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§ 99 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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§ 100 Dnr 2022/00005  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Frågor avseende Status investering Ugglebo arena, Fordonsflotta och biogas, 

Fastigheter Wij trädgårdar och Flytbrygga Äppelbacken. 

      

      

Inlägg 

Madelene Håkansson (MP), Joel Strömner (SD), Linus Gunnarsson (M) 
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§ 101 Dnr 2022/00498  

Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd, tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för ansvar för kommunens 

uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

2. Beslutet gäller från och med den 18 oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 

Under de senaste åren har användningen av snus ökat bland unga i Sverige. 

För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 

riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 

produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 

Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 

tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träder i kraft redan den 1 

augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 

kommunerna. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för kommunernas 

skyldigheter enligt den närbesläktade lagen om tobak och liknande 

produkter. Därför föreslås att även ansvaret för den nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter placeras på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. 

Enligt samverkansavtalet och kommunallagen framgår att alla tre 

kommuners kommunfullmäktige behöver besluta om förändrat reglemente. 

Samtliga tre kommuners kommunstyrelser kommer därmed lyfta upp ett 

varsitt ärende för beslut i kommunfullmäktige. Beslutet med ändring föreslås 

börja gälla den 18 oktober 2022 efter att samtliga tre kommuner har hunnit 

lyft ärendet till respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Underlag tjänsteskrivelse reglemente VGS 

Inlägg 

Joel Strömner (SD) 
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§ 102 Dnr 2022/00575  

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel, Ockelbo 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ny taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 

tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel antas. 

2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa för 

tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel upphör att gälla. 

 

Ärendebeskrivning 

För att skydda barn och unga mot beroendeframkallande produkter beslutade 

riksdagens den 21 juni 2022 bland annat om en ny lag för tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 

produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 

Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 

tobaksfria nikotinprodukter. Delar av den nya lagen träde i kraft redan den 1 

augusti 2022. Ansvaret för kontroll av lagens efterlevnad ligger på 

kommunerna och kommunen rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 87, om taxa för tillsyn enligt 

lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel. Då lagen om tobaksfria nikotinprodukter är 

närbesläktad med lagen om tobak och liknande produkter föreslås denna taxa 

utökas med avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

I nedan tabell framgår föreslagna förändrade tillsynsavgifter. Förutom att 

årlig tillsynsavgift tillkommer för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 

avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter föreslås den årliga 

tillsynsavgiften för försäljning av enbart elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllningsbehållare öka från 1 timme till 2 timmar motsvarande 2 240 kr. 

Med det har nya förslag av årliga tillsynsavgifter tillkommit för försäljning 

av två eller tre av de olika produkttyperna. De avgifterna är baserad på full 

avgift för försäljning av den produkttyp med högst avgift med tillägg på 25 

procent för de övriga produkttyperna.  
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Ärendetyp Timmar Avgift 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 

avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

2 2240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 

avseende försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllningsbehållare. 

2 2240 kr 

Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och eventuella kontrollköp 

avseende försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och försäljning 

av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

2,5 800 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök och 

eventuella kontrollköp avseende försäljning av tobak och 

tobaksfria nikotinprodukter eller försäljning av elektroniska 

cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

3,5 3920 kr 

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök och 

eventuella kontrollköp avseende försäljning av tobak, tobaksfria 

nikotinprodukter och försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllningsbehållare. 

4 4480 kr 

 

Nuvarande taxa innehåller dessutom en avgift för anmälan om försäljning av 

elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Sedan taxan antogs har 

det uppmärksammats att stöd för anmälningsavgift saknas i lagstiftningen 

och därmed tas detta bort i och med denna förändring.                      

Beslutsunderlag 

VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-04 

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 

tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel                          
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§ 103 Dnr 2022/00576  

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

mätverksamhet antas. 

2. Ändringar ska börja gälla den 1 januari 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

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

mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 

mättjänster. Taxan beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 

2019, § 125. 

Inom kartverksamheten har en ny kartprodukt tagits fram. Den ska användas 

som underlag vid bygglovsansökningar av t.ex. komplementbyggnader och 

tillbyggnader. 

Kontrollerat kartutdrag föreslås därför att läggas till i taxan och bilaga C 1 

taxetabeller för kart- och mätverksamhet. Kontrollerat kartutdrag ersätter 

produkten förenklad nybyggnadskarta. Det medför att samtliga punkter kring 

förenklad nybyggnadskarta i tabell C 1 Nybyggnadskarta tas bort från taxan. 

Ändringen medför även mindre anpassningar av taxebestämmelserna.  

I samband med detta har en genomsyn av avgifterna för 

fastighetsförteckning och grundkarta genomförts. Dessa två områden bygger 

inte som övriga områden i taxan på genomsnittlig nedlagd tid multiplicerat 

med handläggningskostnaden per timme. Genomgången av nedlagd tid visar 

att avgifter för fastighetförteckning och grundkartor ligger i rätt nivå. 

Däremot sker mindre justeringar för att anpassa avgifterna till nedlagd tid 

multiplicerat med handläggningskostnaden per timme. Ett undantag gäller 

för mindre grundkartorna med storlek 0,1–4,0 hektar och 4,1–5,0 hektar där 

även en liten ökning av avgiften föreslås med 586 kr respektive 700 kr mot 

tidigare taxa.  

Det föreslås inte några ändringar i bilaga A – Taxetabeller för lov, anmälan 

mm eller bilaga B – Taxetabeller för planavgift och planbesked. 
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Beslutsunderlag 

VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-11 

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

mätverksamhet med förslag till ändringar markerad                          

Inlägg 

Marit Rempling (C) 
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§ 104 Dnr 2022/00577  

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas. 

