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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Gläntan, Sjöängsvägen 35, tisdagen den 25 oktober 2022 kl 09:00-14:15,  
ajournering 11:00-11:06, 12:23-13:15 

Beslutande Magnus Jonsson (S), Ordförande 
Marit Rempling (C), Vice ordförande 
Patrik Jonsson (S) 
Kerstin Hellberg (S), ersättare för Vakant (S) 
Elsie-Britt Eriksson (S) 
Birger Larsson (C) 
Joel Strömner (SD), §§ 130-134, 138-150 
Liz Zachariasson (SD) 
Linus Gunnarsson (M) 
Dan Brodin (KD) 
Martin Sund Svensson (V) 

 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

 

Irene Bogren (S) 
Birgitta Åstrand (C) 
Jonny Lindblom (SD), tjg §§ 135-137 
Madelene Håkansson (MP) 

 

Övriga närvarande Kommunchef Joachim Krüger, ekonomichef Johanna Sandelin Eriksson, 
personalchef Monica Wåhlström, kommunikatör Monica Åkesson, 
kommunikatör Simon Lundström, administrativ samordnare Helen Eriksson, 
näringslivschef Mimmi Ekström, ekonom Daniel Persson, teknisk chef 
Torbjörn Pant, säkerhetschef Mia Lindblom, IT-strateg Lotta Sen Thakuri, 
Magnus Fernström, FAM AB § 132, Fanny Sachs, 3dO arkitekter § 132, 
Lisa Roos Jacobsen AIX arkitekter § 132, Johan Rittsél, AIX arkitekter § 
132, samhällsbyggnadschef Yvonne Andersson, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning § 139, trafikingenjör Jennie Jonsson, Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd § 139, ekonomichef Maria Qvist, 
Gästrike återvinnare § 140, nämndrepresentant Jonas Tholén (S), Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd §§ 130-132 

 

Justerare Marit Rempling (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 130-150 
 Ann-Chatrine Eriksson  

 Ordförande 

  

 Magnus Jonsson  

 Justerare 

  

 Marit Rempling  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-10-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-01 Datum då anslaget tas ned 2022-11-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ann-Chatrine Eriksson  
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§ 130 Dnr 2022/00004  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Marit Rempling (C) att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 
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§ 131 Dnr 2022/00005  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Ärende - Skattesats 2023 och fråga avseende Motion belysning elljusspår. 

      

      

Inlägg 

Marit Rempling (C) 
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§ 132 Dnr 17165  

INFORMATION - Wij fastigheter 

Magnus Fernström, FAM AB, Fanny Sachs, 3dO arkitekter, Lisa Roos 

Jacobsen och Johan Rittsél, AIX arkitekter, presenterar syfte och mål med 

projekt Wij. 

 

      

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Joel Strömner (SD), Madelene Håkansson (MP), 

Marit Rempling (C), Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD),  

Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) 
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§ 133 Dnr 2022/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2022-09-05 – 2022-10-18 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

• Kommunstyrelsens ordförande 2022-09-05 enligt 39 § KL (2017:725) –  

Remissvar till Region Gävleborg; Regional strategi för turism och 

besöksnäring Gävleborg 2020-2030 

• Kommunchef 2022-09-05 med stöd av punkt 2.7 Omfördelning av medel 

inom kommunstyrelsens investeringsbudget understigande 500 000 

kronor per objekt. 

• IT-strateg 2022-10-17 med stöd av punkt 1.7 Teckna 

verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram (gäller ej hyresavtal) 

– Avtal medfinansiering Fiber tillsammans 

• IT-strateg 2022-10-17 med stöd av punkt 1.7 Teckna 

verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram (gäller ej hyresavtal) 

– Avtal medfinansiering Fiber tillsammans 
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§ 134 Dnr 2022/00007  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2022-09-02 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-09-20 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-09-20 

• FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd – Protokoll 2022-09-30 

• Företagshälsovårdsnämnd – Protokoll 2022-09-30 

• Ockelbo Vatten AB – Protokoll 2022-10-06 

• Gästrike Vatten AB – Protokoll 2022-10-06 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-10-18 
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§ 135 Dnr 2022/00652  

Delårsrapport 2022-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delårsrapport per 31 augusti 2022 godkänns. 

2. Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun under perioden för 

delårsrapporten uppnått God ekonomisk hushållning.                       

 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska en 

delårsrapport upprättas minst en gång under räkenskapsåret för 

verksamheten och ekonomin. Ockelbo kommun upprättar delårsrapport för 

perioden januari – augusti. Delårsrapporten ska innehålla resultaträkning, 

balansräkning, förenklad förvaltningsberättelse samt samlad beskrivning av 

kommunens drift- och investeringsverksamhet. 

Kommunstyrelsen ska bedöma möjligheterna att nå fullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning. Redovisning av finansiella mål och verksamhetsmål 

görs övergripande. 

Enligt kommunallagen ska delårsrapporten överlämnas till fullmäktige och 

revisorerna senast två månader efter delårsperiodens slut. Revisorerna ska 

granska delårsrapporten, deras bedömning och uttalande ska framgå av 

särskild skrivelse som lämnas till fullmäktige. 

Kommunens resultat 

Kommunens resultat för delårsperioden januari till augusti 2022 uppgår till 

32,6 mkr. Styrelse och nämnder redovisar positiva resultat och skatteintäkter 

och bidrag är under perioden högre än budgeterat. Prognos för helår 2022 är 

ett överskott om 17,5 mkr vilket är 13,2 mkr bättre än budgeterat resultat. 

God ekonomisk hushållning 

I kommunallagen regleras God ekonomisk hushållning, det innebär att 

kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 

personer. 

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 

kommunen eller regionen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer 

som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska 

anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. 
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Kommunstyrelsen ansvarar för de mål som fullmäktige beslutat och ska 

bedöma om Ockelbo kommun har en god ekonomisk hushållning. 

De finansiella målen följs upp i delårsrapporten, samtliga är uppfyllda per 

sista augusti och bedöms vara uppfyllda för helåret 2022. 

Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas mätbara mål redovisas under 

respektive nämnd. En samlad bedömning av verksamhetsmålen, utifrån av 

fullmäktige fastställda kriterier, görs i delårsrapporten. Bedömningen är att 

god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har uppnåtts. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport Ockelbo kommun 2022-08-31                       
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§ 136 Dnr 2022/00678  

Kommunstyrelsens mätbara mål 2022 - uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljning av kommunstyrelsens mätbara mål per 2022-08-31 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

I samband med kommunstyrelsens delårsbokslut/verksamhetsberättelse ska 

en bedömning av årets mätbara mål redovisas. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning mål KS 220831                          
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§ 137 Dnr 2022/00180  

Ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning för nämnder och styrelse per september 2022.                         

Beslutsunderlag 

Uppföljning 2022-09 

 

Inlägg 

Dan Brodin (KD) 
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§ 138 Dnr 2022/00664  

Skattesats 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Utdebitering för år 2023 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (11 kap 8 §) att före oktober 

månads utgång lämna förslag till budget och skattesats för det följande året. 

Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas under november 

månad, men kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång lämna 

förslag till skattesats för det följande året.  
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§ 139 Dnr 2022/00630  

Helhet trafik - trafikfrågor under en nämnd, Ockelbo 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Slutsatserna i genomförd utredning, som visar att de allra flesta 

trafikfrågorna kan flyttas från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 

VGS, till kommunstyrelsen, KS, och därmed samlas under en nämnd i 

enlighet med beskrivning i utredningens rapport, 2022-09-08, diarienummer 

VGS-TR-2022-1421, verkställs. 

