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§ 77 Dnr 2022/00004  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Joel Strömner (SD) att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 
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§ 78 Dnr 2022/00005  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Frågor avseende Rönnåsenstugan och Vägar i kommunen. 

 

      

      

Inlägg 

Birger Larsson (C), Elsie-Britt Eriksson (S) 
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§ 79 Dnr 2022/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2022-05-05 – 2022-05-31 har inga delegationsbeslut fattats. 
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§ 80 Dnr 2022/00007  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

• Företagshälsovårdsnämnd – Protokoll 2022-04-29 

• Länsstyrelsen Gävleborg – Information – Ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter den 1 augusti 2022 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-05-18 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-05-18 

• Sveriges Kommuner och Regioner – Meddelande från styrelsen – 

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB – Brev – 

Tillsammans stärker vi beredskapen 
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§ 81 Dnr 2022/00356  

Förslag till ny förbundsordning Gästrike återvinnare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till ny förbundsordning godkänns. 

2. Förbundsordningen gäller från och med 1 januari 2023. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 

kommunfullmäktige i övriga medlemskommuner. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till ny förbundsordning för Gästrike återvinnare har arbetats fram 

under 2021/2022 på tjänstemannanivå i samverkan mellan Gästrike 

återvinnare och medlemskommunerna. Sammanhållande för detta initiativ 

var Gästrikerådet och dess kommundirektörsgrupp. Förslaget, som bland 

annat innehåller en ändring av förbundets politiska styrning från 

förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse till förbundsdirektion, har under 

perioden mars-april varit ute hos medlemskommunerna på remiss. Därefter 

har kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna tillsammans gått 

igenom inkomna synpunkter varefter ett slutgiltigt förslag till ny 

förbundsordning skrivits fram. Det som skiljer det slutgiltiga förslaget från 

remissversionen är bland annat: 

• Antalet ledamöter och ersättare i den nya förbundsdirektionen föreslås bli 

12+12 i stället för 7+7 (§ 6). 

• Det skrivs in att en gemensam avfallstaxa tas fram och bereds av 

direktionen (§ 13). 

• Bestämmelse om förbundets rätt att disponera viss angiven kontokredit 

ersätts med skrivning om lägsta nivå för förbundets soliditet (§ 14). 

• Vissa preciseringar och ändringar av datum i förbundets budget- och 

boksluts-processer samt medlemskommunernas styrning och insyn i 

förbundets ekonomi (§ 15). 

• Begreppet ”i princip” läggs till avsnittet om ersättning för 

förtroendeuppdrag (§ 19). 
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Beslutsunderlag 

Nu gällande förbundsordning 

Sammanställning över ändringar i förhållande till nu gällande 

förbundsordning 

Beslutsversion ny förbundsordning 

Missiv till ny förbundsordning                          

 

Inlägg 

Birger Larsson (C) 
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§ 82 Dnr 16498  

Gästrike återvinnare 

Avdelningschef Daniel Hansson och controller Peter Tham informerade om 

nuläge och framtid samt besvarade frågor om återvinningscentralen i 

Ockelbo. 
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§ 83 Dnr 2022/00180  

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning för Ockelbo kommun per 30 april 2022. 

Kommunen uppvisar ett resultat per 30 april om 13,5 mkr. Årsprognos 2022 

10,0 mkr.                        

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning april 2022                          
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§ 84 Dnr 2022/00255  

Års- och flerårsbudget 2023-2025 - preliminära ramar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar i års- och 

flerårsbudget 2023 - 2024 med ram i enligt med de utökningar och tillägg 

som styrelse/nämnder erhöll för budget 2022. För budgetram för 2025 har 

grundramen för 2024 uppräknats med 2 %. 

2. Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och 

flerårsbudget 2023–2025 fastställs enligt följande: 

 

 Årsbudget Plan Plan  

 2023 2024 2025 

Driftsbudget     

Kommunstyrelsen 86 542 87 773 89 529 

Utbildning/kultur 168 419 171 787 175 223 

Socialnämnd 158 456 161 625 164 858 

Revision 802 818 834 

Valnämnd 50 0 0 

Summa driftsbudget 414 269 422 004 430 444 

 

 Årsbudget Plan Plan  

 2023 2024 2025 

Investeringsbudget     

Kommunstyrelsen 7 900 6 900 6 900 

Utbildning/kultur 720 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa Investeringsbudget 7 920 8 000 8 000 

 

3. Styrelse och nämnder ska, till ekonomiutskottet i oktober 2022, redovisa 

konsekvenser utifrån fastställd preliminär ram 2023-2025. 

