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Ärende Föredragande  

12.  Information kommunstyrelsen 
Bionär Närvärme AB 
 
Hästen 
 
 
 
Inköp Gävleborg 
Kommunchefen informerar 

 
Anders Malmström och  
Torbjörn Wiktorén, 09:00 
L Sjödin, Lennart Sjögren, 
Lars Malmgren, nuvarande 
Styrelsen Ockelbogårdar,  
P Warren, 11:00 
L Sjödin 
L Sjödin, 13:00 

 

 
Magnus Jonsson 
ordförande 

 

 



Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-01-15 

Referens 
KS 2019/00007  

Kommunstyrelsen 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2018-12-01 – 2019-01-14 har följande delegationsbeslut 

fattats. 

1.13 Besluta om eller avslå rätten till skolskjuts enligt gällande 

skolskjutsreglemente avseende förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 

gymnasiesärskola, 2018-12-11.  
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Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-01-15 

Referens 
KS 2019/00008  

Kommunstyrelsen 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

 Gästrikerådet – Protokoll 2018-11-09

 Gästrikerådet – Verksamhetsrapport 2018

 Region Gävleborg, FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd –

Protokoll 2018-11-16

 Ockelbo Vatten AB – Protokoll 2018-11-22

 Överförmyndarnämnden – Protokoll 2018-11-28

 Gästrike räddningstjänst, Räddningsdirektion – Protokoll 2018-11-30

 Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2018-11-30

 Ockelbogårdar AB – Kallelse 2018-12-19

SKL cirkulär 

18:44 Pensionsnämndens beslut om omräkning av 

pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt 

värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 

år 2019 

18:52 AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019 
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Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-01-15 

Referens 
KS 2019/00014  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Bokslutsprognos 2018 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Muntlig redovisning avseende kommunstyrelsens och nämndernas 

bokslutsprognos 2018. 
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Persson, Daniel, 0297-55568 
daniel.persson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-01-15 

Referens 
KS 2019/00015  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förvaltningsbudget 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltningsbudget godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Efter att fullmäktige i december 2018 antagit års- och flerårsbudget för åren 

2019 - 2021 ska respektive nämnd fastställa förvaltningsbudget för 

kommande kalenderår. Detta ska ske vid sammanträdet efter fullmäktiges 

beslut.  

 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med detta fastställa en förvaltningsbudget 

för 2019.                         

Beslutsunderlag 

Förvaltningsbudget 2019                          

Förvaltningsbudget 2019 

Förvaltningsbudgeten innehåller Drifts och Investeringsbudget fördelat per 

ansvar och verksamhet samt attestförteckning.  

Driftsbudget 

Fastställd ram för kommunstyrelsens driftsbudget är 85 648 tkr vilket 

innehåller en utökning på 3 400 tkr.  

Förändringarna i ramen fördelas enligt nedan 
En frisk generation 330 

Nytt avtal yttreskötsel 500 

Hyreskostnad Kaplanen, evakuering Wij förskola 750 

Wij Trädgårdar - driftbidrag 700 

Wij Trädgårdar - övertagande av personal 1 400 

Färdtjänst - Skolskjuts - Kuxatrafiken 350 

Trygghetsanställningar 300 

Sommarjobb 400 

Handledare extratjänster 500 

Besparingskrav att jobba med under året -1 830 

Summa 3 400 
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Det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer i den presenterade budgeten och 

generellt kan man konstatera att det är väldigt små uppräkningar på flera 

områden.  

 

Stor osäkerhet råder i skrivandestund angående statsbudgeten vilket medför 

att kommunens totala budget 2019 är ytterst osäker. Det påverkar i sin tur 

kommunstyrelsens förvaltningsbudget.  

 

Utifrån ovanstående har förvaltningen valt att lägga en besparingspost på 1 

830 tkr. Förvaltningen kommer under året fortlöpande rapportera hur man 

jobbar med att minska denna post.  

Övrigt 

Konsekvenser av nytt arvodesreglemente. Här råder stor osäkerhet om 

kommande kostnader.  

 

Framtiden för Inköp Gävleborg är osäker och konsekvenserna av andra 

alternativa lösningar är troligen kostnadsdrivande. Detta påverkar troligtvis 

inte förvaltningsbudget 2019.  
 

Investeringsbudget 

Fastställd ram för kommunstyrelsen är för Investeringsbudgeten 11 600 tkr. 

Förslag till fördelning enligt nedan. 

