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Plats och tid Gläntan, Sjöängsvägen 35, tisdagen den 24 januari 2023 kl 09:00-11:56,  
ajournering 10:23-10:40 

Beslutande Magnus Jonsson (S), Ordförande 
Marit Rempling (C), Vice ordförande 
Inger Norell Prepula (S) 
Patrik Jonsson (S) 
Anna Lindahl (S) 
Mats Sahlberg (S) 
Birger Larsson (C) 
Jonny Lindblom (SD), ersättare för Jessica Larsson (SD) 
Joel Strömner (SD) 
Stefan Cronlund (SD), ersättare för Dan Brodin (KD) 
Linus Gunnarsson (M) 

 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

 

Kerstin Hellberg (S) 
Elsie-Britt Eriksson (S) 
Lars Erik Vikberg (C) 

 

Övriga närvarande Kommunchef Joachim Krüger, ekonomichef Johanna Sandelin Eriksson, 
ekonom Daniel Persson, ekonom Eva Alneberg, ekonom Gunilla 
Larsson, enhetschef Anders Roth, näringslivschef Mimmi Ekström, 
personalchef Monica Wåhlström, PA-konsult Jonas Rågvall, PA-konsult 
Isabelle Bergman, administrativ chef Thomas Larsson, 
registrator/arkivarie Anna-Karin Hamberg, IT-strateg Lotta Sen Thakuri, 
administrativ samordnare Helén Eriksson, kommunikatör Monica 
Åkesson, kommunikatör Simon Lundström, teknisk chef Torbjörn Pant, 
säkerhetschef Mia Lindblom, Emma Axelsson, Gästrike Räddningstjänst 
§ 6, Robert Strid, Gästrike Räddningstjänst § 6, Jörgen Alkberg (S), 
kommunförbundsrepresentant § 6 
 

 

Justerare Mats Sahlberg (S) 

Justeringens plats Digital justering  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-15 
 Ann-Chatrine Eriksson  

 Ordförande 

  

 Magnus Jonsson  

 Justerare 
  

 Mats Sahlberg  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-27 Datum då anslaget tas ned 2023-02-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ann-Chatrine Eriksson  
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§ 1 Dnr 2023/00003  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige utser Mats Sahlberg (S) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll. 
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§ 2 Dnr 2023/00006  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Frågor avseende översvämmat område, utredning skolan, turlista 

Kuxatrafiken.  

Frågorna besvaras på kommunstyrelsens sammanträde 28 februari 2023. 

      

      

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Marit Rempling (C), Birger Larsson (C) 
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§ 3 Dnr 2023/00007  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2022-11-17 – 2023-01-10 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

• Näringslivschef 2022-11-17, 2022-11-29 och 2022-12-08 med stöd av 

punkt 1.7 Teckna verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram 

(gäller ej hyresavtal) 
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§ 4 Dnr 2023/00008  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2022-11-25 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-12-13 

• Gästrikerådet – Protokoll 2022-12-02 

• Inköp Gävleborg – Protokoll direktionsmöte 2022-12-09 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-12-13 

• Ockelbogårdar AB – Protokoll 2022-12-14 
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§ 5 Dnr 18025  

Presentation av kommunstyrelsens 
verksamhet/ansvarsområden 

Kommunstyrelsens verksamhet/ansvarsområden presenteras. 
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§ 6 Dnr 2022/00831  

INFORMATION - Nya taxor för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll enligt lag om skydd mot olyckor  

Förbundsdirektör/räddningschef Robert Strid och verksamhetsstrateg Emma 

Axelsson informerar. 

Gästrike Räddningstjänst har enligt lag om skydd mot olyckor ansvar för 

rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Utförandet sker via två 

offentligt upphandlade entreprenörer. Avtal finns med entreprenörerna från 

2020. I medlemskommunerna genomförs sotning och brandskyddskontroll 

utifrån angivna nivåer i avtalen. Nivåerna (timpris för entreprenörerna) 

varierar i kommunerna, vilket innebär att medborgarna i Gästrike 

Räddningstjänsts medlemskommuner betalar olika avgifter för samma 

utförda arbete. Avgifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ska 

enligt avtalen med entreprenörerna räknas upp årligen i nivå med 

sotningsindex. 

