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§ 151 Dnr 2022/00004  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Bo Stenbeck (M) att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 
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§ 152 Dnr 2022/00005  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Ärende - Claes Anderssons minnesfond 2022 och fråga avseende bron i 

Åbyggeby. 

      

      

Inlägg 

Marit Rempling (C) 
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§ 153 Dnr 17574  

INFORMATION - Gästrike Räddningstjänst 

Robert Strid, ny förbundsdirektör/räddningschef vid Gästrike 

Räddningstjänst informerar om verksamheten. 
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§ 154 Dnr 2022/00700  

Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt lag om 
skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 
explosiva varor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor 

antas att gälla från och med 1 januari 2023. 

2. Taxan räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) från oktober 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Gästrike Räddningstjänst ser behov av att revidera taxor för tillsyn och 

tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 

explosiva varor. Revidering av taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om 

skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor genomfördes 

senast 2018. Uppräkning av taxorna har sedan dess inte genomförts. 

Lagstiftningen för avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor har 

förändrats som också föranleder behov av reviderade taxor.  

Gästrike Räddningstjänst har tagit fram förslag på nya taxor. Revidering av 

taxorna för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor grundas bland annat på 

Riksdagens beslut om förändringar i lagen. Riksdagen har beslutat om 

ändring i lag om skydd mot olyckor som innebär att kommunen får ta betalt 

för tillsynen som helhet och inte enbart för tillsynsbesöket. Ändringen av lag 

om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2021. Generell översyn av 

tidsåtgång för respektive ärendetyp har genomförts för att bättre spegla 

nedlagd arbetstid. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2017 ett underlag för 

taxekonstruktion gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt 

tillsyn och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Gästrike 

Räddningstjänst har valt att följa SKL:s underlag för taxekonstruktion. De 

föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive 

myndighetsområde enligt 2 kap. 6 § kommunallagen.                    
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Beslutsunderlag 

Förslag till taxor LSO/LBE med bilaga taxor         
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§ 155 Dnr 2022/00507  

Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt 
region Gävleborg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Välfärdsstrategin som underlag för den samverkan Ockelbo kommun 

genomför inom ramen för Nätverk Välfärd antas. 

2. Välfärdsstrategin ersätter därmed tidigare överenskommelser rörande 

länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd. 

 

Ärendebeskrivning 

År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning 

Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så 

kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande 

överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 

kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det 

gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för 

behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk. 

Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte 

avsedd att ersätta lokala styrdokument.  

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete 

inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett 

stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom 

välfärdsområdet. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att 

fastställa gemensamma mål inom prioriterade områden. 

Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga 

handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet. 

Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region 

Gävleborg ska besluta om detta. Ambitionen är att respektive fullmäktige 

kan ta beslut i frågan före årsskiftet. 

 I Ockelbo har frågan beretts i KLG och strategin delges nämnderna inför ett 

eventuellt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.                          
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Beslutsunderlag 

Välfärdsstrategi 220303 slutversion 

Tjänsteskrivelse Välfärdsstrategi                          
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§ 156 Dnr 2022/00006  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2022-10-17 – 2022-11-04 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

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

verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram (gäller ej hyresavtal) 

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

verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram (gäller ej hyresavtal) 

• Ekonomichef 2022-11-01 med stöd av punkt 2.2 Beslut om 

undertecknanderätt avseende plusgiro och koncernkonto. 

                         

 

      

 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(22) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 157 Dnr 2022/00007  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

• Inköp Gävleborg – Protokoll 2022-10-07 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2022-10-14 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-10-18 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-10-18 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-11-15 
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§ 158 Dnr 2022/00180  

Ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning för nämnder och styrelse per 2022-10. 
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§ 159 Dnr 2022/00573  

Policy för inköp 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Policy för inköp för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m  

2023-01-01.                       

 

Ärendebeskrivning 

En policy för inköp har tagits fram att gälla Ockelbo kommuns samtliga 

förvaltningar och enheter. 

Sedan 2020 har Ockelbo och Hofors kommuner samarbete med Sandviken 

kommuns Inköpsenhet. Där finns upphandlare och kompetens inom området.  