2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2023, varvid tidigare taxa 

upphör att gälla. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken trädde i 

kraft 1 januari 2018, kommunfullmäktige beslut 27 november 2017, § 81. 

har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram ett nytt 

taxeunderlag. Principen är fortsatt att tillsynsbehovet är det som styr 

avgifterna i taxan. 

En grundlig genomgång av behovsutredningen för miljöbalksområdet har 

skett inför att det nya taxeföreslaget har arbetats fram. Behovsutredningen 

visar att behovet av tillsyn för flertalet verksamheter är lägre än nuvarande 

taxa och nuvarande förslag innehåller minskade årliga tillsynsavgifter. Ett 

annat ställningstagande i förslaget är att verksamheter som haft låg årlig 

tillsynsavgift på grund av ett lägre tillsynsbehov, och med det längre 

intervaller mellan besöken, nu i stället kommer betala tillsynsavgiften i 

efterskott. 

Föreslagen taxa innehåller taxebestämmelser (paragrafer), taxebilaga 1 - 

prövning, anmälan samt övrig tillsyn, taxebilaga 2 - fast årlig avgift 

(förskottsbetalning) samt taxebilaga 3 - timavgift (efterskottsbetalning). 

Nuvarande timavgift där handläggningskostnaden per hel timmes 

handläggningstid är 1 120 kronor föreslås fortsatt gälla. 

Beslutsunderlag 

VGS Tjänsteskrivelse 2022-08-09, diarienummer VGS-2022-110 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken                          
      

      

      

      

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(44) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-27 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 2022/00380  

Samråd - Ny regional vattenförsörjningsplan för 
Gävleborgs län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltnings yttrande som sitt eget.                        

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram en reviderad och uppdaterad version 

av länets vattenförsörjningsplan. Ockelbo kommun har inbjudits att besvara 

remissen av planen. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har granskat planen och 

skrivit ett yttrande. I yttrandet framhålls följande punkter: 

• Planen är mycket utförlig och kommer kunna fungera som ett 

planeringsunderlag i den fysiska planeringen framöver.  

• Handlingsplanen har en ambitiös åtgärdstakt som kommer vara svår att 

klara. Åtgärderna i den tillhörande handlingsplanen kommer beaktas i 

kommunens kommande arbete och kommunen kommer verka för att 

åtgärderna genomförs i en, för kommunen, möjlig takt. 

• Dalarnas och Gävleborgs vattenförsörjningsplaner behöver synkas med 

avseende på länsgränsöverskridande vattenförsörjningsintressen. 

• Vattenförsörjningsplanerna bör, precis som i vattenförvaltningen, 

framöver följa avrinningsområdesgränser i stället för länsgränser.  

Beslutsunderlag 

Remiss Förslag till uppdaterad regional vattenförsörjningsplan för 

Gävleborgs län, Länsstyrelsen Gävleborg 

Förvaltningens yttrande, daterat 2022-08-19, diarienummer VGS-MH-2022-

1649 

Ordförandebeslut, daterat 2022-08-26, diarienummer VGS-MH-2022-1649 

Inlägg 

Birger Larsson (C), Joel Strömner (SD) 
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§ 106 Dnr 2022/00451  

Samråd gällande Regional vattenförsörjningsplan för 
Dalarnas län 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltnings yttrande som sitt eget.                        

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Dalarnas län har tagit fram en reviderad och uppdaterad 

version av länets vattenförsörjningsplan. Ockelbo kommun har inbjudits att 

besvara remissen av planen.  

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har granskat planen och 

skrivit ett yttrande. I yttrandet framhålls följande punkter: 

• Huvuddelen av planen känns gediget utformad och kan fungera bra 

utifrån de, för planen, satta målen. 

• Dalarnas vattenförsörjningsintressen ligger på så pass stort avstånd från 

Ockelbo kommun att eventuella framtida planer i Ockelbo kommun inte 

kommer att påverka dessa vattenförsörjningsintressen.  

• Dalarnas och Gävleborgs vattenförsörjningsplaner behöver synkas med 

avseende på länsgränsöverskridande vattenförsörjningsintressen. 

• Vattenförsörjningsplanerna bör, precis som i vattenförvaltningen, 

framöver följa avrinningsområdesgränser i stället för länsgränser.           

Beslutsunderlag 

Remiss Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022, 

Länsstyrelsen Dalarna  

Förvaltningens yttrande, daterat 2022-08-19, VGS-2022-101 

Ordförandebeslut, daterat 2022-08-26, VGS-2022-101       
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§ 107 Dnr 2022/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2022-05-05 – 2022-09-12 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

• Verksamhetsansvarig trafik 2022-08-17 med stöd av punkt 1.13 – 

Besluta om eller avslå rätten till skolskjuts enligt gällande 

skolskjutsreglemente avseende förskoleklass, grundskola, grundsärskola 

och gymnasiesärskola.  

• Teknisk chef 2022-08-24 med stöd av punkt 1.8 – Uppsägning av avtal.  
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§ 108 Dnr 2022/00007  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-06-14 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-06-14 

• Företagshälsovårdsnämnd – Protokoll 2022-06-09 

• Gästrike vatten AB – Protokoll styrelsemöte 2022-06-09 

• Ockelbo vatten AB – Protokoll styrelsemöte 2022-06-09 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2022-06-03 

• Konsument Gästrikland – Halvårsrapport januari-juni 2022 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-08-23 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-08-23 

• Ockelbogårdar AB – Protokoll 2022-06-15 

• Finansdepartementet – Regeringsbeslut 2022-09-06 – Uppdrag att vidta 

energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen 

• Sveriges Kommuner och Regioner – Meddelande från styrelsen – 

Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner 2023 

• Sveriges Kommuner och Regioner – Meddelande från styrelsen – 

Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 
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§ 109 Dnr 2022/00605  

Delårsbokslut 2022-08-31 - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2022-08-31 godkänns. 