I avtalen med entreprenörerna anges det att Gästrike Räddningstjänst har för 

avsikt att tillsammans med medlemskommunerna komma överens om en 

gemensam taxa för hela området. 
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§ 7 Dnr 2023/00004  

Val av Ekonomiutskott, Tillväxtutskott och 
Personalutskott 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Val av Ekonomiutskott 2023-2026 

Ledamöter  Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Anna Lindahl (S) 

Patrik Jonsson (S) Inger Norell Prepula (S) 

Marit Rempling (C) Birger Larsson (C) 

Jessica Larsson (SD) Jonny Lindblom (SD) 

Stig Mörtman (M) Linus Gunnarsson (M) 

 

Ordförande:   Magnus Jonsson (S) 

Vice ordförande:  Marit Rempling (C)  

 

Kommunstyrelsen ska utse fem ledamöter (varav en ordförande och en vice 

ordförande) samt fem ersättare till ekonomiutskottet för mandatperioden 

2023-2026. 

_____________________________________________________________ 

Val av Tillväxtutskott 2023-2026 

Ledamöter  Ersättare 

Magnus Jonsson (S) Kerstin Hellberg (S) 

Mats Sahlberg (S) Patrik Jonsson (S) 

Birger Larsson (C) Marit Rempling (C) 

Jessica Larsson (SD) Jonny Lindblom (SD) 

Linus Gunnarsson (M) Joel Strömner (SD) 

 

Ordförande:   Magnus Jonsson (S) 

Vice ordförande: Birger Larsson (C) 

 

Kommunstyrelsen ska utse fem ledamöter (varav en ordförande och en vice 

ordförande) samt fem ersättare till tillväxtutskottet för mandatperioden  

2023-2026. 

_____________________________________________________________ 
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Val av Personalutskott 2023-2026 

Ledamöter  Ersättare 

Patrik Jonsson (S) Mikael Schönning (S) 

Anders Öquist (S) Elsie-Britt Eriksson (S) 

Lars Erik Vikberg (C) Carin Engblom (C) 

Liz Zachariasson (SD) Jonny Lindblom (SD) 

Stig Mörtman (M) Jessica Larsson (SD) 

 

Ordförande:   Patrik Jonsson (S) 

Vice ordförande: Anders Öquist (S) 

 

Kommunstyrelsen ska utse fem ledamöter (varav en ordförande och en vice 

ordförande) samt fem ersättare till tillväxtutskottet för mandatperioden  

2023-2026. 

_____________________________________________________________ 
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§ 8 Dnr 2023/00005  

Val av representanter till Ockelbo FolkhälsaBRÅ och 
Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet, KPTR 
2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Val av representanter till Ockelbo FolkhälsaBRÅ 2023-2026 

Ordförande/Ledamot 

Magnus Jonsson (S) 

 

Kommunstyrelsen ska utse en ledamot, tillika ordförande, till Ockelbo 

FolkhälsaBRÅ för mandatperioden 2023-2026. 

_____________________________________________________________ 

Val av representanter till Kommunala Pensionärs- och 

Tillgänglighetsrådet, KPTR 2023-2026 

Ordförande/Ledamot  Ersättare 

Magnus Jonsson (S)  Elsie-Britt Eriksson (S) 

 

Kommunstyrelsen ska utse en ledamot, tillika ordförande, samt en ersättare 

till Kommunala Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet, KPTR för 

mandatperioden 2023-2026. 
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§ 9 Dnr 2022/00841  

Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings verksamhetsplan för 

miljöstrategiskt arbete 2023 antas. 

                       

Reservation 
Joel Strömner (SD), Jonny Lindblom (SD), Stefan Cronlund (SD) och  

Linus Gunnarsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för  

Linus Gunnarssons (M) med fleras yrkande om återremiss. 

 

Linus Gunnarsson (M) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1, § 9. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet ska Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd svara 

för kommunernas strategiska miljöarbete på uppdrag respektive kommun.  

Hållbarhetsgruppen tog inför verksamhetsplan 2022 fram två målbilder som 

ledstjärna för verksamheten. 

Målinriktning 1: De kommunala verksamheterna arbetar aktivt med 

genomförandet utifrån styrdokument och mål för hållbarhetsarbetet. 

Hållbarhetsgruppen uppfattas som stödjande och drivande i processen.  

Målinriktning 2: Hållbarhetsgruppen ska delta tidigt i planprocessen och 

bidra med hållbarhetsaspekter för styrning mot beslutade strategiska önskade 

lägen och mål. Under 2022 har vi arbetat aktivt med dessa målinriktningar 

och vi kommer fortsätta med detta även under 2023.                        