Ockelbos verksamheter och enheter deltar i upphandlingsprocesser genom 

att ingå i referensgrupper och där bidra med kunskap om lokala 

förutsättningar.                         

Beslutsunderlag 

Policy för inköp 

Inlägg 

Marit Rempling (C) 
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§ 160 Dnr 2022/00746  

Riktlinjer för inköp och upphandlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för inköp och upphandlingar för Ockelbo kommun godkänns med 

giltighet fr o m 2023-01-01.                       

 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjer för inköp och upphandlingar har tagits fram att gälla Ockelbo 

kommuns samtliga förvaltningar och enheter. 

Sedan 2020 har Ockelbo och Hofors kommuner samarbete med Sandviken 

kommuns Inköpsenhet. Där finns upphandlare och kompetens inom området.  

Ockelbos verksamheter och enheter deltar i upphandlingsprocesser genom 

att ingå i referensgrupper och där bidra med kunskap om lokala 

förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för inköp och upphandlingar   

Inlägg 

Birger Larsson (C), Elsie-Britt Eriksson (S), Marit Rempling (C),  

Martin Sund Svensson (V), Dan Brodin (KD), Joel Strömner (SD) 
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§ 161 Dnr 2022/00749  

Namnbyte Hagvägen/Rörvägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen upphäver inte Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnds beslut som fattats utifrån gällande reglemente.     

 

Ärendebeskrivning 

Säbyggeby Västra Vägsamfällighet har inkommit med en skrivelse till 

kommunstyrelsen som hemställer att namnet ”Hagvägen” åter ska gälla. 

Ockelbo kommunfullmäktige har beslutat att samverka med Sandvikens och 

Hofors kommuner i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd. I 

reglementet regleras att VGS har rätt att fastställa namn på t ex gator, vägar 

och torg. Kompetens kring regelverk och hantering samt resurser finns i 

VGS:s organisation. För beredning finns en särskild namnberedning. De 

svarar för kommunens kontakter med Lantmäteriet och övriga myndigheter i 

namnfrågor.   

I fallet med Hagvägen/Rörvägen så har VGS i september 2020 enhälligt 

beslutat att anta namnet Rörvägen. Det beslutet har senare överklagats till 

förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen som ej 

beviljade prövningstillstånd. Detta gör att ärendet gått igenom rättssystemet 

och därmed anses avslutat.  

Säbyggeby Västra Vägsamfällighet har sedan på nytt lämnat in ansökan 

angående namnbytet som återigen avslogs av ett enigt VGS den 14 juni 

2022.                         
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§ 162 Dnr 2021/00709  

Svar på medborgarförslag - Vargfri kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en varg 

fri kommun med motiveringen: 

”Jag anser att Ockelbo Kommun ska sträva efter att kommunen blir vargfri. 

I översiktsplanen för Ockelbo kommun som antogs av kommunstyrelsen 

2013-05-06, står under 5.1.1.4 FRILUFTSLIV, TURISM OCH F-

OMRÅDEN att kommunen ska "Utveckla naturturism med bl.a. fiske och 

jakt. " Enligt mig är det omöjligt att "Utveckla naturturism med bl.a. fiske 

och jakt." med rådande vargpolitik/situation där flera slutat ha jakthundar 

eller slutat släppa sina jakthundar i kommunen p g a rädsla för att hunden ska 

bli vargtagen. Det har ju också hänt. Även fäbodkulturen samt övrig lösdrift 

och boskapshållning drabbas mycket negativt. Jakt är en stor del av av 

många människors liv på landsbygden och rådande rovdjurspolitik kommer 

på sikt att helt omöjliggöra tex löshundsjakten. Löshundsjakten finns med på 

förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige, vilket dagens 

varg/rovdjurspolitik går helt emot”. 

Svar: Vargfrågan, som är infekterad, har inte gått kommunen förbi. Ytterst 

avgörs inte denna fråga på kommunal nivå utan på riksdagsnivå med direktiv 

från EU. Kommunen kan ej heller ta opinionsbildande beslut likt en 

”vargfri” kommun. Frågor som rör rovdjursbestånd ska tas på ett statligt 

plan. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Vargfri kommun 
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§ 163 Dnr 2021/00800  

Svar på medborgarförslag - Fasadbelysning av 
kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat.    