2. Muntlig redogörelse av socialnämndens och utbildnings- och 

kulturnämndens delårsbokslut per 2022-08-31 godkänns.               

 

Ärendebeskrivning 

Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och för perioden 

januari till augusti. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 

ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 

kommunens ekonomi och verksamheter.  

Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till 

politiska partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, 

övergripande miljöfrågor, planarbete, säkerhet och beredskap och 

överförmyndarverksamhet.  

Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har 

utarbetats; kommunadministration, integration och arbetsmarknad, 

näringsliv, kommunikationer, samhällsplanering och teknikområdet. 

Delårsbokslut för socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden 

redovisas muntligt.                         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen delårsbokslut                          

Inlägg 

Dan Brodin (KD), Martin Sund Svensson (V), Joel Strömner (SD),  

Marit Rempling (C), Birger Larsson (C) 
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§ 110 Dnr 2022/00590  

Finanspolicy - uppföljning 2022-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

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 

Finanspolicy – rapport 2022-08-31                          

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Birger Larsson (C), Linus Gunnarsson (M) 
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§ 111 Dnr 2022/00628  

Förskjuten budgetprocess 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ockelbo kommuns budgetprocess skjuts framåt. 

2. Nytt datum för ekonomiutskottet fastställs till den 10-11 november. 

 

Ärendebeskrivning 

Under ett valår börjar riksdagens arbetsår senare än annars. Regeringen ska 

då lämna budgetpropositionen senast tre veckor efter statsminister-

omröstningen, om regeringen sitter kvar.  

Om valet leder till regeringsskifte kan den nya regeringen behöva mer tid för 

att lämna sitt förslag till statens budget. Regeringen lämnar då budget-

propositionen inom tre veckor efter att den har tillträtt, dock senast den 15 

november. Om ingen ny regering har tillträtt då blir det övergångsregeringen 

som lämnar budgetförslaget. 

För att erhålla rätt förutsättningar och ha så aktuell information som möjligt 

skjuts Ockelbo kommuns budgetprocess för 2023-2025 framåt.  

Med anledning av det flyttas det planerade ekonomiutskottet 13-14 oktober 

framåt. Förslag på datum: 10-11 november. 

Skattesatsen kommer att beslutas av fullmäktige i november. 

Års- och flerårsbudgeten planeras att beslutas av fullmäktige i december.      

                          

 

Inlägg 

Marit Rempling (C) 
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§ 112 Dnr 2022/00591  

Tillägg tillfälligt statsbidrag - skolmiljarden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Utbildnings- och kulturnämndens budgetram utökas med 703 403 kronor. 

2. Finansieras genom erhållet generellt statsbidrag med motsvarande belopp.        

 

Ärendebeskrivning 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen 

beslutat att förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder kronor 2022.  

Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 

år i respektive kommun. Ockelbo kommuns stöd uppgår till 703 403 kronor. 

Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser 

som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers 

kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Det kan till 

exempel handla om insatser för att anpassa utbildningen (exempelvis kopplat 

till distansundervisning eller arbetsplatsförlagt lärande) eller för att på olika 

sätt stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa. 

Ingen ansökan krävs, bidraget betalas ut till alla kommuner automatiskt. 

Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och enskild 

verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

Varje kommun avgör själv vilka insatser som behöver genomföras i de 

aktuella verksamheterna för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och 

hälsa. 

Utbildnings- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2022-06-01. 

Beslutsunderlag 

Beslut tillfällig förstärkning 2022 "Skolmiljarden" 

Bilaga 1 Beräkning 

Bilaga 2 Fördelat belopp                          
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§ 113 Dnr 2022/00606  

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 
2023-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2023-2025 behandlas och 

diskuteras vid ekonomiutskottets sammanträde i november. 

 

                       

Joel Strömner (SD), Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M) och  

Dan Brodin (KD) deltar inte i beslut i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar 

Förutsättningar 

Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2023 – 2024   
Fastställd budgetram 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen 86 542 87 773 89 529 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 

  

Sammanfattning Budget 

2023 Tillkommande behov (belopp i tkr) 

Systemstöd PA 250 

Information & Kommunikation mm 1 500 

Gästrike Räddningstjänst 500 

Konsekvenser av världsläget, inflation och 

index 
7 700 

Höjda personalomkostnader 1 800 

Ökade kapitalkostnader  450 

Summa 12 200 
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Inlägg 

Marit Rempling (C), Joel Strömner (SD), Dan Brodin (KD),  

Linus Gunnarsson (M), Jonny Lindblom (SD) 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(44) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-27 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr 2022/00607  

Omfördelning av kommunstyrelsens 
investeringsbudget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av investeringsmedel inom 

befintlig investeringsbudget enligt nedan angivna tabell.                       

 

Ärendebeskrivning 

Omprioritering av åtgärder pga ändrade förutsättningar under innevarande 

budgetår. Uppskjutna investeringar återkommer i kommande 

investeringsplaner. 