 

Ospecificerat Fastigheter 2 800 

Åbyggebyskola Tak och Entré 1 000 

Hälsocentralen – Ytskikt 1 300 

Larm, Brand och passersystem 200 

Perslunda – trafikåtgärder 400 

IP – Rust av omklädningsrum 100 

Vägbelysning 700 

Framtidenscentrum 2.0 4 000 

Ospecificerat 1 100 

Summa 11 600 
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-01-13 

Referens 
KS 2018/00484  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Års- och flerårsbudget 2019-2021 - förtydliganden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Borgensåtagande 

1. Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 105, beslutspunkt 17 stryks och 

ändras till följande: 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Wij Trädgårdar 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 3 350 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

Taxor för tillsyn och tillstånd 

2. Taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och 

explosiva varor (LBE) enligt bifogade bilagor med giltighet fr o m  

2019-01-01 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Borgensåtagande 

Fullmäktiges tidigare beslut om kommunens totala borgensåtagande per 

bolag behöver förtydligas. Fullmäktige beslutade den 1 oktober 2018 (§ 63) 

om det totala borgensåtagandet för Stiftelsen Wij Trädgårdar.  

I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2019–2021 den 17 

december 2018 fanns samma beslutspunkt med, men med ett annat belopp. I 

beslutsunderlag till års- och flerårsbudget 2019–2021 blev inte Stiftelsen Wij 

Trädgårdar senaste upplåning om 2 000 000 kronor med i angivet 

lånebelopp, varvid beslutspunkten måste förtydligas.  

23



Ockelbo kommun 
Datum 
2019-01-13 

 
KS 2018/00484 

Sida 
2(2) 

 

 

Kommunens totala borgensåtaganden enligt nedan:  

 Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 138 200 000 kronor, 

jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas 

på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 

 Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 57 100 000 kronor, 

jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas 

på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

 Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Wij Trädgårdar 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 3 350 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 Såsom för egen skuld ingå borgen för Wij Säteri AB låneförpliktelser 

upp till totalt högsta belopp om 7 418 617 kronor, jämte ränta och 

kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 

respektive ursprungliga lånebelopp. 

Taxor för tillsyn och tillstånd 

Förslag till taxa för tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)  

Fullmäktige beslutade i samband med års- och flerårsbudget om taxor för 

2019. Som beslutsunderlag till detta hänvisades till upprättad taxekatalog. 

Gästrike Räddningstjänsts underlag för Taxa för Brandskyddskontroll samt 

Sotningstaxa finns med i taxekatalogen, men beslutsunderlaget var inte 

delgiven som beslutsunderlag. För att erhålla ett förtydligande i beslutet 

bifogas Gästrike Räddningstjänsts bilaga. 

I kommunstyrelsens taxekatalog 2019 finns hänvisning enligt följande:  

Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa;  

För taxa hänvisas till http://www.gastrikeraddningstjanst.se/ 

                         

Beslutsunderlag 

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

(LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)                           

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ockelbo Ungdomsråd - arbetsmodell 

Förslag till beslut 

Arbetsmodellen ”Ockelbo Ungdomsråd” godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Våren 2016 beslutade dåvarande kommunfullmäktige att ett ungdomsråd ska 

startas i Ockelbo. Bakgrunden till detta beslut var ett medborgarförslag från 

en grupp ungdomar, som såg fördelarna med att ha ett ungdomsråd i 

kommunen. 

 

Arbetsmodellen ”Ockelbos Ungdomsråd” är framtagen för att vara en grund 

och en utgångspunkt att ha i uppstarten av ungdomsrådet, då det inte funnits 

något ungdomsråd tidigare. Tanken är att arbetsmodellen ska kunna 

utvärderas och uppdateras vid behov. 

 

I arbetet med modellen har det undersökts hur andra kommuner arbetar med 

ungdomars inflytande och material från Sveriges Ungdomsråd har använts.  

 

Ungdomsrådets huvudsakliga syften är att: 

 Vara en del av kommunens folkhälsoarbete 

 Ge information om hur ungdomar kan påverka och hur processer 

inom kommunen går till 

 Att stärka ungdomarnas ställning i kommunen och se till att deras 

åsikter tas tillvara  

                         

Beslutsunderlag 

Arbetsmodell ”Ockelbo Ungdomsråd”                          

Ärendet 

Hösten 2018 börjades det att arbeta aktivt med att ta fram en arbetsmodell 

för ett ungdomsråd, vilken färdigställdes i början av 2019.  

 

För att uppfylla dessa syften ska ungdomsrådet bland annat finnas med som 

en fast punkt på FolkhälsaBRÅs möten, den tjänsteperson som driver 

ungdomsrådet ska närvara på mötena. Ungdomsrådet ska även svara på 

remisser från olika instanser och kunna granska kommunens arbete.  
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För att uppfylla dessa syften ska kommunen bland annat avsätta resurser till 

ungdomsrådet såsom arbetstid, ge ungdomsrådet remisser, ansvara för 

dialogdagar, medverkar till att information om ungdomsrådet sprids och 

förstå att det krävs flera faktorer utöver ett ungdomsråd för att aktivt arbeta 

med ungdomars inflytande.  
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Sammanfattning 

Bakgrunden till att starta ett ungdomsråd är ett medborgarförslag. Ockelbo kommun 

har inte tidigare haft något ungdomsråd och det har tidigare inte funnits något löpande 

arbete med ungdomars inflytande. Dock ser många inom kommunen en fördel med ett 

ungdomsråd, och är positivt inställda till att ett sådant upprättas. Ungdomsrådet bidrar 

till att uppfylla de nationella folkhälsomålen ”delaktighet och inflytande”.  

