KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Sida

1(3)

Datum

2019-11-19

Kommunstyrelsen
Plats:

Stora Vänortsrummet

Tid:

onsdag 27 november 2019 kl. 09:00

Ärende

Föredragande

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Redovisning av delegationsbeslut

4

4.

Delgivningar

5

5.

INFORMATION - Gästriklands Besöksnäring
Ekonomisk Förening

Dan Dannberg, 09:00

6.

INFORMATION - Krisberedskap/Civilt försvar

Helena Eriksson,
Lisa Waldenstedt,
Länsstyrelsen, 09:30

7.

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen

D Persson

6

8.

Ekonomisk uppföljning - nämnderna

J Krüger

8

9.

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport
per 2019-08-31

J Krüger

11

10.

Års- och flerårsbudget 2020-2022

A-S Stensson

26
KF

11.

Långsiktig investeringsplan 2020-2026

A-S Stensson

KF

12.

Lokalt arbetstidsavtal inom kommunals
avtalsområde

A-S Stensson/M Wåhlström

119

Datum

Sida

2019-11-19

Ockelbo kommun

Ärende

2(3)

Föredragande

13.

Lönesatsning/lönestrategi

A-S Stensson/M Wåhlström

122

14.

Heltidsanställningar i Ockelbo kommun

A-S Stensson/M Wåhlström

124
KF

15.

Projekt Heltidsresan

A-S Stensson/M Wåhlström

126

16.

Instruktioner Årsredovisning 2019

A-S Stensson

17.

Årsredovisning 2018 - A F Jäderbergs stiftelse

J Krüger

128
KF

18.

Årsredovisning 2018 - Anna och Per G
Berggrens stiftelse

J Krüger

137
KF

19.

INFORMATION - Hemtjänsten

Ola Hålén, Johanna Stålberg,
11:30

20.

INFORMATION - Samordningsförbundet
Gävleborg

Anna-Karin Hainsworth, 13:00

21.

Förvärv av ridanläggning - Vi 1:248

J Krüger

KF

22.

Remiss av Regional utvecklingsstrategi för
Gävleborgs län 2020-2030, RUS

C Carter

154

23.

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

A-S Stensson

198
KF

24.

Claes Anderssons minnesfond 2019

M Lindblom

25.

Svar på medborgarförslag - Kuxaturer till
Rönnåsen

C Carter

26.

Svar på medborgarförslag - Källsortering på
individnivå

27.

Valärende - Inköp Gävleborg

28.

KS-KF ärenden

216
KF
220
KF

L Sjödin

228
KF
229

Datum

Ärende
29.

Sida

2019-11-19

Ockelbo kommun

Information kommunstyrelsen
Krav på kravmärkt livsmedelsinköp
Framtida kompetensbehov – Omvårdnadsutbildning
Redovisning Företagardialogveckan

Magnus Jonsson
ordförande

3(3)

Föredragande
Från KS 2019-10-29
A-S Stensson
M Ekström

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-04

1(1)
Referens

KS 2019/00007

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

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2019-10-11 – 2019-11-05 har inga delegationsbeslut fattats.
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-04

1(1)
Referens

KS 2019/00008

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

Delgivningar
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Gemensam nämnd FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNet – Protokoll
2019-09-27
 Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2019-10-11
 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2019-10-22
 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2019-10-22
 Överförmyndarnämnden – Protokoll 2019-10-22
 Ockelbo Vatten AB – Protokoll 2019-10-25
 Gästrike Vatten AB – Protokoll 2019-10-25
 Länsstyrelsen Gävleborg – Meddelande Lundbysjöns naturreservat
2019-11-04
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-04
Persson, Daniel, 0297-55568
daniel.persson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens månadsredovisning per oktober 2019.