 

9105 WIJ FÖRSKOLA - PAVILJONGER 60 

9130 RABOSKOLA - KOMVUX 400 

9165 BYSJÖSTRAND - VENTILATION 680 

9227 IP - VATTENLEDNINGAR 250 

9234 GÅNGVÄG LUCKTOMT 200 

9610 PERSLUNDA -GLASVÄGG 150 

9611 PERSLUNDA -VENTILATION 520 

9661 LINGBO FD SKOLA - VVS 30 

9662 LINGBO FD SKOLA - VENTILATION 260 

   

9100 OSPECIFICERAT FASTIGHETER -430 

9195 C-HUS - BASKETKORGAR KUXAHALLEN -200 

9196 C-HUS - KUXAHALLEN LÄKTARE -250 

9229 SJÖBACKEN - UTVECKLING -600 

9630 ÅBYGGEBY SKOLA - VÄRME -1 000 

9650 ÅMOT - PARKERING -70 

 

      

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD) 
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§ 115 Dnr 2022/00475  

Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 
2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Redovisning av partistöd 2021 godkänns.  

2. Partistöd 2023 utbetalas enligt fastställda regler. 

 

Ärendebeskrivning 

Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistödet. Fullmäktige 

får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin 

redovisning och granskningsrapport. 

Regler och riktlinjer för partistöd har antagits av fullmäktige den 2018-12-

17, § 109. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande 

bestämmelserna om kommunalt partistöd. De av fullmäktige beslutade regler 

och riktlinjer ligger till grund för bedömning av redovisning av partistöd och 

inför fastställande av partistöd för kommande år. 

Redovisning och granskning  

Redovisning av partistöd 2021 har lämnats in från samtliga partier 

representerade i fullmäktige. 

De kostnader som redovisas ska stämma mot de intäkter som erhålls. Om 

partistöd inte nyttjas föregående år ska ej nyttjade medel finnas med i 

redovisningen kommande år.  

Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.   

Beslutsunderlag 

Redovisning av partistöd 2021 från partierna som är representerade i 

kommunfullmäktige. 
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§ 116 Dnr 2022/00329  

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 
av styrelser och nämnder 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten, dess påpekanden och 

rekommendationer.                       

 

Ärendebeskrivning 

PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 

grundläggande granskning av nämnderna och kommunstyrelsen för 2021. 

De önskar skriftligt svar från respektive nämnd senast 22-09-30.  

Granskningen har skett utifrån frågeställningen om Kommunstyrelsens och 

nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Rapporten visar på ett antal förbättringsområden för förvaltningen. 

Kommunkontoret bör få i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av mål 

och verksamhetsplanering. Under de två senaste åren har inte dessa delar 

prioriterats i den utsträckning som önskats. Målen har i princip varit de 

samma under denna period påverkad av Coronapandemin i samhället.         

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport och missiv                       
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§ 117 Dnr 2022/00485  

Ansökan om kommunal medfinansiering för Leader 
Gästrikebygden 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera programmet Leader 2023-2027 

med 49 950 kronor årligen under programperioden. Den totala 

medfinansieringen är 249 749 kronor under femårsperioden.               

 

Ärendebeskrivning 

Gästriklands fyra kommuner har varit medfinansiärer av Leader 

Gästrikebygdens verksamhet sen den startade 2008. Varje kommun har 

också en ledamot i leaderföreningens styrelse och därigenom god insyn i 

verksamheten. Leaderverksamheten drivs kopplat till EUs program för lokalt 

ledd landsbygdsutveckling. Leader Gästrikebygden har deltagit i två 

programperioder (2007-2013 och 2014-2020/22) och nu arbetas det för 

kommande programperiod 2023-2027.  

Grunden i Leader oavsett programperiod är leadermetoden. Den bygger på 

att utvecklingsinsatser utgår från, av och med de som berörs och i samarbete 

mellan deras offentliga, privata och ideella aktörer (trepartnerskap). Det 

lokala perspektivet är det centrala. Först har trepartnerskapet tagit fram en 

utvecklingsstrategi och bildar en förening som ska förvalta strategin. De som 

bor, lever och verkar i området kan lämna in finansieringsansökningar till 

leaderföreningen vars styrelse prioriterar vilka ansökningar som ska 

finansieras. Prioriteringen utgår från hur väl ansökningarna förväntas bidra 

till utvecklingsstrategins mål. Formellt myndighetsbeslut att bevilja 

finansiering till de prioriterade projekten fattas av Jordbruksverket.   

Ansökan till den nya programperioden har lämnats in och 2 juni 2022 kom 

besked från Jordbruksverket att de godkänt Leader Gästrikebygdens ansökan 

och de är ett av 40 prioriterade leaderområden. Leader Gästrikebygden 

erbjöds en totalbudget på 39,437 mkr för programperioden Leader 2023-

2027.  

För att gå från prioriterad till beviljad behöver Leader Gästrikebygden 

(liksom alla övriga 39 leaderområden) komplettera ansökan med 

medfinansiering senast den 15 oktober 2022. 

Leader Gästrikebygdens medfinansieringsbehov för programperioden Leader 

2023-2027 är 13 014 344 kr (33% av 39 437 405 kr). Den summan föreslås 

delas hälften var mellan Region Gävleborg och Gästrikekommunerna.  
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Leader Gästrikebygdens förslag till fördelningen av kommunernas andel av 

medfinansiering baseras på befolkningsstorlek. Sandviken och Gävle 

kommun ingår delvis i Nedre Dalälvens Leaderområde och därför har det 

undantagits befolkningen i Hedesunda, Österfärnebo och Gysinge från 

beräkningsunderlaget. I underlaget är det inkluderat städernas befolkning 

eftersom en välmående och attraktiv landsbygd är en förutsättning för hela 

kommunens utveckling.  