Ungdomsrådet ska vara en remissinstans. Ungdomsrådet kan även vara fokusgrupp 

eller liknande, tanken är att kommunens alla instanser samt andra aktörer ska kunna 

använda sig av ungdomsrådet för att få feedback på en idé eller ett förslag. Det kan 

dels handla om långsiktiga projekt som rör hela kommunen, eller mindre idéer om hur 

bibliotekets ungdomshörna kan utformas. Ungdomsrådet kan även driva egna frågor 

utifrån ungdomarnas förslag.  

Ungdomsrådet kommer att ledas av en tjänsteperson på kommunen och tillhör 

FolkhälsaBRÅ, där ungdomsrådet kommer att ha en fast punkt. Ungdomsrådet 

kommer att bestå av omkring 10 personer i åldern 13/14 år till 20 år. Rådet kommer att 

ha möten sex gånger per år, dessa kommer att vara på kvällstid.  

Att ha ett ungdomsråd är en av flera faktorer som bidrar till att öka ungdomars 

inflytande. En annan faktor är att ha en ungdomsrådssamordnare som arbetar med att 

leda ungdomsrådet. Ytterligare en faktor är dialogdagar där ungdomar, tjänstepersoner 

och politiker möts och kan samtala kring olika frågor. Att ungdomsrådet finns på, och 

aktivt arbetar med, social media är även det en faktor som ökar tillgängligheten och 

minskar distansen till kommunen.   

Ungdomsrådet har några huvudsakliga syften som handlar om att ge ungdomar 

information om hur de kan påverka, och hur ungdomsrådet fungerar och stärka deras 

ställning och lyfta fram deras åsikter. Föra att dessa syften ska uppfyllas finns det 

uttalade uppgifter rörande dels vad ungdomsrådet ska arbeta med, och dels vad 

kommunen ska arbeta med.  

 

  

29



 

 

1 
 

1 Varför ett ungdomsråd? 

Under arbetet med ”Framtidens centrum” lämnades det ett förslag om att starta ett 

ungdomsråd i Ockelbo. Förslaget kom då ifrån en grupp ungdomar som varit delaktiga i 

Framtidens centrum. Medborgarförslaget bifölls av kommunfullmäktige under våren 

2016.  

På ett mer övergripande plan kan ungdomsrådet fylla en funktion rörande Ockelbos 

folkhälsoarbete. I Sverige finns det åtta nationella folkhälsomål som ska syfta till att 

”uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen”, vilket innefattar alla oavsett ålder. 

Mål nummer sju är ”kontroll, inflytande och delaktighet”. Att ha ett välfungerande och 

aktivt ungdomsråd kan ses hjälpa till att uppfylla detta mål.  

Ungdomsrådet ska vara en kanal och ett bestående forum där ungdomar å ena sidan 

kan få kunskap om hur man kan påverka, och å andra sidan kunna påverka genom att 

tycka till kring olika förslag. I ungdomsrådet ges det även utrymme för ungdomar att 

driva egna förslag. Ungdomsrådet kommer inte ha någon egen budget som 

ungdomarna kan styra över, tanken är att ungdomarna ska få stöttning i att själva 

ansöka/ lämna förslag på vad de vill göra.  

En kanske osynlig, men väl så viktigt, uppgift för ungdomsrådet är att kunna ge 

kommunen; politiker och tjänstepersoner en uppfattning om hur möten, 

sammankomster och beslutsfattande kan komma att se ut i framtiden. Samhället är i 

ständig förändring och tekniken tar över allt fler områden. Detta märks inte minst på 

barn och unga. De som är 14 år 2018 har aldrig levt utan mobiltelefon och internet. De 

har i princip varit uppkopplande sedan födseln. Det kommer antagligen aldrig mer 

finnas en generation som inte är konstant uppkopplad, konstant tillgänglig ifall något 

händer. Att inte tro att det kommer att påverka vårt sätta att interagera och socialisera 

oss är naivt. Och det kommer då även påverka att hur ”viktiga möten” kommer att se ut 

i framtiden. Beslutsfattande på politisk nivå tar tid, det ska tänkas igenom, analyseras 

och lämnas ut på remiss. Ur det perspektivet blir ungdomsrådet en än viktigare länk 

och kanal mellan ett ”trögt” system och kommande uppkopplade och flexibla 

generation.   