6

1(1)
Referens

KS 2019/00009

OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

10

Verksamhet
NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

11

STÖD TILL POLITISKA PARTIER

Budget
2019
2 450

Årsprognos
2019

Avvikelse
årsprognos
2019

Budget
Okt
2019

Ek uppf
Okt
2019

Avvikelse
Okt
2019

2 850

-400

2 042

2 392

-350

836

836

0

697

616

81

13

ÖVRIG VHT

5 635

5 635

0

4 696

4 587

109

30

FYSISK O TEKNISK PLAN

1 100

-300

667

853

-187

32

NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER

800
2 320

2 020

300

1 933

1 324

609

120

120

0

100

37

63

4 550

4 250

300

3 792

3 487

305

0

0

0

0

-25

25

8 800

9 000

-200

7 333

7 458

-125

350
990

350

0

292

120

171

990

0

825

715

110

3 600

3 600

0

3 000

2 238

762

24 550

23 750

800

20 458

19 387

1 072

100

100

0

83

58

25

1 745
56 846

1 745
56 346

0
500

1 454
47 372

1 220
44 467

234
2 905

ENSAMKOMMANDE BARN

0

1 000

-800

0

742

-742

FLYKTINGVERKSAMHET

0

-700

700

0

-420

420

5 444
5 444

6 894
7 194

-1 450
-1 550

4 537
4 537

6 412
6 734

-1 875
-2 197

205

205

0

171

-42

213

33
38
39

TURISM
RÄDDNINGSTJÄNST
KOMMUNAL BEREDSKAP

53

KOMMUNIKATIONER

71

FOLKHÄLSA - BRÅ

79

FÄRDTJÄNST

91
93
94

UTVECKLINGSMEDEL
KOMMUNADM
INTERNATIONELLT

96
PERSONALADM
Summa KS (exkl teknik och AME/Integration)
AME/Integration
20
21

22
ARBETSMARKNADSENHETEN
Summa AME/Integration
Teknikområdet
30

FYSISK O TEKNISK PLAN

34

VÄGAR, GATOR O PARKER

6 985

6 985

0

5 821

5 592

229

773

BOSTADSANPASSNING

1 150

1 150

0

958

452

506

93

KOMMUNADM

2 155

2 155

0

-18

FASTIGHETER
Summa Teknikområdet

24 908

14 863
25 358

-450
-450

1 796
12 011

1 813

14 413

20 757

10 247
18 062

1 764
2 694

Summa kommunstyrelsen totalt

87 198

88 898

-1 500

72 665

69 263

3 402

Kommentarer:
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2019-10-31 visar att nämnden har ett överskott om 3 402 tkr.
Årsprognosen ligger dock kvar på -1 500 tkr. Hänsyn har inte tagits till VGS och de signaler som är just nu är ett överskott
från dom.
Nämnds- o Styrelseverksamhet har en årsprognos med underskott på 400 tkr. Det beror på det nya arvodesreglementet
som ej tillfullo kompenserats i budget samt två utbildningsdagar som inte heller var budgeterade. Huvudsak ligger
underskottet på kommunfullmäktige.
AME/Integration - Verksamheten Ensamkommande Barn har avvecklingskostnader. Årsprognosen är här något
förbättrad gentemot föregående månad. Flyktingverksamheten har minskade intäkter men årsprognosen visar på
överskott om 700 tkr vilket är något lägre än vi trott tidigare under året. Arbetsmarknadsenheten visar ett underskott
och det finns flera osäkerhetsposter. Årsprognosen är något sämre än tidigare.
Teknikområdets har ett överskott just nu men årsprognosen är ett underskott om 450 tkr. Det beror på att
kapitalkostnader/avskrivningar ökat mer än vad vi tog hänsyn till i budget och flera tunga områden har precis aktiverats.
Även El och Fjärrvärme har ökat mer än budgeterat men här hänger mycket på hur hösten utvecklas. Sen har vi
beräknade tillkommande kostnader för paviljongerna i Åbyggeby, både initialt och drift.

7

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-04
Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning - nämnderna
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Nämndernas månadsredovisning per oktober 2019.
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1(1)
Referens

KS 2019/00010

OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Verksamhet

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

Okt

Okt

Okt

2019

2019

2019

2019

2019

2019

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

341

441

-100

284

354

KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING

180

180

0

150

148

2

0

0

0

0

-28

28

200
200

200

0

167

301

-135

921

100
921

100
0

167
768

17
792

150
-25

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

7 062

6 562

500

5 885

4 829

1 056

BARN- O UNGDOMSVÅRD

4 837

4 337

500

4 031

3 822

209

4 405

3 905

500

3 671

3 138

532

10 000
26 304

8 500
23 304

1 500
3 000

8 333
21 920

6 649
18 439

1 685
3 482

SÄRSKILDA BOENDEFORMER

43 350

43 350

0

36 125

35 979

147

HANDLÄGGARENHETEN

1 785
20 845

1 785

0

1 488

1 499

-11

20 245

600

17 371

16 784

587

ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG

-82

-82

0

-68

-162

94

ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG

12 767

11 767

1 000

10 639

9 449

1 190

HEMSJUKVÅRD

10 029

10 029

0

8 358

8 044

314

LAG OM STÖD O SERVICE LSS

26 256

25 756

500

21 880

22 056

-176

SOCIALPSYKIATRI
Summa VÅRD OCH OMSORG

3 845
118 795

3 345
116 195

500
2 600

3 204
98 996

2 667
96 314

537
2 681

146 020

140 420

5 600

121 683

115 545

6 138

ALKOHOLTILLSTÅND MM
FAMILJERÄTT
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg)