Leader Gästrikebygdens förslag är att den kommunala medfinansieringen 

faktureras med 1/5 årligen under åren 2023-2027 (se kolumnen årligt 

belopp): 

  
                                              

 

Beslutsunderlag 

Bilaga Lokal utvecklingsstrategi for Leader Gastrikebygden 2023-2027 

Bilaga SJV beslut om urvalskommitténs poängsättning av 40 lokala 

utvecklingsstrategier 

Bilaga SJV beslut om fördelning av medel till Leader i Sverige 2023-2027 

Bilaga SJV meddelande om prioritering av Leader Gästrikebygden 

Ansökan om kommunal medfinansiering för Leader Gästrikebygden 2023-

2027                          
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Inlägg 

Joel Strömner (SD) 
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§ 118 Dnr 2022/00465  

Ansökan om visionsmedel - turistutveckling i naturen - 
Kolforsen i Ockelbo 

Kommunstyrelsens beslut 

Visionsmedelsansökan från Kolforsen skog och ungdom avdelning beviljas 

med 58 000 kronor, vilket är del av sökt belopp (75 839 kronor), och gäller 

för finansiering/del av finansiering för brygga/bryggor och bänkar.                       

 

Ärendebeskrivning 

Kolforsens byförening - Kolforsen skog och ungdom avdelning - ansöker om 

medel för att renovera badplatsen, främst genom nya bryggor och bänkar, för 

att stärka platsens attraktivitet vilket gynnar både boende och besökare av 

platsen. Kolforsen önskar starta samarbete med andra lokala aktörer och ge 

turister och besökare en bättre upplevelse. Det finns nu möjlighet att hyra 

trampbåt och boka bastu, en fin plats för att bada, paddla, fiska, vandra och 

grilla.  

De ansöker bland annat om stöd till ny brygga/bryggor, då de befintliga är 

gamla och inte känns säkra.  

Kostnader för projektet: 

Jord 9 kubik inklusive frakt 5 000 kr 

Gräsfrö 2st förpackningar. 440 kr 

Bryggor till självkostnadspris från Gävle bygg-gymnasium inklusive frakt  

61 000 kr. (Mått: bredd 200x430cm. Antal 3st) 

Solcell på bastutak för lampa i bastu 2 500 kr 

Picknickbord 2 st á 3 695=7 390 kr 

Föreningen har ansökt om 75 839 kronor. 

Föreningen beviljas 38 000 kronor som gäller för finansiering/del av 

finansiering för brygga/bryggor och bänkar. 

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

samt övriga tjänstgörande ledamöter att föreslaget belopp 38 000 kronor 

utökas till 58 000 kronor.                         

Beslutsunderlag 

Visionsmedelansökan och bild                          
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Inlägg 

Joel Strömner (SD), Linus Gunnarsson (M) 
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§ 119 Dnr 2022/00487  

Ansökan om visionsmedel - utdelning av gratis 
matkassar till behövande i Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Visionsmedelsansökan från Ockelbo Missionsförsamling beviljas med  

30 000 kronor, vilket är del av sökt belopp 50 000 kronor, och gäller för 

medfinansiering av projektet ”utdelning av gratis matkassar till behövande i 

Ockelbo kommun”.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ockelbo församling (Svenska kyrkan) och Missionsförsamlingen i Ockelbo 

har för avsikt att gemensamt starta en utdelning av gratis matkassar till 

behövande i Ockelbo kommun. Syftet är att stötta de familjer och enskilda 

som har det som svårast att få matkontot att gå ihop. Såväl vuxna som barn 

och ungdomar i dessa familjer, ges då möjlighet till en god kosthållning. 

Stigande matpriser medför nu att behovet ökar ytterligare. 

Ett annat syfte är att minska på matsvinnet och avfallsmängden vilket bidrar 

till ökad hållbarhet och minskad miljöbelastning. De hoppas även att 

utdelningen av matkassar ska kunna kombineras med rådgivning vid vissa 

tillfällen om kost, ekonomi, hälsa etc. Syftet med det är att verksamheten 

inte bara ska bli en utdelning av mat utan även ge ökade kunskaper, för den 

som så vill, att förändra sin livsstil. Detta ska i så fall ske i samarbete med 

samhällets offentliga aktörer inom dessa områden.  

Maten skänks från lokala livsmedelsbutiker och tillverkare av mat. 

Sökandens ambition är att göra en hållbar planering för en verksamhet som 

kan fungera långsiktigt över tid. Därför är avsikten att inleda utdelningen 

under hösten 2022, som ett testprojekt med en provperiod fram t o m 

september 2023. I slutskedet sker utvärdering och ställningstagande av båda 

församlingarna inför ev. permanentning av verksamheten.   

De har inte för avsikt att bilda en separat ekonomisk förening för denna 

verksamhet. Det ekumeniska samarbetet är starkt i Ockelbo och 

matkasseutdelningen ska administreras inom ramen för de två 

församlingarnas ordinarie verksamheter och samordnas genom Ockelbo 

Kristna Råd (OKR) eller en separat styrgrupp. En väsentlig del av 

verksamheten kommer att bedrivas av volontärer, men en anställd 

samordnare bedöms behövas på minst 30 %. Ingen av församlingarna har 

dock ekonomiska resurser för att finansiera denna tjänst, varför stöd kommer 
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att sökas externt för detta. Ev. kan verksamheten även skapa förutsättningar 

för någon ytterligare anställning med arbetsmarknadsstöd. Utdelningen 

kommer att ske i Ockelbo Missionskyrkas lokaler. Ockelbo församling ska 

utgöra arbetsgivare för anställd/anställda. 