Ytterligare en positiv fördel med ett ungdomsråd är att det finns en tjänsteperson inom 

kommunen som uttalat arbetar med ungdomar. Detta kan förutom att öppna upp en 

dialog med ungdomarna även öppna upp en dialog för andra aktörer som har kontakt 

med ungdomar.  
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2 Syfte och avgränsning 

2.1 Ungdomsrådets huvudsakliga syften är att 

Uppfylla det nationella målet ” kontroll, inflytande och delaktighet”  

Ge information till ungdomar hur de kan vara med och påverka i samhället 

Ge information om hur processer och beslutsfattande inom kommunen går till  

Stärka ungdomarnas inflytande och ställning i samhället 

Se till att ungdomars åsikter tas tillvara i nämnder, förvaltningar, kommunförbund och 

kommunala bolag 

2.2 Syftena uppfylls genom att ungdomsrådet 

Sprider kunskap om att rådet finns och hur man kan delta 

Svarar på remisser från kommunens förvaltningar, nämnder, kommunförbund, 

kommunala bolag, politiska partier samt andra aktörer i samhället 

Finns med på Folkhälsa/ BRÅs årliga möten 

Är en länk mellan ungdomar och såväl kommunens instanser som andra aktörer i 

Ockelbo 

Är ett forum där ungdomar kan komma med egna förslag kring det som händer och 

sker i kommunen 

Får insyn i beslutsprocesser och kan följa ett ärende från remiss till beslut i till exempel 

kommunfullmäktige 

Kan granska hur kommunen jobbar med att förbättra ungdomarnas situation utifrån 

undersökningar såsom LUPP och DVU 

Kan granska kommunens arbete med till exempel barnkonventionen och/eller bifallna 

förslag 

2.3 Syftet uppfylls genom att kommunen 

Avsätter resurser till ungdomsrådet, såsom arbetstid 

Medverkar till att sprida information om ungdomsrådet och dess funktion 

Ger ungdomsrådet remisser 
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Öppnar upp och bjuder in ungdomar till att vara med på vissa av kommunens möten, 

där det är relevant  

Ansvarar för att dialogdagar hålls två gånger per år 

Ansvarar för att relevanta tjänstepersoner deltar på dialogdagarna  

Bjuder in och arbetar för att politiker ska delta på dialogdagarna 

Förstår att ungdomsrådet är en del i att arbeta med ungdomars inflytande, men att det 

krävs flera faktorer för att nå framgång med ungdomsarbete 

Respekterar att ungdomsrådet styrs av ungdomarna 

2.4 Avgränsning 

Ungdomsrådets medlemmars åsikter ska tas tillvara på ett ansvarsfullt sätt. Syftet med 

att vända sig till rådet ska vara med en vilja att utveckla och/eller förbättra något i 

samhället, eller för att få ökad kunskap eller information kring hur ungdomar ser på 

saker eller vill ha det. Ungdomsrådets medlemmar ska inte fungera som 

marknadsundersökning eller testpanel åt vinstdrivande företag eller av kommersiella 

produkter.  

Ungdomsrådet har ingen partipolitisk koppling, men uppmuntrar till ett intresse för 

politiska frågor.   
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3 Hur ser arbetet med ungas inflytande och delaktighet ut i andra 

kommuner? 

Vissa kommuner har ungdomsfullmäktige, de ungdomar som är intresserade av att 

vara med får anmäla sig. Ungdomsfullmäktige har möten regelbundet och lämnar sina 

förslag direkt till kommunfullmäktige.  

Vissa kommuner har dialogdagar där politiker och tjänstemän träffar ungdomar. Vissa 

kommuner har det som ett litet evenemang med inbjudna ungdomar, andra har det 

öppet för alla som vill. Vanligt är att ha ett eller flera teman som underlag för samtal 

under dialogdagen. 

I vissa kommuner deltar även en tjänsteperson på några elevråd varje år, i syfte att 

kunna svara på frågor som inte skolans personal kan besvara såväl som att kunna lyfta 

frågor från ungdomarna i kommunen. Tjänstepersonen fungerar där som en länk 

mellan kommunen och skolan. 

Vissa ungdomsråd drivs av en tjänsteperson på kommunen. Vissa ungdomsråd är helt 

”fristående” från kommunen och drivs av engagerade ungdomar. I vissa kommuner har 

ungdomsrådet en koppling till kommunen, men sköter möte och rekrytering helt själva. 

Hur organiseringen av ungdomsråden ser ut, och vilka frågor de jobbar med, varierar 

stort mellan landets kommuner.  

Sveriges Ungdomsråd har samlat flera olika metoder för att jobba med ungdomars 

inflytande i en metodbok. Boken tar upp bland annat hur ungdomar kan få kontakt med 

kommunen på ett lätt sätt, hur ungdomar och politiker/tjänstepersoner kan träffas, hur 

man kan jobba med att sprida information till ungdomar och även hur man kan jobba 

med social media.  