-69

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

INSATSER VUXNA
EKONOMISKT BISTÅND
Summa IFO
VÅRD OCH OMSORG

STÖD I ORDINÄRT BOENDE

Summa SN totalt
Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2019-10-31 visar ett överskott om 6 138 tkr.
Individ och familjeomsorg visar på ett överskott om 3 482 tkr.
Kostnaderna för placeringar har ökat något, men håller sig inom budget. Kostnaderna för Försörjningsstöd har fortsatt varit lägre än budgeterat
under hösten. Prognosen för 2019 är ett överskott om 3 000 tkr.
Särskilda boendet Bysjöstrand har i början av året haft flera vakanta platser, men är nu tillbaka på normala nivåer. Bemanningen har anpassats
efter behovet och de uteblivna intäkterna har inte påverkat resultatet negativt.
Hemtjänsten har ett skiftande antal brukare med varierat behov. Hittills har det varit färre insatser att utföra än vad det är budgeterat för,
vilket medfört ett överskott för personalkostnader. Prognosen är ett överskott om 600 tkr.
LSS och Socialpsykiatrin är områden där enskilda beslut kan påverka utfallet stort. Under nuvarande förutsättningar väntas ett överskott om 1
000 tkr för de områdena tillsammans.
Hemsjukvården och Handläggarenheten väntas hålla budget.
Inom förvaltningsledning- och stöd samt IT och andra övergripande kostnader väntas ett överskott om 1 000 tkr. Bl a lägre IT-kotnader och
vakanser/tjänstledighet.
Nämnds- och styrelseverksamhet har en prognos på ett underskott om 100 tkr vilket förklaras av ökade kostnader i och med nytt
arvodesreglemente.
Förebyggande verksamhet kommer inte att förbruka sin budget, prognosen visar ett överskott om 100 tkr.
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning

Verksamhet

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

oktober

oktober

oktober

2019

2019

2019

2019

2019

2019

303

353

-50

253

298

-46

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET

1 450

1 450

0

1 208

1 274

-66

KULTURSKOLA

3 070

3 070

0

2 558

2 579

-21

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN

4 820

0

4 017

4 312

-295

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET

4 820
218

218

0

182

138

44

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

3 597

3 597

0

2 998

2 765

233

FÖRSKOLEKLASS

2 571

2 571

0

2 143

2 661

-519

32 772

33 972

-1 200

27 310

28 374

-1 064

FRITIDSHEM

3 478

3 478

0

2 898

2 560

338

OBLIGATORISK SÄRSKOLA

2 330

2 330

0

1 942

1 703

239

46 024
11 577

50 324

-4 300

38 353

41 865

-3 512

11 077

500

9 648

8 884

764

3 580

3 380

200

2 983

2 677

306

-1 420

-770

-650

-1 183

-533

-650

ALLM KOMMUNADMINISTRATION

0

0

0

0

-10

10

KOSTVERKSAMHET
Summa UKN (exkl Gymnasiet)

0
114 370

0
119 870

0
-5 500

0
95 308

-93
99 454

93
-4 146

20 039

21 939

-1 900

16 699

17 794

-1 095

134 409

141 809

-7 400

112 008

117 248

-5 241

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA
VUXENUTBILDNING
GYMNASIESÄRSKOLA
GEMENSAMMA KOSTNADER UTB

GYMNASIESKOLA

Summa UKN totalt
Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2019-10-31 visar att nämnden har ett underskott om -5 241 tkr
efter tio månaders verksamhet. Årsprognosen är -7400 tkr.
Grundskolan har sedan höstterminens start ökat sitt underskott, och årsprognosen är -4 300 tkr över budget. Personalkostnader
är huvudsakliga orsaken till de ökade kostnaderna.
Särskilt stöd beräknas gå över budget -1 395 tkr.
Köp av huvudverksamhet från fristående huvudman, oväntad kostnad -600 tkr.
Kostnader för grundskolan över budget -2 500 tkr, varav personalkostnader 1 600 tkr.
Förskolan visar ett underskott -1 200 tkr i årsprognos, kan ledas till personalkostnader.
Förvaltningen belastas med gemensamma kostnader, oförutsedda utfifter i samband med installation av paviljonger, 510 tkr.