2. KS:s ekonomiska ram 2023 utökas med 135 tkr,  

3. VGS:s ekonomiska ram 2023 minskas med 135 tkr ansvar 611200 

verksamhet 24903, 

4. beslutet föreslås träda i kraft 2023-01-01 under förutsättning att alla tre 

samverkanskommuners kommunfullmäktige tagit beslut i enlighet med 

punkt 1 ovan,  

5. justering av reglementet genomförs vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i maj 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

En utredning har genomförts som syftat till att identifiera om det går och i så 

fall vad som behöver göras för att samla trafikfrågor under en nämnd i 

enlighet med utredningsdirektiv, 2022-02-28 KF § 7. 

Slutsatserna finns sammanfattade i en rapport, daterad 2022-09-08, 

diarienummer VGS-TR-2022-1421. Slutsatsen är att de allra flesta 

trafikfrågorna kan flyttas från VGS tillbaka till respektive KS i de tre 

samverkande kommunerna. 

I dagsläget bemannas aktuell trafikverksamhet vid VGS av två tjänster. 

Åtgärden är att betrakta som verksamhetsförändring och inte som 

verksamhetsövergång, eftersom berörd personal är, och förblir, anställd inom 

Sandvikens kommun. 

Kommunbidragen för Hofors respektive Ockelbos del av kostnader för två 

trafikingenjörer enligt befolkningsnyckeln (17,5 % respektive 10,75 %), 

motsvarande 220 tkr för Hofors och 135 tkr för Ockelbo föreslås lämnas 

tillbaka från VGS till respektive KS, som sedan kan avropa konsultstöd från 

KS i Sandviken för att utföra de operativa arbetsuppgifter som utretts ovan. 
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Den ekonomiska effekten för Sandviken är en ramjustering mellan VGS och 

KS innebärande att 1 525 tkr flyttas från ansvar 611200, verksamhet 24903 

till ansvar 531000 verksamhet 24903. Det innebär även att 118 tkr flyttas 

från ansvar 611400, verksamhet 21509 till ansvar 531000 verksamhet 24903. 

Beslutsunderlag 

Utredningsdirektiv 2022-02-28, diarienummer KF § 7, Sandviken 

Tjänsteskrivelse 2022-09-08, diarienummer VGS-TR-2022-1414 

Rapport Ansvar för väg- och trafikfrågor 2022-09-08, diarienummer  

VGS-TR-2022-1421 

Inlägg 

Madelene Håkansson (MP), Joel Strömner (SD), Martin Sund Svensson (V), 

Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C) 
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§ 140 Dnr 2022/00655  

Avfallstaxa 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till Avfallstaxa 2023 fastställs. 

 

Ärendebeskrivning 

Gästrike återvinnare har enligt förbundsordningen ett uppdrag att ta fram 

förslag till avfallstaxa för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och 

Älvkarleby kommuner. Avfallstaxan ska beslutas av medlemskommunernas 

kommunfullmäktige.  

Inför 2023 har merparten av alla taxor och avgifter setts över. Tydlig 

miljöstyrning av taxorna och kostnadstäckning är grunden. Det ska löna sig 

att sortera bra och minska på avfallet. I snitt höjs avfallstaxorna med 8 %, 

men det är stora variationer.  

Inga höjningar gjordes av avfallstaxan till 2022. Senaste höjning var inför år 

2021 och var 2,5 % i snitt.  

Gästrike återvinnares förbundsstyrelse tog beslut i ärendet 2022-09-15 och 

förbundsfullmäktige tog beslut i ärendet 2022-09-29. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Avfallstaxa 2023 – taxedokument med alla föreslagna 

justeringar. 

Beslutsunderlag till Avfallstaxa 2023 - underlag för beslut till Gästrike 

återvinnare förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige med förklaringar, 

konsekvenser, bakgrund och ekonomiska förutsättningar. 

Frågor och svar om avfallstaxan. Allmänna frågor och svar som har 

sammanställts. 

Protokoll från Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige från 2022-09-29, 

med taget beslut gällande avfallstaxa 2023. 