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 

fasadbelysning av kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo med 

motiveringen: 

”Fasadbelysning av paviljongen på arkivkullen, husen på hembygdsgården, 

valsverket med ekonomibyggnad, Wij herrgård och säteri.  

Ockelbos egen rika historia av kulturbyggnader och riksintressen; unikt 

centrala i samhället. Väl värda att lysas upp och alltid uppmärksammas samt 

att ge en säker och upplyst miljö under kväll och natt. Vidare utveckling, 

vidare idé: Kulturnatta i Ockelbo med olika kulturevenemang under 

kväll/natt med musik, eld spel, dans, teater, utställningar mm. Kanske finns 

det möjlighet att använda den belysningen och att med olika kulörer göra 

något spektakulärt och inbjudande (se ex. Kulturnatt i Uppsala, där 

kulturbyggnader lyses upp i olika färger såsom Domkyrkan, 

Carolinabiblioteket, Slottet m.fl.)”    

Svar: Intressant förslag men rådande omvärldssituation har medfört ständiga 

prioriteringar i allt högre grad än tidigare varför kommunen inte kan möta 

detta förslag just nu. Medborgarförslaget ska beaktas i framtida 

budgetprocesser.                   

Beslutsgång 

Efter avslutade överläggningar är samtliga tjänstgörande ledamöter överens 

om att medborgarförslaget ska beaktas i framtida budgetprocesser samt att 

medborgarförslaget därmed ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Fasadbelysning och kulturbyggnader och riksintressen i 

Ockelbo 
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Inlägg 

Patrik Jonsson (S), Marit Rempling (C), Martin Sund Svensson (V) 
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§ 164 Dnr 2022/00008  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor 

och lag om brandfarliga och explosiva varor 

• Policy för inköp 

• Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt Region Gävleborg 

• Svar på medborgarförslag – Vargfri kommun 

• Svar på medborgarförslag – Fasadbelysning av kulturbyggnader och 

riksintressen i Ockelbo 
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§ 165 Dnr 2022/00768  

Claes Anderssons minnesfond 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Årets utdelning ur Claes Anderssons minnesfond, 10 000 kronor, går till 

2022/2023-års klass 8B på Perslundaskolan. 

Ärendebeskrivning 

FolkhälsaBRÅ har i samråd med polis samt Claes Anderssons anhöriga, tagit 

fram ett förslag på pristagare till 2022 års utdelning ur Claes Anderssons 

minnesfond. 

Bakgrund 

När klass 8B den 8 september i år hade idrottslektion och var ute på Hälsans 

stig i Ockelbo upptäckte de en äldre man som låg i ett dike och hade skadat 

sig. De stannade då och lyfte upp mannen på stigen samt tillkallade hjälp då 

de såg att han behövde komma under vård. Ambulansen dröjde ca en timme 

och under tiden höll eleverna honom sällskap och såg till att han låg lite mer 

bekvämt. 

 

Eleverna har visat civilkurage, handlingskraft och god förmåga att organisera 

sig för ett fint omhändertagande av den skadade mannen därför ges förslaget 

att 2022 års utdelning av Claes Anderssons minnesfond går till klass 8B på 

Perslundaskolan. 
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§ 166 Dnr 17416  

INFORMATION - Granskning av Ockelbo kommuns 
dataskyddsarbete 2022 

Adrian Vinsa, Gävle kommun, dataskyddsombud för Ockelbo kommun 

informerar om resultatet av 2022 års granskning av dataskyddsarbetet. 

Granskningens syfte är at kontrollera hur personuppgiftsansvariga arbetar 

strategiskt med dataskyddsfrågor samt hur det systematiska arbetet med 

dataskydd är organiserat hos personuppgiftsansvariga. 
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§ 167 Dnr 2022/00009  

Information kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Omvärldsläget   M Lindblom 

Styrel – prioritering av samhällsviktiga   M Lindblom 

elanvändare 

Bron i Åbyggeby   J Krüger 

Wij fastigheter   J Krüger 
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