Många kommuner som arbetar med ungas inflytande och medbestämmande, och har 

ett ungdomsråd eller liknande, har även en kanal i social media. Många ungdomsråd 

har ett konto på Instagram. Vissa kommuner har egna hemsidor för ungdomsråden/ 

ungdomsverksamheten som går att hitta via kommunens hemsida.  
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4 Faktorer för att stärka ungdomsrådet och ungdomarnas inflytande 

4.1 Ungdomsrådssamordnare 

En tjänsteperson som förutom att leda ungdomsrådet även jobbar med att lyfta och 

stärka ungdomarnas röster inom kommunen, såsom att göra det beslutsfattande 

rummet tillgängligt för ungdomarna. Vad ungdomsrådssamordnaren ska göra kan, och 

ska, till stor del styras utifrån ungdomarnas behov. Med andra ord en uttalad person 

som är ungdomarnas, och de som vill ha en relation till ungdomsrådet, bollplank. Det 

kan till exempel röra sig om att ha kontakt med tjänstepersoner och politiker, stötta 

ungdomarnas idéer och deras organisering. Ett övergripande arbete för samordnaren 

är att skapa och upprätthålla kontakten med såväl kommunens olika instanser och 

övriga aktörer i samhället för att hålla ungdomsrådet levande. Med andra ord att 

kontinuerligt stämma av och ställa frågan om vad som händer, och hur ungdomsrådet 

kan vara med och påverka till dessa.  

4.2 Dialogdagar 

För att lyfta, förstärka och framförallt sprida Ungdomsrådets arbete är dialogdagar en 

beprövad och framgångsrik metod.  

Dialogdagar ska syfta till att: 

Inspirera ungdomar till delaktighet  

Informera om ungdomsrådet och hur man kan påverka i kommunen 

Ungdomar och tjänstepersoner/ politiker ska kunna mötas på ett lättsamt sätt 

Ungdomar ska kunna få ett ansikte på ”de som bestämmer” 

Dialogdagar kan anordnas av kommunen själv eller överlåtas till annan organisation 

som jobbar med ungdomar i kommunen. Tanken är att dialogdagar genomförs två 

gånger per år, en på hösten och en på våren.  

4.3 Social media och tillgänglighet 

Användandet av social media ökar snarare än minskar. Det är där ungdomarna är, och 

det är där kommunen borde vara. Att nå kommunen på ett enkelt sätt sänker trösklarna 

och bidrar till att ungdomarna kan ta kontakt och lämna synpunkter och förslag. Ett 

konto på Instagram är ett steg i rätt riktning. 
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5 Ockelbos Ungdomsråd  

Ungdomsrådet kommer att bestå av ungdomar och en tjänsteperson från kommunen 

som leder och samordnar ungdomsrådets arbete.  

Ungdomsrådet tillhör FolkhälsaBRÅ och ungdomsrådet har en stående punkt på 

FolkhälsaBRÅs möten, vilka sker fyra gånger per år. På FolkhälsaBRÅs möten deltar 

den tjänsteperson från kommunen som driver ungdomsrådet. Det finns även utrymme 

för ungdomar att vara med under punkten ”Ungdomsrådet” för att kunna lyssna på eller 

framföra ett ärende. Med på FolkhälsaBRÅ finns representanter från olika instanser i 

kommunen, bland annat socialnämnden, utbildnings och kulturförvaltningen, kyrkan, 

AME och politiker. Kommunalrådet är ordförande och leder mötet.    

I FolkhälsaBRÅ finns redan en ansvarsfördelning där representanter från respektive 

område har i ansvar att ta vidare de frågor som berör dennes område. Lyfts en fråga 

från ungdomsrådet i FolkhälsaBRÅ kommer den att bli någons ansvar att föra vidare till 

respektive instans.  

5.1 Relation till… 

Att Ungdomsrådet har kontakt med kommunens olika instanser är A och O. 

Ungdomsrådet som en remissinstans behöver under 2019 implementeras och kunskap 

behöver spridas till olika instanser i kommunen. På vissa instanser, såsom 

förvaltningar och skola, kan det vara fördelaktigt att ha en kontaktperson, dit 

ungdomsrådets ungdomar eller tjänsteperson kan vända sig med frågor och 

synpunkter. Förhoppningen är att så många aktörer och instanser som möjligt i 

kommunen ska ha en relation till Ungdomsrådet.  

5.1.1 Socialförvaltningen- Socialtjänsten 

Socialtjänsten är positivt inställd till att ha ett ungdomsråd. Socialtjänsten vill att 

Ungdomsrådet ska vara en möjlighet för dem att kunna lyssna på ungdomarna. 

Socialtjänsten ser även att ett ungdomsråd kan ge dem information kring hur 

ungdomarna använder sig av social media och kommunicerar med varandra. 