10

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-19

1(2)
Referens

KS 2019/00714

Ekonomienheten
Krüger, Joachim, 0297-55527
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per
2019-08-31
Förslag till beslut
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.
Sammanfattning av ärendet
PwC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en
granskning av Ockelbo kommuns delårsbokslut 2019-08-31. De bedömer att
delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad enligt lagens krav och enligt god
redovisningssed i övrigt. Balanskravet bedöms också komma att uppfyllas.
Beslutsunderlag
Rapport Delårsrapport19 slutlig
Revisorernas bedömning av delårsrapport
Missiv – Granskning av delårsrapport per 2019-08-31
Ärendet
En ny kommunal redovisningslag trädde i kraft 1 januari 2019. För att lättare
följa lagens krav har årets delårsbokslut förskjutits från sista juni till sista
augusti. Det nya datumet underlättar även samarbetet med våra
grannkommuner och samägda bolag, som redan idag har det datumet. Ett
senare datum innebär att information kommer till kännedom senare men med
god kvalité på den ekonomiska månadsuppföljningen kan förhoppningsvis
en sådan konsekvens motverkas.
Rapporten tar upp områden som går att utveckla och vissa påpekanden att ta
i beaktande i arbetet framöver. Nedan presenteras några frågor som ska
prioriteras inför arbetet med delårsrapporten för 2020.
Revisionen kan inte uttala sig om förutsättningarna finns för att de
verksamhetsmässiga målen kommer att kunna uppnås på helåret.
Kommunstyrelsen ska till nästa delårsbokslut se till att utvärdera och
prognostisera fullmäktiges strategier och mål.
Rapporten bör göras tydligare vad gäller kopplingen mellan framtidsfrågor
och vilken påverkan de får på kommunens ekonomi och prioriteringar. Även
11

Datum

Ockelbo kommun

2019-11-19

KS 2019/00714

bör åtgärder redovisas som vidtagits eller som planerats för att möta
underskott.
Arbetet med att stärka rutiner, riktlinjer och framförallt tidsplaner ska
fortsätta. För 2020 planeras en mer sammanhållen process i enlighet med den
nya lagstiftningen.
I rapporten betonas betydelsen av att fortsätta arbetet med att stärka
kommunens ekonomiska ställning. I synnerhet nu när kommunen har gjort
och står inför stora investeringar med ökade avskrivnings- och
räntekostnader som tär på kommunens resurser. Det är av vikt att reglerna
kring god ekonomisk hushållning beaktas och vid negativ budgetavvikelse
ska en åtgärdsplan upprättas.
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2(2)

Granskning av
delårsrapport 2019
Ockelbo kommun

Uppdragsledare: Cecilia Axelsson
Projektledare: Mattias Ljungqvist Holm
Projektmedarbetare: Casper Wessén
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Innehållsförteckning
Inledning

3

1.1.

Bakgrund

3

1.2.

Syfte och Revisionsfrågor

3

1.3.

Revisionskriterier

3

1.4.

Avgränsning och metod

3

Iakttagelser och bedömningar

5

2.1.

Lagens krav och god redovisningssed

5

2.1.1.

Iakttagelser

5

2.1.2.

Bedömning

6

2.2.

God ekonomisk hushållning

6

2.2.1.

Iakttagelser

6

2.2.2.

Bedömning

8

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

9

14

1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens
delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2019.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.
I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande strategier och
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, kan inte revisionen uttala sig om förutsättningar finns att de verksamhetsmässiga målen kommer att uppnås för helåret. Kommunstyrelsen bör framgent tillse att utvärdering och prognostisering av fullmäktiges strategier och mål redovisas i delårsrapporten.
Kommunens resultat och ekonomiska läge
Resultatet för perioden visar på ett överskott om 13,6 mnkr (+19,7 mnkr), vilket är 6,1 mnkr sämre
än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett positivt resultat om
3,4 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Ockelbo kommun har ett stort fokus på mål- och ekonomistyrning. Kommunen har redovisat positiva resultat under ett flertal år, men bedömningen är att resultatnivån varit för låg. Det är av största
vikt att det arbete som pågår med att få en stabil ekonomisk grund fortsätter. Helårsprognosen
2019 visar på att kommunstyrelsen och Utbildnings- och kulturnämnden kommer att redovisa underskott, och vi bedömer den ekonomiska utvecklingen för styrelsen och nämnden som otillfredsställande.
Det är därför fortsatt viktigt att det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter inom respektive nämnds verksamheter. Det är väsentligt att åtgärder
vidtas för att minska prognosticerat underskott inom nämnderna. Dessutom har kommunen genomfört stora investeringar de senaste åren och planerar för ytterligare stora investeringar de
kommande åren. Dessa investeringar innebär ökade avskrivnings- och räntekostnader. Detta tillsammans med löneökningar, framtida pensionsutbetalningar samt att högkonjunkturen går mot sitt
slut kan komma att tära på verksamhetens samlade resurser.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling
av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning
utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