Inför 2023 har hållbarhetsgruppen även fått i uppdrag att genomföra 

förvaltningens nämnduppdrag och utbilda förvaltningens medarbetare samt 

hjälpa VGS att ta fram en gemensam målbild som beskriver vad vi menar 

när vi säger att vi ska bygga och planera för ett hållbart samhälle. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har 2,5 årsarbetskrafter till 

förfogande för arbetet. 

Den miljöstrategiska funktionen är kontaktperson för Agenda 2030-projektet 

Glokala Sverige, Klimatkommunerna (Sandviken), Sveriges Ekokommuner 

(Ockelbo) och den fungerar som remissinstans i miljö-, hållbarhets- och 
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klimatfrågor samt är kommunernas representant i regionala styrgruppen 

Miljöforum där samverkan i länet sker. 

Om nya arbetsuppgifter tillkommer under året får Miljö- och 

hållbarhetschefen göra en prioritering av dessa i förhållande till ursprungligt 

beslutade arbetsuppgifter. Prioriteringen sker i samråd med respektive 

kommun. 

Beslutsunderlag 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslut 2022-12-13, § 216 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-25, diarienummer VGS-2022-193 

Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2023, 2022-12-05, 

diarienummer VGS-2022-193                          

Inlägg 

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

Yrkande 

Linus Gunnarsson (M) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag 

av ärendet. 

Joel Strömner (SD) yrkar återremiss av ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Linus Gunnarssons (M) och Joel Strömners (SD) yrkande 

om återremiss under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Linus Gunnarssons (M) avslagsyrkande under 

proposition och finner att ordförandeberedningens förslag ska bifallas.  
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§ 10 Dnr 2023/00018  

Köp av mark - del av fastigheten Säbyggeby 12:1, avd 3 

Kommunstyrelsens beslut 

Köp av åkermark, ca 11 ha, av fastigheten Säbyggeby 12:1, avd 3 till ett pris 

av 100 000 kronor/ha samt förrättningskostnader kopplat till köpet, beviljas. 

 

Ärendebeskrivning 

Ockelbo Ryttarförening (ORF) är en ideell förening och medlem i Svenska 

Ridsportförbundet. Anläggningen består av ett stort ridhus, stall, uteridbana, 

fina ridvägar, hagar, cafeteria, kontor och konferens. Ockelbo kommun 

förvaltar anläggningen. Verksamheten består av ca. 100 aktiva 

lektionsridande och ca. 300 medlemmar. Ridning erbjuds för alla åldrar från 

nybörjare till mer vana ryttare. Största målgruppen är barn och ungdomar 

men det erbjuds även ridning för vuxna. Handikappridning erbjuds också på 

anläggningen. Föreningen har storhästar och ponnyer i egen regi samt 

uppstallade privathästar. ORF erbjuder träningar för ryttare med egen häst, 

både för interna och externa instruktörer, såväl inom dressyr, hoppning, WE 

som western. Föreningen har tävlande i lag och individuellt. Ridskolan har 

verksamhetsansvarig, stallpersonal samt instruktörer. Till det kan läggas 

många ideella timmar för att få helheten att fungera. 

Föreningen är i stort behov av hagmarker då man har fått problem med 

parasiter i några utav hagarna samt att vissa hagar är direkt otjänliga med 

tanke på skaderisken. Befintliga hagar är säsongsvis leriga och det finns idag 

inget överskott av hagar så att man kan rotera och låta hagarna vila, vilket 

skulle hjälpa att råda bot på parasitproblemen.  

Mark lämpade för hagar har inte funnits att tillgå i anslutning till 

anläggningen tidigare men nu finns åkermark, ca. 11 ha, tillgängligt för köp 

till ett pris motsvarande 100.000 kr/ha vilket föranleder ärendet. 

Beslutsunderlag 

Presentation inför KS 24 januari 2023                          
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§ 11 Dnr 2022/00287  

Svar på medborgarförslag - Levande skolgård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ”en levande 

skolgård” vid området på och kring grusplanen i Gäveränge skola som idag 

ej uppfyller vad den en gång var med motiveringen: 

”Jag vill se en ”levande skolgård” som inte håller på att förfalla, som den 

tyvärr gör i dagsläget. Jag vill även att man från kommunens sida prioriterar 

fler aktivitetsytor på fotbollsplanen som bjuder in till mer leklust och 

inspiration till att röra sig tillsammans, utan konflikter. Beroende på storlek 

och satsning skulle detta kunna bidra till att fler familjer kommer till 

kommunen för att röra på sig och även passa på att göra en heldag i 

Ockelbo”. 