Inlägg 

Martin Sund Svensson (V), Marit Rempling (C), Madelene Håkansson (MP), 

Dan Brodin (KD), Joel Strömner (SD) 
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§ 141 Dnr 2022/00685  

Tillägg tillfälligt statsbidrag - minska timanställningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Socialnämndens budgetram utökas med 1 498 128 kronor. 

Finansieras genom erhållet generellt statsbidrag med motsvarande belopp.       

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 

kommuner baserat på kommunernas möjligheter att minska andelen 

timanställningar inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen av 

äldre. Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska 

andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 

äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. 

Statsbidraget fördelas utifrån kommunernas prestation under perioden den  

1 januari 2020 till och med den 31 december 2021. Statsbidraget är ett 

generellt bidrag. Kommunerna får fritt använda medlen under 2022 och 

2023.  

Ockelbo kommun har erhållit 4 494 383 kronor, varav 1 498 128 kronor 

redovisas som intäkt av generellt statsbidrag 2022. 

Beslutsunderlag 

Regeringsbeslut - minska andelen timanställningar inom kommunalt 

finansierad vård och omsorg om äldre 

Anvisningar - minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad 

vård och omsorg om äldre                         
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§ 142 Dnr 2022/00677  

Internkontrollplan 2022 - kommunstyrelsen - 
uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljning av interkontrollplan 2022 per 2022-08-31 godkänns.       

 

Ärendebeskrivning 

Enligt internkontrollplan 2022 ska uppföljning av planen genomföras i 

samband med delårsbokslutet för 2022. 

Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid 

delårsbokslutet och vid årsbokslut. Uppföljning av interkontrollplan 2022 

per 2022-08-31 har genomförts och redovisas enligt bilaga.             

Beslutsunderlag 

Uppföljning internkontrollplan 2022  

Inlägg 

Patrik Jonsson (S), Birger Larsson (C), Marit Rempling (C) 
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§ 143 Dnr 2021/00356  

INFORMATION - Simhallen 

Teknisk chef Torbjörn Pant informerar om aktuell situation vad gäller 

simhallen. Ärendet återkommer på ekonomiutskottet i november. 
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§ 144 Dnr 2022/00592  

Arvodesreglemente 2023-2026 - Ockelbogårdar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Ockelbogårdar ABs arvodesreglemente 2023-2026 fastställs med giltighet  

fr o m 1 januari 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Arvodesreglemente 2023-2026 för Ockelbogårdar AB har arbetats fram. I 

enlighet med gällande ägardirektiv ska helägda bolag följa kommunens 

reglemente. Förslag till reglemente har upprättats i enlighet med kommunens 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Arvodesreglemente 2023-2026 - Ockelbogårdar 
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§ 145 Dnr 2022/00256  

Svar på medborgarförslag - Vänort i Ukraina och fristad 
för kulturarbetare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Ockelbo 

söker sig en vänort i Ukraina och ger kulturarbetare en fristad här under den 

tid som behövs. 

”Främsta motivet är att presidenten i Ukraina efterlyst svenska vänorter. Vi 

ska kunna bidra till uppbyggnad av samhället när kriget är över. Jag tror att 

vi också kan få mycket i gengäld av ett utbyte av kulturella eller sportsliga 

samarbete. Dessutom tror jag att Ockelbobor gärna vill bidra konkret till 

hjälp för Ukraina” 

Svar: Den svåra situationen Ukraina har berört många och människor i nöd 

har flytt även till Ockelbo. Det finns en vilja att hjälpa till och att i framtiden 

bidra till en återuppbyggnad av det ukrainska samhället. Vänortssamarbete 

kan vara ett utmärkt sätt att bidra men också att lära och få utbyte av 

varandra. Ockelbo har ett unikt brett och långvarigt samarbete med vänorter 

inom EU ”European Charter of Rural Communities” och i de nordiska 

länderna. I en förlängning med ett framtida medlemskap för Ukraina 

kommer vi verka för att de också får en medlem i vår organisation. Ockelbo 

kommuns polska vänort Strzyzow har sedan tidigare en vänort i Ukraina som 

kan vara ett framtida alternativ. Idag finns det svårigheter att inleda och 

kunna utveckla ett regelrätt vänortssamarbete beroende på det kritiska läget. 