Socialförvaltningen ser positivt på initiativet och har kontakt med sökanden. 

                         

Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan med bilaga                          

Inlägg 

Marit Rempling (C), Martin Sund Svensson (V), Joel Strömner (SD),  

Patrik Jonsson (S), Linus Gunnarsson (M), Birger Larsson (C) 
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§ 120 Dnr 2022/00551  

Ansökan om visionsmedel - ombyggnad av foajén på 
Godtemplargården (Gotan) 

Kommunstyrelsens beslut 

Visionsmedelsansökan från IOGT-NTO Ockelbo framtid, avseende 

ombyggnad av foajén på Godtemplargården (Gotan), 200 000 kronor avslås.  

Visionsmedel avser utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet och 

ombyggnad, arbete interiört och exteriört är underhåll, investering i fastighet. 

        

Ärendebeskrivning 

IOGT-NTO har under många år arbetat med olika delar för att få en attraktiv 

och funktionsduglig lokal för bland annat kulturverksamhet. Föreningen 

ansöker om medel hos olika fonder och har rustat A-lokalen under vintern 

2021/2022, vilket det skrevs om i VGtidning_22-01 (bilaga till 

visionsmedelsansökan). 

Nu när det är gjort önskar man gå vidare med att förbättra funktionalitet för 

besökarna till bio, teater, konserter, digitala event, barndisco med mera för 

att få ett bättre välkomnande intryck då de kommer till Gotan/Riobiografen. 

De planerar ta bort några väggar, samt få en enhetlig utformning av foajén. 

Byta till en ytterdörr med bättre isolering och med panikregel för att 

säkerställa att publiken kan utrymma lokalen på ett säkert sätt. 

Kostnader för projektet: 

83 000 kr Ombyggnation med ändring av väggar, samt uppsättning av ny 

bröstpanel. 

125 000 kr Ny ytterdörr med panikregel för nödutrymning, spegeldörrar till 

toaletter, ny disk till 

kiosken. 

70 000 kr Målning av väggar och tak (befintlig takmålning i foajén behålls) 

17 000 kr Översyn av el, byte av belysningsarmaturer. 

62 000 kr Byte av matta i foajé, toaletter och trappen till läktaren 

357 000 kr Summa 

Visionsmedelsansökan avser 200 000 kronor. 

Förståelse för behovet finns, men ansökan avser underhåll och investering i 

fastighet och det är inte ett utvecklingsområde utöver ordinarie verksamhet.    
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Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan med bilagor                          
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§ 121 Dnr 2022/00550  

Ansökan om visionsmedel - stöd till mediaspelare för 
att fortsätta ha en biograf i Ockelbo 

Kommunstyrelsens beslut 

Visionsmedelsansökan från Ockelbo UNF beviljas 39 325 kronor för 

delfinansiering av en mediaserver, vilket behövs för att Ockelbo ska kunna 

fortsätta ha en biograf. 

 

Ärendebeskrivning 

Rio biografen digitaliserades 2012 för att kunna fortsätta visa biograffilm 

och erbjuda andra digitala event i Ockelbo. 10 år senare är det behov av att 

byta ut delar av den digitala utrustningen. 

Det som behöver bytas ut är mediaservern, alltså datorn som filmerna laddas 

till innan man kan visa dem på filmduken. Anledningen till bytet är att 

livslängden på mediaserver är ca 10 år, och då är det lämpligt att 

byta den innan den går sönder. Dagens leveranstider på mediaserver är ca 

sex månader, vilket skulle innebära att biografen inte skulle kunna visa film 

under åtta till tolv månader inkl. ansökningstid hos Svenska Filminstitutet, 

om mediaservern skulle gå sönder. Kostnaden för en mediaserver är 157 297 

kr, där sökande har fått ett bidrag från Svenska Filminstitutet på 117 972 kr. 

Kvarvarande belopp 39 325 kr ansöker Ockelbo UNF om bidrag för att 

kunna fortsätta ha en biograf i Ockelbo. 

Rio biografen visar ca 100 föreställningar per år och då är det förutom 

filmvisningar även Live på biovisningar som till exempel revy, teater eller 

opera.    

Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan och bilaga                       
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§ 122 Dnr 2022/00583  

Ansökan om visionsmedel - utveckling av nya grenar 
för sportskytte  

Kommunstyrelsens beslut 

Visionsmedelsansökan från Ockelbo Jaktskytteklubb beviljas 100 000 

kronor för att de vid sidan av jaktskytte ska utveckla nya grenar för 

sportskytte. Stödet avser inköp av lerduvekastare för miljövänliga lerduvor.     

 

Ärendebeskrivning 

Skyttesport är Sveriges sjunde största sport och vid sidan av basket en av 

världens största sporter. Bara i Sverige finns 11 skytteförbund och Häbbergs 

skjutbana kommer efter anpassningen att bli en ny samlingsplats för fler än 

bara jägarna. Med nya anpassade banor blir Häbberg en topprustad bana som 

kommer att locka fler skyttar till Ockelbo för träning och tävling i flera olika 

discipliner. 

I år bildar Jaktskytteklubben i Ockelbo en Sportsektion för att vid sidan av 

jaktskytte kunna erbjuda nya och gamla medlemmar sportskytte för gevär, 

pistol och hagelgevär på Häbbergs upprustade skjutbana. 