•

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:
•

Kommunallag (KL)

•

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

•

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport

•

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

•

Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:
•

översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,

•

förvaltningsberättelsens innehåll,

•

hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskning av jämförelseåret 2018 omfattas inte av denna granskning. Anledningen är att kommunen sedan upprättande av delårsrapport 2018 beslutat om ändrad period för delårsrapport
2019. Delårsrapporten omfattar numera perioden januari-augusti mot tidigare januari-juni. I delårsrapporten 2019 har jämförelsetal med samma period föregående ändrats från juni till augusti 2018.
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Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med
nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig
grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och
omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten.
Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2019-10-29 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2019-11-25.
Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på kommunkontoret.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.
2.1.1.

Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till +13,6 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats. Händelser av väsentlig betydelse redovisas även i nämndernas verksamhetsberättelser.
Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån
god ekonomisk hushållning beskrivs. Dels i förvaltningsberättelsen där viktiga framtidsfrågor beskrivs under rubriken ”Framtid”. Dels i nämndernas verksamhetsberättelser där motsvarande rubrik
finns. Kopplingen bör göras tydligare till hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi och
prioriteringar inom olika områden.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande
verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till +3,4 mnkr vilket är 3,4 mnkr bättre
än budgeterat.
Kommunstyrelsen och en av de två nämnderna prognosticerar underskott för året, varav Utbildnings- och kulturnämnden redovisar störst underskott om 4,6 mnkr. Socialnämnden prognosticerar
ett överskott för året. Kortfattade förklaringar lämnas till budgetavvikelserna. Eventuella åtgärder
som vidtagits eller som planeras för att minska underskotten beskrivs inte i delårsrapporten.
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets prognostiserade resultat om +3,4 mnkr förväntas kommunen redovisa en ekonomi i balans för år 2019.
Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s rekommendation R17. I delårsrapporten lämnas upplysningar om att kommunen har ändrat period
för delårsrapport från 2019 och att lämnade jämförelsetal motsvarar utfall per augusti och inte per
juni som var den tidigare delårsperioden. Vi konstaterar att räkenskaperna omfattar periodens
utfall samt jämförelsetal i enlighet med rekommendationen för delårsrapporter. Kommunen upprättar även sammanställd redovisning.
En samlad, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns i delårsrapporten.
Övergången till Lagen om kommunal bokföring och redovisning från 1 januari 2019 har inte haft
någon effekt på förbundets eget kapital, resultat- och balansräkning, varvid det inte har föranlett
något behov av justering av ingående balanser. Det kan noteras att kommunen har kortfristiga
placeringar som enligt huvudregeln i den nya lagen ska värderas till verkligt värde. Vid avstämning
med kommunen framkommer att de finansiella instrument som innehas omfattas av de instrument
som enligt lag är undantagna från värdering till verkligt värde (LKBR 7 kap 7§).
Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har inga väsentliga avvikelser påträffats.
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Noter
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det framgår att från och med räkenskapsåret 2019 är delårsrapporten upprättad i enlighet med lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för
kommunal redovisning.
Förklaring till säsongsvariationer beskrivs ej särskilt. Förändring av väsentliga ansvarsförbindelser
framgår av förvaltningsberättelse och not till balansräkningen.

2.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.

2.2.

God ekonomisk hushållning

Ockelbo kommuns styrmodell har omarbetats inför 2019. Styrmodellen omfattar Vision 2030 som
är den högsta övergripande målnivån för kommunen. Utifrån visionen har sex kommunövergripande strategier utarbetats att gälla från 2019; Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i stor
och smått, Utveckla samhället, Ständiga förbättringar, Teknik som underlättar samt Torgför Ockelbo. Till strategierna finns ett antal verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning kopplade, totalt nio stycken.
Enligt KL 11 kap 6§ framgår att budgetdokumentet även ska innehålla en plan för verksamheten
under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Fastställt budgetdokument redogör inte för de verksamhetsmässiga målen utan
finns redogjorda i ett separat dokument som fastställdes av fullmäktige i mars 2018.
Utifrån de kommunövergripande strategierna finns även mätbara mål per nämnd, som fastställdes
av fullmäktige i december 2018.
Kommunfullmäktige har fastställt en års- och flerårsbudget för perioden 2019-2021 innehållande
ett antal finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

2.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansiella mål
som fastställts i budget 2019.
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Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i budget 2019

Utfall i delår samt
prognos 2019

God ekonomisk hushållning ska genom- I delåret redovisas ett
positivt resultat om
syra kommunens alla verksamheter.
+13,6 mnkr för kommunen. Nämnderna redovisar ett totalt överskott
om 5,8 mnkr.