Ungdomsrådet kan påverka socialförvaltningen genom att ungdomarnas röst kan bli ett 

underlag som kan användas när socialförvaltningen ska planera projekt och 

förebyggande insatser, till exempel kring alkohol, tobak och droger. Åt andra hållet kan 

ungdomarna få information och inblick i hur socialtjänstens arbete ser ut.  
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5.1.2 Utbildning och kulturförvaltningen 

Förvaltningen är positivt inställd till ett Ungdomsråd. I nuläget finns inget direkt arbete 

med ungdomars inflytande. Perslundaskolan har elevråd som leds av rektor, men kring 

kultur och fritid drivs inget arbete med ungdomars inflytande. Ett sätt för 

Ungdomsrådet, och ungdomar, att kunna påverka är att vara delaktiga i vilka aktiviteter 

som erbjuds för ungdomar under skolloven. I nuläget kan organisationer söka pengar 

för aktiviteter riktade mot ungdomar, dock är det främst vuxna som är drivande i de 

organisationer som söker pengarna.   

Biblioteket har i nuläget få ungdomar som låntagare. På biblioteket finns en 

ungdomshörna som planeras att göras om. Detta kan vara en sak ungdomsrådet kan 

vara med och utforma och påverka. Ungdomsrådet skulle även kunna lämna förslag 

och komma med idéer på evenemang, såsom författarbesök och liknande.  

5.1.3 Skolan 

Tjänsteperson från kommunen som arbetar med Ungdomsrådet ska delta på 

Perslundaskolans elevråd för åk 7-9, minst en gång på våren och en gång på hösten. 

Syftet är att ha en kontinuerlig kontakt med skolan, att eleverna ska få en tydlig kontakt 

till ungdomsrådet samt att lyssna av vilka frågor som är aktuella hos eleverna på 

skolan. Det kan även tänkas att tjänstepersonen kan hjälpa till att svara på, eller ta 

vidare, frågor som inte direkt berör skolarbetet.   

5.1.4 Nämnderna, kommunalförbund och kommunala bolag 

Ungdomsrådet ska vara en remissinstans för dessa olika instanser. De ska ha kunskap 

om att ungdomsrådet finns, och ungdomsrådet ska ha kunskap om vilka 

kommunalförbund och kommunala bolag som finns i Ockelbo kommun.  

5.1.5 Fritidsgården 

Fritidsgården i Ockelbo drivs av ABF på uppdrag av kommunen. Fritidsgården har 

öppen verksamhet för ungdomar i åldern 13-19 år. Ungdomarna får i nuläget komma 

med förslag på aktiviteter, men något upprättat gårdsråd finns inte. Ungdomsrådet har 

stor möjlighet att påverka vad som ska finnas på fritidsgården och vilka aktiviteter som 

kan erbjudas ungdomarna. 

5.1.6 Övriga 

Att ungdomsrådet ska vara känt bland både invånare, föreningar och andra som 

bedriver verksamhet i Ockelbo är önskvärt- då ungdomar rör sig i samhället och 
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påverkas av vilket utbud det finns. Att ungdomsrådet har en relation till såväl 

idrottsföreningar som service och handel är något att arbeta för på sikt.  

5.2 Medlemmar och deltagandet 

Tanken är att ungdomsrådet ska bestå av omkring tio ungdomar i åldern 13/14-20 år. 

Åldern är underställt engagemang och mognad för att kunna delta. Rådet kommer att 

rikta in sig på att rekrytera personer som är i högstadie- och gymnasieåldern.  

Deltagande i ungdomsrådet ska vara ”fritt och frivilligt”. Medlemmarna är med av egen 

vilja utanför skoltid. Medlemmarna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan 

några påföljder. Ungdomarna får ingen ekonomisk ersättning för att delta. Fika under 

mötena är gratis. Mötena kommer att hållas i centrala Ockelbo. Ungdomar som bor i 

byarna är således beroende av transport för att kunna delta på mötena. Ett alternativ 

för att göra deltagandet möjligt för alla är att ordna med gratis skjuts i samband med 

mötena. I sådant fall behöver riktlinjer kring detta skapas. 

En motivationsfaktor till att delta, och att delta över en längre tid, är att lotta ut något 

bland rådets medlemmar en eller två gånger per år. Att ge ungdomarna någon form av 

ersättning eller belöning skulle också kunna bidra till att ge ungdomsrådet status, och 

likställa ungdomarnas engagemang med vuxnas.  

Ungdomarna får genom att vara med i ungdomsrådet utbildning via Sveriges 

Ungdomsråd. 

5.3 Urval 

Ungdomsrådet är som grund öppet för alla som vill delta och vad som är ett bra antal 

för att få ett fungerande ungdomsråd återstår att se. I skrivandets stund är tanken att 

rådet ska ha omkring tio medlemmar. Visar fler personer ett genuint intresse för att 

delta i rådet behöver vissa avväganden göras. Antingen utökas rådets medlemsantal 

så att alla som vill får vara med, eller så behöver det göras ett urval av intressenterna. I 

skrivandets stund är det inte klarlagt vilket av dessa två alternativ som kommer att bli 

aktuellt vid många intressenter. Dock, gällande ungdomsrådets sammansättning är det 

önskvärt att ha en spridning bland medlemmarna utifrån olika variabler, såsom de 

nedan nämnda.  