4. Styrelse och nämndernas mätbara mål 2022 ska ingå i respektive 

budgetförslag. 

5. Processen med personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål för 

2023 diskuteras vidare under höstens budgetprocess. 
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6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 

kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och 

handläggs separat.  

7. Förändring av gymnasieskolans anslag utifrån avstämning av antal elever 

och kostnad per elev hänförs till höstens budgetprocess. Avstämning ska ske 

inför ekonomiutskottet i oktober 2022. 

8. Fastställande av internränta för 2023 hänförs till höstens budgetprocess.  

 

Ärendebeskrivning 

Inför fastställande av preliminära ramar avseende drift- och 

investeringsbudget 2023-2025 har överläggningar med nämndföreträdare 

genomförts. Instruktioner med uppdrag har delgivits och behandlats av 

respektive nämnd med inlämnande av skriftligt underlag.  

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har bolagen även vara delaktiga i 

kommunens budgetarbete. Ockelbogårdar AB och Ockelbo Vatten AB har 

bjudits in till överläggningen för att presentera budgetförutsättningar inför 

2023-2025. 

Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd.  

Inför höstens budgetarbete föreslås att det fortsatta budgetarbetet fortsätter i 

enlighet med fastställda ramar i års- och flerbudget 2023-2024 med utökning 

i enlighet med utökad ram i enligt med de tillägg som styrelse/nämnder 

erhöll för budget 2022. För budgetram för 2025 har 2024 års budgetram 

uppräknats med 2 %.                         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Joachim Krüger, Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2023-

2025 Kommunstyrelsen §48 Dnr 2022/000271 

Tjänsteskrivelse Johan Callenmark, Uppdrag inför års- och flerårsbudget 

2023-2025 Socialnämnden §19 Dnr 2022/000148 

Tjänsteskrivelse Malin Larsson, Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2023-

2025 §35 Dnr 2022/000067     

Utkast nämndplan 2023 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd  

Utkast nämndplan 2023 Överförmyndarnämnden                   

Inlägg 

Birger Larsson (C), Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD) 
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§ 85 Dnr 2022/00261  

God ekonomisk hushållning - riktlinje och kriterier 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reviderad riktlinje God ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv godkänns.      

Lägstanivå 2022 för att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv fastställs till 75% måluppfyllelse i en samlad 

bedömning av fullmäktige beslutade strategier.              

 

Ärendebeskrivning 

I revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning för 2021 

framkommer att fullmäktige inte har fastställt vilka kriterier som krävs för 

att bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfylld ur ett 

verksamhetsperspektiv.  

Ekonomiutskottet gav i februari 2022 ekonomienheten uppdrag att formulera 

kriterier och definitioner för måluppfyllelse gällande god ekonomisk 

hushållning samt att revidera Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv (KF §93 2020).              

Beslutsunderlag 

Reviderad Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv                           

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V) 
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§ 86 Dnr 2022/00073  

Försäljning - del av fastigheten Säbyggeby 3:58 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Försäljning av fastigheten Säbyggeby 3:58, del av, för 4 450 000 kronor till 

Säbyggeby Fastighet AB godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Utifrån en brist på industrimark beslutade Ockelbo kommunfullmäktige 

2020-12-21, §126 att köpa in fastigheten Säbyggeby 3:58 för 4 000 tkr. Detta 

gjordes för att underlätta för framtida företagsetableringar. Under hösten 

2021 fick Fastighetsbyrån i Sandviken uppdraget att försälja del av 

fastigheten, Säbyggeby 3:58 (27 400 kvm efter avstyckning) med tillhörande 

plåtbyggnad. Efter budgivningsprocess inkom ett högsta bud på 4.450.000: - 

från Säbyggeby Fastighet AB. De har som ambition att vidareutveckla 

fastigheten dels för egen verksamhet, dels utveckla området och erbjuda det 

lokala näringslivet i Ockelbo hyreslösningar.   

Kommunkontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att sälja 

del av fastigheten Säbyggeby 3:58 till Säbyggeby Fastighet AB för 

vidareutveckling av fastigheten.          

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt                          

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD), Martin Sund Svensson (V), 

Birger Larsson (C), Madelene Håkansson (MP) 
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§ 87 Dnr 16499  

Uppdrag försäljning av mark 

Kommunstyrelsens beslut 

Näringslivsenheten ges i uppdrag att ta fram ett strategidokument vad gäller 

försäljning av mark vid företagsetablering. 
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§ 88 Dnr 2022/00270  

Långsiktig investeringsplan 2023-2029 

Kommunstyrelsens beslut 

Långsiktig investeringsplan budget 2023 och plan 2024-2029 diskuteras 

vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2022.                       

 

Ärendebeskrivning 

Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 

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

varje år. I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2023-2025 ska 

planen aktualiseras och en ny plan för perioden 2023-2029 ska tas fram. 

Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 

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

Investeringsnivån (grundnivån) 11,0 mkr/år kvarstår för 2023-2025. För att 

finansiera kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr av den 

totala investeringsramen fördelats. 

Större investeringar beaktas i särskild ordning. 

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 

Långsiktig investeringsplan 2023-2029.                          

Inlägg 

Birger Larsson (C) 
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§ 89 Dnr 2022/00388  

Ändring av avtal/reglemente för gemensamma 
nämnden för företagshälsovård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till avtal om samverkan för gemensam företagshälsa och reglemente 

för företagshälsovårdsnämnden med giltighet från och med 1 januari 2023 

godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Antalet medlemmar företagshälsovårdsnämnden har sedan starten 2014 ökat 

och idag är alla kommuner i länet medlemmar med enda undantaget Ljusdals 

kommun. Utifrån det ökade antalet så har behovet att se över organisationen 

uppkommit.  

I det nya förslaget till reglemente föreslås att varje medlem utser en ordinarie 

ledamot och en ersättare i stället för som tidigare 2 stycken. De nya avtalen 

föreslås gälla från och med 1 januari 2023.                         

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt avtal/reglemente för företagshälsovårdsnämnden 2023 

Ändring av avtal/reglemente för gemensamma nämnden för 

företagshälsovård                          

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD) 
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§ 90 Dnr 2022/00389  

Ändring av samverkansavtal/reglemente för gemensam 
nämnd för hjälpmedelsverksamheten  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten mellan Region Gävleborg och kommunerna i 

Gävleborgs län med giltighet från och med 1 januari 2023 godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Gävleborgs FoU Välfärd önskas få större möjlighet att agera, 

samverka, initiera och arbeta bredare inom välfärdsområdet än tidigare.  

Förslaget är då att den gemensamma nämndens uppdrag ska koncentreras till 

hjälpmedelsfrågor.  

Det får till följd att samverkansavtal och reglemente bör uppdateras utifrån 

de nya omständigheterna. 

Beslutsunderlag 

Reglemente gemensam nämnd 

Samverkansavtal 2023 gemensam nämnd                          
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§ 91 Dnr 2022/00457  

Trädpolicy för Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunkontoret har, utifrån ett initiativärende från Vänsterpartiet, fått i 

uppdrag att ta fram en policy för långsiktig föryngring av trädbestånd, 

biologisk mångfald och landskapsvård för Ockelbo Kommun.  

Efter överläggningar föreslår ordförande, med instämmande av övriga 

tjänstgörande ledamöter, återremiss av ärendet för förtydliganden. 

 

Beslutsunderlag 

Trädpolicy 

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Madelene Håkansson (MP),  

Jonny Lindblom (SD) 
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§ 92 Dnr 2022/00277  

Svar på medborgarförslag - Cykelbana Fornwij-
Åbyggeby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

cykelbana Fornwij-Åbyggeby anläggs med motiveringen: 

”Vägen ut till Åbyggeby skola är smal, så smal att bilar som möter buss 

stannar vid vägkanten. Så smal att kommer du och går samtidigt som någon 

får möte får man hoppa ner i diket. En gång- och cykelbana ut till skolan 

skulle göra att vi kan cykla när snötäcket tinat bort. Idag vågar vi inte släppa 

våra barn efter vägen under de mest vältrafikerade timmarna, inte ens med 

vuxet sällskap. Detta skulle gynna miljön och göra så att trafiken flyter på 

bättre. I dagsläget när bussen över Missmyrsvägen inte heller går så finns 

inga alternativ än att skjutsa.” 