Måluppfyllelse,
kommunens avstämning
Målet är delvis uppfyllt för
såväl perioden som för
året.

En nämnd uppnår inte
målet för perioden och
kommunstyrelsen och en
Prognos för helåret visar nämnd förväntas inte
uppnå målet för året.
på ett positivt resultat
om +3,4 mnkr för kommunen. Dock prognostiserar kommunstyrelsen
och en nämnd underskott.

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara
minst 2 % av skatter och utjämning. För
2019 har fullmäktige beslutat att målet
ska uppgå till 0%.

Resultatet för perioden
uppgår till +13,6 mnkr
och utgör 5,4 % av skatter och statsbidrag.
Prognostiserat resultat
2019 uppgår till +3,4
mnkr vilket utgör 0,9%
av skatter och statsbidrag.

Målet är uppfyllt för perioden.
Bedömningen är att
måluppfyllelse kommer att
uppnås för året.

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansierats. Vid ny/ombyggnad kan
upplåning ske utifrån separat bedömning.

Under perioden har ingen upplåning skett. Enligt prognosen 2019
beräknas ingen nyupplåning ske. Investeringarna 2019 är självfinansierade.

Målet är uppfyllt för perioden.
Bedömningen är att
måluppfyllelse även kommer att uppnås för året.

Amortering av låneskulden sker med
minst 1 % årligen.

Vid bokslutet 2018 uppgick långfristiga skulder
till 150,2 mnkr. Per
190831 uppgick skulden
till 150,2 mnkr. Amortering beräknas inte att
ske under året.

Målet är inte uppfyllt för
perioden.
Bedömningen är att
måluppfyllelse inte kommer att uppnås för året.

Soliditeten ska årligen öka med 2 %.

Per 181231 uppgick
soliditeten till 33 % och
vid delåret 2019 till 37
%. Prognosticerad soliditet 2019 anges uppgå
till 34 %.

Målet är uppfyllt för perioden.
Bedömningen är att
måluppfyllelse inte kommer att uppnås för året.

Av redovisningen framgår att två av fem finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.
Mål för verksamheten
I delårsrapporten finns en beskrivning av kommunens vision och fullmäktiges kommunövergripande strategier samt de till strategierna kopplade verksamhetsmässiga mål. Redogörelse för
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kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges fastställda kommunövergripande strategier och
bedömning av måluppfyllelsen för helåret saknas.
I verksamhetsberättelserna görs en avstämning av styrelsens respektive nämndernas fastställda
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Avstämning sker mot utfallet för perioden och för kommunstyrelsen även mot lämnad årsprognos. Årsprognos per verksamhetsmål
lämnas däremot inte i nämndernas verksamhetsberättelse. Redogörelsen av måluppfyllelsen sker i
tabellform per kommunövergripande strategi där respektive nämnds samt kommunstyrelsens
måluppfyllelse återges. Graden av måluppfyllelse anges som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.
Verksamhetsberättelserna redogör inte för vilka kriterier som krävs för att respektive verksamhetsmässigt mål ska bedömas vara uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. Inte heller redovisas
någon information som underlag för bedömning av respektive mål. Det är därför inte möjligt att
följa upp den bedömning som gjorts.

2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.
I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande strategier och
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, kan inte revisionen uttala sig om förutsättningar finns att de verksamhetsmässiga målen kommer att uppnås för helåret. Kommunstyrelsen bör framgent tillse att utvärdering och prognostisering av fullmäktiges strategier och mål redovisas i delårsrapporten.
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten upprättats
enligt lagens krav och god redovisningssed?

Uppfyllt
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Är resultaten i delårsrapporten
förenliga med de av fullmäktige
fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Delvis uppfyllt/ Redovisning och bedömning saknas
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är
förenligt med de finansiella
mål som fullmäktige fastställt
i budget 2019.
I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande strategier och verksamhetsmässiga mål för god
ekonomisk hushållning, kan
inte revisionen uttala sig om
förutsättningar finns att de
verksamhetsmässiga målen
kommer att uppnås för helåret. Kommunstyrelsen bör
framgent tillse att utvärdering
och prognostisering av fullmäktiges strategier och mål
redovisas i delårsrapporten.