Ockelbo kommun bör i nuläget avvakta. 

Regelverket för flyktingar ger människor från Ukraina möjligheten att ta sig 

till Sverige. Kulturarbetare så väl som andra i behov av skydd har rätt att 

söka asyl i Sverige. 
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Vänort i Ukraina och fristad för kulturarbetare                          
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§ 146 Dnr 2021/00648  

Svar på motion - Stärkt kommunal närvaro i byarna 
(MP) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit från Miljöpartiet i Ockelbo där det yrkas dels på en 

utredning kring möjligheterna att utlokalisera verksamheter och tjänster, 

inklusive VGS till byarna, dels att presentera en plan för hur detta kan 

genomföras. En plan innehållande omfattning, upplägg och kommunikation. 

Svar: Ockelbo är en liten kommun med en vilja att ge sina invånare och 

besökare en så god service som möjligt. Resurserna är dock begränsade. Det 

gäller såväl ekonomi som personalresurser. Det utredningsarbete som gjorts i 

frågan är i mindre skala och inte uttömmande. För att få ett så optimalt 

nyttjande av kommunens resurser som möjligt finns det fördelar att samla 

personal. I en liten organisation är personalgrupperna ofta små eller man kan 

vara ensam i sin roll. Många av de anställda har även fler delar i sina 

tjänster. En utlokalisering kan leda till en mer splittrad tillvaro. 

För att säkerställa specialkompetens och back-up så samverkar Ockelbo med 

andra kommuner t.ex. med Sandviken och Hofors när det gäller VGS. Det 

gör det lättare att attrahera kompetens och gör verksamheten mindre sårbar.  

Samordning kan också ge effektivitetsvinster vad gäller nyttjande av lokaler, 

teknik och säkerhet.  

För att våra invånare i alla delar av kommunen ska känna att kommunen är 

tillgänglig och nära görs det även idag saker men som även kan utökas och 

förbättras. Kommunen ska självklart vara fysiskt närvarande när situationen 

kräver för att finnas som stöd åt medborgare och lokala näringslivet. 

Utvecklade e-tjänster och möjligheter till digitala möten gör kommunala 

tjänster mer tillgänglig på nya sätt. Detta gäller inte bara beroende på var i 

kommunen man bor utan kan vara till hjälp även för andra grupperingar i 

kommunen. Möjligheter och former för mer närvaro i byarna bör kunna 

diskuteras i forum som t.ex. Byarådet. I samverkan med Regionen kan 

arbetet fortsätta att vidare utveckla och utöka verksamheten på våra 

servicepunkter.  
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Utifrån det läge som kommunen är i ska arbetet med att öka tillgängligheten 

fortsätta för att på olika sätt förbättra servicen i hela kommunen. En fast 

utlokalisering av verksamheter bedöms dock idag vara ett mindre effektivt 

resursnyttjande.  

Beslutsunderlag 

Motion - Stärkt kommunal närvaro i byarna                          
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§ 147 Dnr 2020/00433  

Svar på motion - Skapa cykelleden Järnvägen Falun-
Ockelbo-Norrsundet (MP) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.                       

 

Ärendebeskrivning 

Motionen återremitterades från kommunfullmäktige 2021-10-18 med 

motivering att en fördjupad utredning inkluderat möjligheter till att ansöka 

utvecklingsmedel ska genomföras. 

Bakgrund 

Niels Hebert (MP) yrkar i en motion förslaget att anlägga en drygt 11 mil 

lång cykelled för motionärer på den nedlagda järnvägsdragningen DONJ 

spåret mellan Norrsundet och Linghed, med fortsättning via Sverigeleden till 

Falun. I motionen föreslås att Ockelbo kommun tar kontakt med berörda 

kommuner för att inleda ett samarbete gällande att planera och anlägga 

cykelleden. 