Svar: I kommunens Gång- och cykelplan är vägavsnittet mellan Ockelbo 

centrum och Åbyggeby skola medtaget. Nuläget beskrivs: ”Vägen till 

Åbyggeby och Åbyggeby skola är smal och saknar för det mesta vägren. 

Avståndet från centrum till skolan är 5 km. Vid skolan går idag elever från 

förskola till tredje klass.”  

I planen föreslås även möjliga åtgärder som skulle kunna förbättra 

trafiksituationen. Den föreslagna åtgärden i planen är: ”En ny separerad 

gång- och cykelväg längs Gamla Åmotsvägen från korsningen vid Wijberget 

fram till Åbyggeby skola. Åtgärden bedöms vara mycket omfattande. Om 

underlaget visar sig vara tillräckligt för att anlägga en ny gång- och cykelväg 

behöver åtgärden utredas mer, t ex ytor, markinlösen, belysning med mera.” 

Såsom beskrivs i medborgarförslaget så skulle en separerad gång- och 

cykelväg vara önskvärd. Åtgärden har dock pga sin omfattning hittills inte 

kunnat prioriterats. Vägavsnittet är dock en återkommande fråga vid 

diskussioner med Trafikverket och Region Gävleborg för att utreda om 

möjligheter till åtgärder kan finnas.                        
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Cykelbana Fornwij-Åbyggeby                          
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§ 93 Dnr 2021/00708  

Svar på medborgarförslag - Tillåt inga fler vindkraftverk 
i Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag angående kommunens inställning till vindkraft har 

inkommit. Enligt förslaget bör kommunfullmäktige förklara att det nu och på 

lång sikt inte är sannolikt att Ockelbo kommun kommer att stödja att fler 

vindkraftverk byggs i kommunen. Förslaget motiveras med att kommunen 

redan har accepterat många vindkraftparker och att fler inte kan tillåtas då 

det skapar stora störningar för natur, människor och djur. Om kommunen 

tydligt förklarar att de inte stödjer fler vindkraftverk kan vindkraftsindustrin 

och andra intressenter fokusera på att bygga på andra platser.    

Svar: Sedan våren 2020 pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan 

för Ockelbo kommun som sträcker sig till år 2040. Kommunens riktlinjer för 

frågor som rör vindkraft kommer att hanteras i den nya översiktsplanen. Det 

tidigare tematiska tillägget för vindkraft som antogs år 2010 förklaras 

inaktuellt då många förutsättningar har förändrats.   

I mars 2022 valde kommunen med att gå ut med ett samrådsförslag till ny 

översiktsplan 2040. Enligt samrådsförslaget kommer kommunen att säga nej 

till all ny vindkraftsetablering i kommunen, vilket är i linje med 

medborgarförslaget. Undantaget är modernisering, reparation och utveckling 

av redan befintliga vindkraftverk.  

Den nya översiktsplanen har nu varit ute på samråd och inkomna synpunkter 

från bland annat medborgare och myndigheter analyseras. Sedan genomförs 

eventuella förändringar av översiktsplanen innan nästa officiella steg som är 

granskning. 

Översiktsplanen väntas preliminärt antas omkring årsskiftet 2023/2024 av 

kommunfullmäktige. Fram till dess kommer inga nya formella 

ställningstaganden rörande vindkraft att göras. Beslut om förhållningssätt till 

vindkraft kommer att hanteras inom detta planarbete. 
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Tillåt inga fler vindkraftverk i Ockelbo kommun                          
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§ 94 Dnr 2021/00506  

Medborgarförslag - Kulturarvstrappa 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Utbildnings- och kulturnämndens begäran om längre svarstid beviljas till 

kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslaget att bygga upp en kulturarvstrappa i Ockelbo kommun 

inkom 2021-08-19. Kulturarvstrappan är ett kulturarvsprogram för 

grundskolan där alla elever en gång om året besöker tio olika historiska 

platser i kommunen. Syftet är att garantera en likvärdighet kring studiebesök 

i det lokala kulturarvet och att tillvarata den historia och kunskap som finns 

lokalt. På så sätt får de barn som växer upp i Ockelbo kommun lära känna 

sin omgivning och sin närmiljö - steg för steg. 