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun enligt de villkor och under
de förutsättningar som framgår av projektplan från 2019-06-25. PwC ansvarar inte utan särskilt
åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Ekonomiutskottet
2019-11-17

EXTRA EKONOMIUTSKOTT
Inför års – och flerårsbudget 2020 - 2022
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2020 – 2022 har överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Datum för överläggningen var den 10 oktober 2019.
För att säkerställa den ekonomiska utvecklingen och konsekvenser av regeringens beslut
om kommunal inkomstutjämning har kommunens budgetprocess flyttas fram i tid för att
kunna erhålla så aktuell information som möjligt.
Ny tidplan för fastställande av budget 2020-2022

Ny tidplan

Förslag till skattesats 2020 enligt plan; kommunstyrelsen den
29 oktober och fullmäktige den 25 november
Extra ekonomiutskott

21 november

Kommunstyrelsen den 19 november flyttas till den 27 november, förslag till års- och flerårsbudget

27 november

Kommunfullmäktige – beslut till års- och flerårsbudget

17 december

För att erhålla ett nuläge och eventuella förändringar kallas ordförande och förvaltningschefer till ett kort avstämning per nämnd.
Torsdag den 21 novmeber 2019, kl 08.30 – 14.00
kl 08.30 – 09.30

Ekonomiutskott

kl 09.30 – 10.00

Socialnämnden

kl 10.00 – 10.30

Utbildnings- och kulturnämnden

kl 10.30 – 11.00

Kommunstyrelsen

kl 11.00 – 14.00

Ekonomiutskott

Plats: Stora Vänortsrummet

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Ann-Sofie Stensson  0297-55514  070-5141423  ann-sofie.stensson@ockelbo.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-18
Utbildnings- och kulturnämnden

§ 68

Dnr 2019/00241

Års- och flerårsbudget 2020-2022
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.
Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och
flerårsbudget 2020-2022 på ram med konsekvenser, utifrån ramar och
investering fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17, §57.
Utifrån preliminära ramar för års- och flerårsbudget 2020-2022 saknas
ca 7,8 miljoner 2020, 8,2 miljoner 2021, 6,6 miljoner 2022 för att bedriva
verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå. Beloppen
motsvarar en uppräkning av ramarna med 2% årligen.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2019-09-04.
Inlägg
Theresia Mörtman (SD), Inger Högberg Kalmering (C), Jonny Lindblom
(SD), Joel Strömner (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-09-04

1(4)
Referens

UKN 2019/00241

Johansson, Ola, 0297-555 86
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Års- och flerårsbudget 2020-2022
Förslag till beslut
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och
flerårsbudget 2020-2022 på ram med konsekvenser, utifrån ramar och
investering fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17, §57.
Utifrån preliminära ramar för års- och flerårsbudget 2020-2022 saknas
ca 7,8 miljoner 2020, 8,2 miljoner 2021, 6,6 miljoner 2022 för att bedriva
verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå. Beloppen
motsvarar en uppräkning av ramarna med 2% årligen.

Ärendet
Konsekvenser utifrån fastställda ramar
Konsekvenser i verksamheten om vi ska hålla oss inom befintlig ram blir ett
flertal, standardsänkning vad det gäller verksamheten i dess helhet
naturligtvis. Ställt till UKN:s mål för perioden så kommer vi att behöva göra
avkall på flera om vi inte kan få erforderlig budget. Simkunnigheten är ett
tydligt exempel då vi inte kan erbjuda simundervisning mer än det skollagen
kräver. Storlek på barngrupper i förskolan kommer även det att bli ett mål
verksamheten inte kommer kunna uppnå.
Kommer ej heller kunna uppfylla kraven på kosten vad det gäller närodlat
och kravmärkt. Städavtalet behöver förändras alternativt att vi minskar
avsevärt på städandet och då rimligen får andra negativa konsekvenser.
Vuxenutbildningen måste vi minska tillgängligheten till.
Minskat föreningsbidrag och kulturverksamhet
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Ockelbo kommun