Kön. Medlemmar från båda könen är eftersträvansvärt.  

Ålder. Variation med medlemmar från både högstadiet och gymnasiet är 

eftersträvansvärt. 
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Adress. Medlemmar som både bor i centralorten och i byarna är eftersträvansvärt.  

5.4 Möten  

Tjänstepersonen på kommunen sammankallar till mötena, gör dagordning och leder 

mötet. Tjänstepersonen ansvarar även för att föra minnesanteckningar från mötena.  

Ungdomsrådets möten kommet att hållas i kommunhuset eller på en plats som är 

ungdomarnas. Ungdomsrådet har sex formella möten per år, tre på våren och tre på 

hösten. Fyra av mötena ska vara innan FolkhälsaBRÅ har sina möten, då 

ungdomsrådet är en del av FolkhälsaBRÅ och ska rapportera i detta forum. 

Datum för mötena bestäms efter att FolkhälsaBRÅ har bestämt datum för sina möten.  

Längden på mötena kan styras utifrån hur mycket som finns att avhandla. Starttid är 

tidigast klockan 18.00 och senaste sluttid är klockan 21.00, det vill säga max tre 

timmars mötestid.  

5.5 Mötenas innehåll 

Innehållet på mötena styrs utifrån inkomna remisser eller frågor och ungdomarnas 

egna förslag. Tjänstepersonen kan förbereda information som ska delges 

medlemmarna. Tjänstepersonen kan även förbereda ämnen som ska diskuteras eller 

övningar kring till exempel demokrati. Gäster kan bjudas in till mötet, antingen för att 

presentera ett förslag eller för att informera om något som ungdomsrådet önskat.  

5.5.1 Partipolitiska förslag på remiss 

Ungdomsrådet kan ta emot förslag från politiska partier. Dock kommer dessa att i ett 

första skede framställas i neutral form, det vill säga att partitillhörigheten kommer att 

”suddas” ut. Detta då det ska vara fokus på förslagets innehåll snarare än vilket parti 

det kommer ifrån. Syftet är att motverka att medlemmarna är för/ emot ett förslag 

baserat på vilket parti det kommer ifrån. Tjänstepersonen har i ansvar att se över 

förslagen från politiska partier. När förslaget/sakfrågan har lyfts kommer deltagarna att 

få veta vilket parti som lämnat förslaget. 

5.5.2 Barnkonventionen som utgångspunkt 

FNs barnkonvention kan användas som utgångspunkt för rådet gällande den 

granskande verksamheten av kommunens beslut, samt även finnas med som grund för 

diskussioner kring inkomna remisser. Tjänstepersonen från kommunen ansvar för att ta 

fram och presentera information om Barnkonventionen och hur den kan användas.
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-01-13 

Referens 
KS 2018/01188  
1.1.2.1  

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete - Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  

Kommunstyrelsens beslut 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings verksamhetsplan för 

miljöstrategiskt arbete 2019 antas. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd svarar 

nämnden för Hofors, Ockelbo och Sandviken kommuners miljöstrategiska 

arbete. Respektive kommunstyrelse är därmed beslutande instans för det 

miljöstrategiska arbetets innehåll och inriktning.  

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings förlag till 

verksamhetsplan har utarbetats. 

                         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse och förslag till verksamhetsplan Miljöstrategi 2019, Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2018-12-14 

Beslutet ska skickas till 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 

Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 

Stadshuset, Odengatan 37 
Telefon 

026-24 00 00 

 

 

E-post 

vgs@sandviken.se 

Hemsida 

www.sandviken.se 

Organisationsnr 

212000-2346 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 

2018-12-04 
Diarienummer 

VGS2018/160 
Sida 

2(3) 

 

 

 

Inledning 

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd tar fram en verksamhetsplan 

för det miljöstrategiska arbetet inom Hofors, Ockelbo och Sandvikens 

kommuner. Planen beskriver vilka arbetsuppgifter som ska utföras samt visar 

prioriteringen utifrån befintliga resurser. Verksamhetsplanen för den 

miljöstrategiska uppgiften beslutas av alla tre kommunernas 

kommunstyrelser för tydligare förankring i organisationen.  

 

Inom hållbarhetsarbetet ansvarar nämnden enligt reglementet även för 

kommunernas energi- och klimatrådgivning samt det strategiska 

naturvårdsarbetet.  

Verksamhetsplanens innehåll 

I verksamhetsplanen bryter verksamheten ner nämndens och 

kommunstyrelsernas mål och mått. Enheten har därefter tagit fram en 

detaljerad planering för verksamhetsområdet. Dokumentet med bilagan utgör 

verksamhetsplanen för det miljöstrategiska arbetet inom Hofors, Ockelbo 

och Sandvikens kommuner. 