Ordförandeberedningen överlämnade 2022-05-11 medborgarförslaget för 

fortsatt handläggning till utbildnings- och kulturnämnden. 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2022-06-01 att ge förvaltningen i 

uppdrag att genomföra en fördjupad utredning samt att till 

kommunfullmäktige begära om längre svarstid. 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2022-06-01, § 54 

Medborgarförslag - Kulturarvstrappa                          
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§ 95 Dnr 2022/00470  

Avskaffande av förseningsavgifter på folkbiblioteken i 
HelGe-samarbetet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Folkbibliotekets förseningsavgifter avskaffas från och med 2022-09-01. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 

likalydande beslut.                       

 

Ärendebeskrivning 

Inom bibliotekssamarbetet HelGe finns gemensamma låneregler och 

avgifter. 2020-03-18 avskaffade HelGe-samarbetet tillfälligt 

förseningsavgifterna som ett led i arbetet med att minska smittspridning. 

Många folkbibliotek i Sverige gjorde samma sak och erfarenheten är positiv. 

Böckerna återlämnas och det uppfattas som ett kliv framåt i arbetet med 

bemötande och tillgängliggörande av litteratur för alla.                

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturnämndens beslut 2022-04-20, § 40                

Yrkanden 

Jonny Lindblom (SD) yrkar avslag på förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Jonny Lindbloms (SD) yrkande om avslag under 

proposition och finner att förslaget om avskaffande av förseningsavgifter ska 

bifallas. 

Inlägg 

Joel Strömner (SD), Martin Sund Svensson (V), Jonny Lindblom (SD), 

Elsie-Britt Eriksson (S) 
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§ 96 Dnr 2022/00469  

Avsägelse och fyllnadsval - ledamot 
Kommunfullmäktige mm (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avsägelse från Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) godkänns. 

2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny 

röstsammanräkning för Ockelbo kommun avseende uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

3. Vice ordförande Kommunfullmäktiges valberedning – Elsie-Britt Eriksson 

(S) 

Vice ordförande Ockelbogårdar AB – Anders Öquist (S),  

Ny ersättare Ockelbogårdar AB - Irene Bogren (S) 

Ersättare Socialnämnden – Elsie-Britt Eriksson (S) 

Ledamot Gästrike räddningsdirektion – Jörgen Alkberg (S) 

Ledamot Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige – Jörgen Alkberg (S) 

                       

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) har den 9 juni 2022 inkommit med en 

avsägelse från samtliga politiska uppdrag i Ockelbo kommun från och med 

den 28 juni 2022. 

Övriga förtroendeuppdrag 

Vice ordförande Kommunfullmäktiges valberedning 

Vice ordförande Ockelbogårdar AB 

Ersättare Socialnämnden 

Ledamot Gästrike räddningsdirektion 

Ledamot Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige 
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§ 97 Dnr 2022/00008  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Förslag till ny förbundsordning Gästrike återvinnare 

• Års- och flerårsbudget 2023-2025 – preliminära ramar 

• God ekonomisk hushållning – riktlinje och kriterier 

• Försäljning – del av fastigheten Säbyggeby 3:58 

• Förslag till Ändring av avtal/reglemente för gemensamma nämnden 

för företagshälsovård 

• Ändring av samverkansavtal/reglemente för gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten 

• Svar på medborgarförslag – Cykelbana Fornwij-Åbyggeby 

• Svar på medborgarförslag – Tillåt inga fler vindkraftverk i Ockelbo 

kommun 

• Medborgarförslag – Kulturarvstrappa 

• Avskaffande av förseningsavgifter på folkbiblioteken i HelGe-

samarbetet 

• Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i Kommunfullmäktige mm (S) 
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§ 98 Dnr 2022/00009  

Information kommunstyrelsen 

Kriget i Ukraina – vad händer i kommunen M Lindblom/A Roth 

Destinationsstrategin   M Ekström 

Enkätsvar företagsklimat   M Ekström 

Uppföljning bredbandsstrategi 2021-2025 L Sen Thakuri 

Målprocess    J Krüger 

Rönnåsenstugan   J Krüger 

Vägar i kommunen    J Krüger 
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