 

Svaret som lämnades tidigare står fast: 

”Redan idag används delar av banvallen som cykelled inom Biking 

Gästrikland, men en cykelled mellan Falun och Norrsundet är lite för 

avlägsen, det är långa avstånd mellan faciliteter, svårt att få en rak och 

tungcyklad banvall till att bli en attraktiv cykelled. Det finns heller inget 

efterfrågat behov av att förlänga befintlig cykelled ytterligare mot Dalarna.  

Ockelbo kommun har tagit kontakt med såväl Gävle som Falu kommun i 

frågan samt även inhämtat synpunkter från Sverigeleden/Sveriges 

Cykelsällskap som också de ställer sig tveksamma till satsningen – både ur 

pendlings-/turisthänseende som vad gäller kostnad för att iordningsställa 

leden.” 

Ockelbo kommun är projektägare för Biking Gästrikland, som kom till av ett 

underifrånperspektiv då näringen såg en potentiell affärsutveckling kring 

utvecklat ledsystem för MTB i Gästrikland. I dagsläget arbetar man med att 

säkra förvaltning av projektarbetet som varit framgångsrikt. 

Kommunkontoret i Ockelbo har inte resurser att genomföra en fördjupad 

utredning och ansöka om utvecklingsmedel/finansiering för utveckling av 

denna led. Den dag övriga kommuner vill inleda ett samarbete och utreda 
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möjligheterna för denna cykelled deltar Ockelbo kommun naturligtvis, men 

kommer inte vara drivande eller projektägare. 

Beslutsunderlag 

Motion – Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo-Norrsundet                          
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§ 148 Dnr 2022/00149  

Svar på motion - Landsbygdsutvecklingsprogram för 
Ockelbo (MP) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.                       

 

Ärendebeskrivning 

Niels Hebert (MP) yrkar i en motion att ett landsbygdsutvecklingsprogram 

för Ockelbo tas fram i bred samverkan över förvaltningsgränserna och med 

invånare och näringsliv som aktiva parter. 

Svar: Ockelbo kommun har en Service- och varuförsörjningsplan som 

aktualiseras årligen. Där ingår de lokala utvecklingsplanerna som Jädraås, 

Lingbo och Åmot arbetade fram för sina respektive bygder 2019 och dessa är 

viktiga bland annat i arbetet med översiktsplan som nu pågår.  

Kommunchefen träffar regelbundet byaråden och i detta forum följs arbetet 

med de lokala utvecklingsplanerna upp. Kommunkontoret har inte resurser 

att driva arbetet med att ta fram ett landsbygdsutvecklingsprogram, men 

frågorna är viktiga och involverade i det dagliga arbetet inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

Motion – Landsbygdsutvecklingsprogram för Ockelbo                          
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§ 149 Dnr 2022/00008  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Skattesats 2023 

• Helhet trafik – trafikfrågor under en nämnd, Ockelbo 

• Avfallstaxa 2023 

• Delårsrapport 2022-08-31 

• Tillägg tillfälligt statsbidrag – minska timanställningar 

• Arvodesreglemente 2023-2026 – Ockelbogårdar 

• Svar på medborgarförslag – Vänort i Ukraina och fristad för 

kulturarbetare 

• Svar på motion - Stärkt kommunal närvaro i byarna (MP) 

• Svar på motion – Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo-Norrsundet 

(MP) 

• Svar på motion – Landsbygdsutvecklingsprogram för Ockelbo (MP) 
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§ 150 Dnr 2022/00009  

Information kommunstyrelsen 

Omvärldsläget   M Lindblom 

Destinationsstrategi   M Ekström 

Företagsklimat   M Ekström 

Ockelbo IP    T Pant 

Motion - Belysning elljusspår  T Pant 
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