När Häbberg utvecklas från, av åren rätt sliten skjutbana, till en toppmodern 

anläggning gör klubben också plats för en ny ungdomsbana med fasta och 

rörliga mål för hagel, luftgevär och kal 22. Med en egen instegsbana för 

nybörjare har Häbberg möjlighet att möta yngre skyttar för prova på-skytte 

och kursverksamhet. Övriga banor kommer att rustas upp och utrustas för ett 

mer utvecklat och dynamiskt skytte som PPC och IPSC för både hagel, 

gevär, pistol. Tillsammans med det de redan har skriver sökanden att 

Häbberg blir en premiumbana som kommer att locka skyttar i alla åldrar och 

alla discipliner. De utvecklar skyttet i enligt miljökraven med 

Riksidrottsförbundet och skyttesportförbundens stadgar och regelverk. 

Pistolklubben och Jaktklubben på Häbberg samverkar sedan tidigare genom 

ett gemensamt driftbolag. Klubbhuset behöver på samma sätt som banorna 

ett lyft där vitvaror i köket byts ut. Klubbhuset fungerar som uthyrningsdel 

vid möten och sammankomster för andra föreningar, exempelvis 

brukshundsklubben. Området på Häbberg har fungerat som arena med start 

och mål under en lyckad SM-tävling i orientering som vi gärna gör om. 

Ockelbo Jaktvårdskrets, OJVK som driver Jägarskolan för unga jägare 

kommer att hålla till på Häbberg för träning och jaktprov. OJVK driver på 

verksamheten för kvinnlig JAQT i kommunen som på Häbbergs anpassade 
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skjutbanor kan matcha det växande intresset för kvinnlig jakt. I den tid som 

råder får vi även möjlighet att erbjuda Försvarsmakten med Hemvärnet en 

väl fungerande plats för övningsskytte när staten nu tar beslut om en ny 

utökad försvarsbudget. Utöver det så ger vi alla jaktlag möjlighet att förlägga 

lokala jaktstigar till Häbberg när polisen förbjuder tillfälliga skjutbanor. 

Med den nya sportskyttesektionen kan jaktskytteklubben bli medlem i 

Riksidrottsförbundet, Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Dynamiska 

Skyttesportförbundet för att kunna bedriva både träning- och 

tävlingsverksamhet på Häbberg. Ledande aktörer inom skyttesport ser 

Häbbergs som en bana med stor potential att bli en SM-bana som kan locka 

500-600 sportskyttar vid ett eller två tillfällen per år. Banans framtida 

utformning och geografiska läge blir unikt för både jaktskytte och svenskt 

sportskytte. 

Ockelbo Jaktskytteklubb söker Visionsmedel för att vid sidan av jaktskytte 

utveckla nya grenar för sportskytte med hjälp av lerduvekastare för 

miljövänliga lerduvor.    

Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan med bilagor                          
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§ 123 Dnr 2022/00199  

Ansökan om visionsmedel - bygglovskostnad för 
grillkåta 

Kommunstyrelsens beslut 

Visionsmedelsansökan från Ulvsta Friluftsgård stugkommitté beviljas 

11 000 kronor som avser bygglovskostnad för en ny grillkåta.                  

 

Ärendebeskrivning 

Ulvsta Friluftsgård har haft en välbesökt grillkåta med tak och väggar. För 

två år sen brann den ned i samband med för kraftigt eldande. De har fått flera 

önskemål om att de ska bygga upp en ny. Grillkåtan låg på lagom avstånd 

från Ockelbo centrum för en utflykt samt att den var tillgänglighetsanpassad. 

De som har nyttjat den är skolelever på friluftsdagar, grupper med personer 

med funktionsnedsättning, förskolebarn/dagis, Ockelbo skidklubb och 

Orienteringsklubben i samband med tävlingar och träningar samt 

allmänheten. 

Ulvsta Friluftsgård stugkommitté ansöker om visionsmedel för 

bygglovskostnaden hos kommunen.                         

Beslutsunderlag 

Visionsmedelsansökan                          

Inlägg 

Joel Strömner (SD), Birger Larsson (C), Marit Rempling (C) 
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§ 124 Dnr 2022/00609  

Ansökan om medel för Stiftelsen Wij Valsverk 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar 249 000 kronor till Stiftelsen Wij Valsverk för 

åtgärder i klensmedjan. Dessa åtgärder, rum med draperiväggar, kommer 

främja utveckling av verksamheten under helår vilket är gynnsamt för 

besöksnäringen. 

2. Finansieras genom anslag från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.        

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Wij Valsverk arbetar ständigt med att se över och utveckla 

fastigheten för att stärka kulturverksamheter i byggnaden. Stiftelsen vänder 

sig nu till kommunstyrelsen för ekonomiskt stöd till ett rum (takkonstruktion 

och draperiväggar) i klensmedjan.  

Åtgärden har fått tillstånd från Länsstyrelsen och arbetet ska stå under 

antikvarisk medverkan. Antikvarien stiftelsen har dialog med är godkänd av 

Länsstyrelsen och denna ska anlitas och kontaktas i god tid före 

igångsättandet. Stiftelsen har undersökt annan finansiering, men ej fått medel 

beviljade för åtgärden. Tidigare har man beviljats medel från Länsstyrelsen 

för omfattande renoveringsåtgärder såsom miljösanering, nytt golv, 

takrenovering med avvattning och bärande konstruktioner. 