Svar: Tekniska enheten ser två delar i detta. I första skedet att se över 

nuvarande status och ge området ett ansiktslyft till vad det en gång var.  

I andra skedet ta fram ett förslag på lämpliga åtgärder för att ”lyfta området” 

Arbetet bör då ske inkluderande med personalen på Gäverängeskolan och 

Ockelbogårdar med tanke på deras hyresgäster i närområdet. Kanske även 

bjuda in medborgare i övrigt i närområdet. Det slutliga förslaget blir sedan 

föremål för att ingå i en kommande budget- och investeringsprocess.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Levande skolgård   

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Joel Strömner (SD) 
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§ 12 Dnr 2022/00710  

Svar på motion - Installation av solceller i Ockelbo 
kommun (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad.         

 

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit där det yrkas att Ockelbo Kommun installerar 

solceller på kommunens och Ockelbogårdars tak där det är genomförbart 

med motiveringen: 

”Då utvecklingen av solceller gått snabbt framåt dom senaste åren och blivit 

betydligt effektivare så finns det stora möjligheter för Ockelbo kommun att 

spara energi och kostnader genom att installera solceller på taken till dom 

egna och Ockelbo gårdars fastigheter. 

Med en livslängd på ca 25 år och en återbetalning på mellan 8-10 år 

(förmodligen kortare med tanke på det senaste årets skenande elpriser) så är 

det ekonomiskt försvarbart att göra investeringen och utnyttja den stora yta 

kommunens och Ockelbogårdars takyta utgör.” 

Svar: I skrivande stund är Ockelbo Kommun i färd att starta upp en förstudie 

kring energibesparande åtgärder där initiativ som t e x detta yrkande ingår att 

utvärdera. I arbetet deltar även Ockelbogårdar. Förstudien kommer att 

mynna ut i förslag på energibesparande åtgärder där kostnader, plan för 

genomförande och återbetalningstid kommer att presenteras för vidare 

hantering i kommande budget- och investeringsprocesser.                          

Beslutsunderlag 

Motion – Installation av solceller i Ockelbo kommun                          
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§ 13 Dnr 2022/00764  

Svar på motion - Byte till LED-armaturer på 
kommunens vägbelysning (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit där det yrkas att alla armaturer på Ockelbo 

kommuns vägbelysning byts ut till LED med motiveringen: 

”I Ockelbo finns idag ca 2 800 belysningsstolpar, som Ockelbo kommun 

ansvarar för. Huvuddelen av dom ljuskällor som idag sitter på stolparna 

består av natriumlampor, som både innehåller kvicksilver och även är 

ineffektiva vad det gäller energiförbrukning i jämförelse med dagens LED-

teknik. Genom att investera i LED-armaturer skulle kommunen spara 

avsevärda kostnader på energiförbrukning. Men även på underhåll då 

livslängden på LED är 25 år, till skillnad mot dagens teknik som är 4 år.”  

Svar: I skrivande stund är Ockelbo Kommun, via tekniska enheten, i färd att 

starta upp en förstudie kring energibesparande åtgärder där initiativ som t e x 

detta yrkande ingår att utvärdera. Förstudien kommer att mynna ut i förslag 

på energibesparande åtgärder där kostnader, plan för genomförande och 

återbetalningstid kommer att presenteras för vidare hantering i kommande 

budget- och investeringsprocesser.                          

Beslutsunderlag 

Motion – Byte till LED-armaturer på kommunens vägbelysning     
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§ 14 Dnr 2023/00010  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Svar på medborgarförslag – Levande skolgård 

• Svar på motion – Installation av solceller i Ockelbo kommun (C) 

• Svar på motion – Byte till LED-armaturer på kommunens  

vägbelysning (C) 

 

 

      

      

 

      

      

      

      

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2023/00011  

Information kommunstyrelsen 

Omvärldsläget  M Lindblom           

Ändring av datum för ekonomiutskott J Sandelin Eriksson 

25-26 maj: 

onsdag 24 maj (heldag) och torsdag 25 maj (fm) 
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