymnastik i Ockelbo simhall          
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§ 73 Dnr 2021/00649  

Svar på motion - 30-timmars förskola för barn med 
föräldralediga vårdnadshavare (MP) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.                       

 

Ärendebeskrivning 

Niels Hebert (MP) yrkar i en motion förslaget att 30-timmars förskola ska 

erbjudas samtliga barn i förskolan under vårdnadshavares föräldraledighet.   

Svar: I dagsläget erbjuds barn till föräldralediga 15 timmars förskola per 

vecka. Tiden är vanligtvis förlagd tisdag-torsdag 09.00-14.00 (5 

timmar/dag). Det finns kommuner som förlägger tiden alla dagar/vecka 3 

timmar/dag. 

15 timmars förskola erbjuds för fler än enbart barn till föräldralediga. 

Grunden för placering med rätt till minst 15 timmar gäller även för de som 

arbetar/ studerar, är arbetssökande eller de barn som har rätt till allmän 

förskola. Detta regleras i 4 och 6 §§ skollagen (2010:800). 

8 kap 4 § skollagen: Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller 

tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer 

av 5-7 §§. 

8 kap 6 § skollagen: Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 

enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och 

med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 

timmar i veckan. 

Vårdnadshavares ansvar regleras bland annat genom nedanstående i 

föräldrabalken (1949:381): 

6 kap 1 § föräldrabalken: Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och fostran. 

Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling. 

6 kap 2 § andra stycket föräldrabalken: Den som har vårdnaden om ett barn 

har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets 

behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för 

att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, 

utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får 
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tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra barnet att 

orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att 

barnet står under uppsikt eller andra lämpliga åtgärder vidtas. 

Det finns redan i dagsläget möjlighet att ansöka om utökad tid på förskolan 

utöver 15 timmar. Om barnet har ett eget behov utifrån 5 eller 7 §§ 8 kap 

skollagen (2010:800). 

8 kap 5 § skollagen: Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i 

den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 

studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 

övrigt. 

8 kap 7 § skollagen: Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ 

erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 

särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.                         

Beslutsunderlag 

Motion - 30-timmars förskola för barn med föräldralediga  

vårdnadshavare (MP)                          

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V) 
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§ 74 Dnr 2022/00365  

Antalet sammanträdesdagar för personalutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Från och med 2023 återgår antalet sammanträden för personalutskottet till 

tidigare fyra (4) per år, då behovet av ett utökat antal inte bedöms kvarstå.  

2. Sammanträdet den 4 oktober 2022 ställs in. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 213, att antalet sammanträden 

utökas fr o m 2019 till sex (6) sammanträden per år. 

Ordförande föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter att 

antalet sammanträden per år, från och med 2023, återgår till tidigare fyra (4) 

då behovet av ett utökat antal inte bedöms kvarstå.  

Sammanträdet den 4 oktober 2022 ställs in. 

Beslutsunderlag 

PU beslut 2022-05-03, § 11 - Antalet sammanträdesdagar för 

personalutskottet 
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§ 75 Dnr 2022/00008  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Uppvaktningsreglemente 

• Svar på medborgarförslag - Rehabiliterande sjukgymnastik i Ockelbo 

simhall 

• Svar på motion - 30-timmars förskola för barn med föräldralediga 

vårdnadshavare (MP) 
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§ 76 Dnr 2022/00009  

Information kommunstyrelsen 

Kriget i Ukraina – vad händer i kommunen J Krüger/T Larsson 

Byggklar mark företagsetablering  M Ekström 

Dränering av mark   J Krüger 

Möteskalender   A-C Eriksson 

Säbyggeby 3:58   J Krüger 

Svar på medborgarförslag cykelplan  A-C Eriksson 
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