Resurser 

1 375 timmar 

 

Verksamheten föreslår att vi under 2019 ska fördela arbetet enligt nedan: 

 

Internt stöd, nätverkande samt utveckling av det 

miljöstrategiska arbetet 

50% 

Arbete med och uppföljning av nationella och globala miljömål 40% 

Handläggning av inkommande enkäter, remisser, frågor och 

förslag  

10% 

Kort beskrivning av verksamhetsområdet 

Enligt reglementet svarar Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för 

kommunernas strategiska miljöarbete. Det innefattar uppgifter internt inom 

kommunorganisationerna. Området innehåller också utbyten på läns- och 

riksnivå. 

 

Internt inom kommunorganisationerna är den miljöstrategiska funktionen en 

viktig resurs i arbetet med att mäta och minska verksamheternas 

miljöpåverkan. 

 

Fokus under 2019 kommer att vara miljömålsarbete samt att synliggöra 

arbete med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Vi avser även att 

fortsätta arbetet med att utveckla den miljöstrategiska rollen och att hitta 

samverkansformer inom de kommunala organisationerna. 

 

Den miljöstrategiska funktionen fungerar som remissinstans i miljö-, 

hållbarhets- och klimatfrågor. Den medverkar och arrangerar också årligen 

ett antal aktiviteter. Några exempel är; följa upp miljömålsåtagandena till 
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VGS2018/160 
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länsstyrelsen, se över interna miljömål, uppdatera nyckeltal till 

ekokommunnätverket eller stötta inköpskontoret vid upphandling. 

 

Dessutom deltar förvaltningens miljöstrateg i regionala nätverk med utbyte 

inom bland annat hållbart resande, miljömål och energifrågor. Funktionen är 

också Sandvikens kommuns representant i föreningen Klimatkommunerna 

samt Ockelbo kommuns representant i föreningen Sveriges Ekokommuner. 

 

I ovanstående förslag har det interna arbetet prioriterats och externa 

aktiviteter såsom Skräpplockardagarna mm har därmed prioriterats bort inom 

ramen för den miljöstrategiska rollen. Sådant arbete kommer endast att ske 

genom energi- och klimatrådgivning, naturvård eller specifika projekt.   

Uppföljning 

Uppföljning av denna verksamhetsplan kommer att ingå i Miljö- och 

hållbarhetsenhetens ordinarie uppföljning vid varje tertials slut. 

Återrapportering sker i respektive kommuns bokslut. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Valärenden 

Förslag till beslut 

Val av Ekonomiutskott 2019-2022 

Ledamöter   Ersättare 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

Ordförande:  XX () 

Vice ordförande: XX () 

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

ordförande) samt fem ersättare till Ekonomiutskottet för mandatperioden 

2019-2022. 

_____________________________________________________________ 

Val av Personalutskott 2019-2022 

Ledamöter   Ersättare 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

Ordförande:  XX () 

Vice ordförande: XX () 

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

ordförande) samt fem ersättare till Personalutskottet för mandatperioden 

2019-2022. 

_____________________________________________________________ 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2019-01-15 

 
KS 2019/00013 
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Val av Tillväxtutskott 2019-2022 

Ledamöter   Ersättare 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

XX ()   XX () 

Ordförande:  XX () 

Vice ordförande: XX () 

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

ordförande) samt fem ersättare till Tillväxtutskottet för mandatperioden 

2019-2022. 

_____________________________________________________________ 

Val av representanter till Ockelbo FolkhälsaBRÅ 2019-2022 

Ordförande/Ledamot 

XX () 

Kommunstyrelsen ska utse en ledamot, tillika ordförande, till Ockelbo 

FolkhälsaBRÅ för mandatperioden 2019-2022. 

_____________________________________________________________ 

Val av representanter till Kommunala Pensionärs- och 

Tillgänglighetsrådet, KPTR 2019-2022 

Ordförande/Ledamot  Ersättare 

XX ()   XX () 

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

till Kommunala Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet, KPTR för 

mandatperioden 2019-2022. 

____________________________________________________________ 

Fyllnadsval styrelse Stiftelsen Wij Trädgårdar 

Ledamöter 

 

 

____________________________________________________________ 
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Kommunstyrelsen 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 

 Års- och flerårsbudget 2019-2021 – förtydliganden
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 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 

Bionär Närvärme AB  Anders Malmström och  

 Torbjörn Wiktorén, 09:00 

Hästen L Sjödin, Lennart Sjögren,  

 Lars Malmgren, nuvarande  

 styrelse Ockelbogårdar,  

 P Warren, 11:00 

Inköp Gävleborg L Sjödin 

Kommunchefen informerar L Sjödin, 13:00 
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