Wij Valsverk är ett besöksmål och att det nu bedrivs en levande smedja har 

en central betydelse för platsen och besöksmålet. Byggnaden är dock kall 

och genom att bygga ett rum blir arbetsmiljön drägligare och kan bedrivas 

under helår. Ökande möjligheter för smeden och smeder att bedriva 

verksamhet är gynnsamt för besöksnäring och innebär också större 

möjligheter för hyresintäkter för valsverket                         

Beslutsunderlag 

Ansökan, offert                          

Inlägg 

Joel Strömner (SD) 
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§ 125 Dnr 2022/00511  

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbund 
Gävleborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ny förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner 

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

samordning av rehabiliteringsinsatser. 

Enligt den nya tolkningen ska varje förbundsmedlem vara representerad i 

förbundsstyrelsen med minst en ledamot och en ersättare. I den tidigare 

tolkningen ansågs varje part för sig (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Region, kommun) som en medlem. En omtolkning har nu skett vilket 

innebär att varje enskild kommun anses vara en medlem. 

För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska 

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

Tidigare har fem kommuner varit ledamöter och fem har varit ersättare. 

Ockelbo kommun har för närvarande en ersättare i styrelsen, och från och 

med 1 januari 2023 ska även en ordinarie ledamot utses. 

Vidare har en justering gjorts från remissversionen, det gäller § 5 Styrelsen. 

Följande har strukits ”Styrelsen utser ordförande”. I stället står det 

”Ordförande är Region Gävleborg. Vice ordförande är en av kommunernas 

ledamöter”. Beslut om ny förbundsordning fattas i:  

• kommunfullmäktige i kommun och region,  

• ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, eller den som 

ledningen har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning. 

 

När alla medlemmar fattat beslut är den nya förbundsordningen fastställd. 

Beslutsunderlag 

Förslag förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg – för beslut 

Förbundsordning – reviderad juni 2016                          
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§ 126 Dnr 2022/00477  

Arvodesreglemente 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Arvodesreglemente 2023-2026 fastställs med giltighet fr o m 2023-01-01. 

 

Reservationer 
Joel Strömner (SD) Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M) och  

Dan Brodin (KD) reserverar sig enligt § 126, bilaga 1. 

 

Ärendebeskrivning 

Arvodeskommittén har till uppgift att se över kommunens 

arvodesreglemente och nytt reglemente ska utarbetas inför varje 

mandatperiod. Arvodesreglemente för nästa mandatperiod 2019-2022 ska tas 

fram.  

Arvodeskommittén har diskuterat Arvodesreglemente för 2023-2026 vid fyra 

tillfällen för att därefter skicka förslaget på remiss. Samtliga sju partier 

representerade i fullmäktige har erhållit remissunderlaget.  

Efter angiven remisstid har remissvar inkommit från Socialdemokraterna, 

Centerpartiet och ett gemensamt remissvar från Sverigedemokraterna, 

Moderaterna och Kristdemokraterna. Efter inkomna remissvar har 

Arvodeskommittén träffats vid ytterligare ett tillfälle. 

Arvodeskommittén har utifrån ovanstående process arbetat fram ett förslag 

till reglemente för kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Nytt Arvodesreglemente 2023-2026 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M), Marit Rempling (C),  

Martin Sund Svensson (V) 

Yrkanden 

Jonny Lindblom (SD) yrkar, med instämmande av Linus Gunnarsson (M) 

och Dan Brodin (KD) dels att, under punkt 2 “Oppositionsersättningar”, 

rubriken Teknisk valsamverkan och de två efterföljande styckena; ”Om 

skriftligt avtal om valsamverkan finns med det parti som utser 
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kommunstyrelsens ordförande ska oppositionsersättning inte utgå till det 

eller de partier som ingår i valsamverkan.” och “Teknisk valsamverkan har 

ingen inverkan på oppositionsersättningar.” stryks samt att dessa ska ersättas 

med följande text: Om parti/partier genom samarbete, ett samarbete som är 

ägnat att skapa politisk majoritet skall oppositionsersättning inte utgå till det 

eller de partier som ingår i detta samarbete." 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Jonny Lindbloms (SD) med fleras yrkande under 

proposition och finner avslag till yrkandet. 
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§ 127 Dnr 2022/00562  

Sammanträdesdatum 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, ekonomiutskottet, 

tillväxtutskottet, personalutskottet, FolkhälsaBrå/Krishanteringsråd, KPTR 

och näringslivsråd godkänns. 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdesdatum för år 2023 har utarbetats.  

Beslutsunderlag 

Mötesplan 2023 

 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M) 
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§ 128 Dnr 2022/00008  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, tobaksfria 

nikotinprodukter 

• Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 

tobaksfria nikotinprodukter och lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel, Ockelbo kommun 

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

mätverksamhet, Ockelbo kommun 

• Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Ockelbo kommun 

• Finanspolicy – uppföljning 2022-08-31 

• Tillägg statsbidrag – skolmiljarden 

• Redovisning av partistöd 2021 och beslut om partistöd 2023 

• Reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg 

• Arvodesreglemente 2023-2026 

• Sammanträdesdatum 2023 (delvis) 
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§ 129 Dnr 2022/00009  

Information kommunstyrelsen 

Corona Covid-19 – aktuell situation  M Lindblom 

Ukraina    M Lindblom 

Rönnåsen    H Alkberg/M Ekström 

Ungdomsvänortsmöte i Ockelbo  Ida Olsson/J Krüger 

Arbetsmiljöverkets inspektion – uppföljning M Wåhlström 

Fråga om ändring av beslut  J Krüger 

Status investering Ugglebo arena  J Sandelin Eriksson 

Fordonsflotta och biogas   J Krüger 

Fastigheter Wij trädgårdar   J Krüger 

Flytbrygga Äppelbacken   J Krüger 
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