2019-09-03

UKN 2019/00241

Sida
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Områden att lyfta/behov som inte ryms inom nuvarande ram
Förutom vad som anges ovan, pengar som saknas i ram för att bedriva
verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå, vill nämnden
lyfta nedanstående områden i budgetprocessen:
Förskolan
Kommunstyrelsen har fattat inriktningsbeslut om utbyggnad av centrala
förskolan KS 170228 § 15. Wij förskola återinvigs under hösten 19, men
behovet av förskoleplatser är inte helt tillgodosett. Förskole utredning är
genomförd och presenterad för UKN sep 19. En vision för förskolan i
kommunen och den framtida förskolan.
Idag finns totalt 51 medarbetare inom förskolan i Ockelbo kommun.
Grundskolan
Läsåret 18/19 infördes organisationen med en rektor för grundskolan i
Ockelbo kommun, under året så har rektor formerat sin inre organisation i
form av anställning av ytterligare 1 biträdande rektor (1/2 -19), en biträdande
var med redan vid läsårsstart. Grundskolorna i kommunen har under året
kommit närmre i form av mötes forum skapades där pedagogerna gavs
möjlighet att mötas mellan skolenheterna. Organisationen är fortfarande i sin
inledning, att sätta en organisation tar tid.
Vuxenutbildning
Verksamheten vid vuxenutbildningen i Ockelbo består i huvudsak av SFI
och Komvux. Det finns också elever som studerar på distans via extern
utbildningsanordnaren samt elever vid olika yrkesutbildningar som oftast
bedrivs i närliggande kommuner via Gästrike Vux.
En ny kombinationstjänst med inriktningen verksamhetsutvecklare och
speciallärare har blivit en del av organisationen från januari 2019.
Komvux i Ockelbo är en av 100 skolor av totalt 6000 skolor i Sverige som
blivit utvald för att delta i försöksverksamheten med digitalisering av
nationella prov. Försöksverksamheten pågår till december 2021 och från
2022 ska hela Sverige genomföra digitala nationella prov.
På ett år har vi gått från en behörig lärare till sex behöriga lärare vid SFI på
motsvarande elevunderlag och det har fått ett mycket stort genomslag i
verksamhetens kvalitet.
Kosten
Kostverksamheten i Ockelbo kommun består av 5 enheter. Enheterna
serverar och lagar mat till förskola, skola, äldreboende, hemtjänst,
trygghetsboende, dagcenter och boendestöd. Verksamheten har 12 anställda
exklusive kostchefen. Från och med oktober 2017 t.o.m. oktober 2019 har vi
två extratjänster i kostverksamheten.
I Perslundaskolans kök tillagas och levereras kall mat till kommunens tre
mottagningskök: Gäveränge skola/Ängens förskola, Stenhuggarens förskola
och Wij förskola. Perslundaskolan levererar också varm mat till
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förskoleavdelningarna Smultronet och Mumin och till byförskolorna i
Lingbo, Jädraås och Åmot.
I Bysjöstrands kök tillagas mat till äldreboendet, hemtjänsten,
trygghetsboendet, dagcenter och boendestödet.
I november 2019 kommer kostenheten att få ett nytt tillagningskök på Nya
Wij.

Simhall
Simhallens tidigare ärenden hos arbetsmiljöverket och hos VGS är nu
avslutade och vi har i dag en simhall som uppfyller kraven. Dock är det
centralt för simhallen att det måste underhålls arbetas för att vi ska bibehålla
den standarden. Organisationen kring simhallen har under året förändrats och
kostchefen är numera kost- och simhallschef.
Lönesatsning lärare
I Ockelbo liksom i princip hela Sverige är det hård konkurrens om behöriga
och legitimerade lärare. Detta gör att rörligheten på lärararbetsmarknaden
har ökat mycket under senare år. Nyanställd personal ofta går in på högre
löner än kollegor som redan finns i organisationen. I Ockelbo finns ett antal
medarbetare som under många år gjort ett bra jobb, men som trots det inte
ligger i närheten av nyanställda i lönehänseende. Detta förhållande behöver
rätas upp för att Ockelbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och
lyckas behålla medarbetare med rätt kompetens.
Utbildnings- och kulturnämnden önskar att det från 2020 och framåt
tillskjuts medel utöver sedvanlig uppräkning av ramarna för
personalkostnader. Pengarna skall gå till en riktad lönesatsning för
legitimerade lärare i de skollagsstyrda skolformerna (förskola, grundskola,
fritidshem, vuxenutbildning).
Fördelning sker till legitimerade lärare som har en obruten anställningstid i
Ockelbo kommun på 10 år eller mer, respektive 20 år eller mer. Gruppen
som har arbetat 10 år eller mer i kommunen omfattar ca 20 personer och det
finns ca 30 personer med en anställningstid över 20 år. Extra lönesatsning
behöver göras om vi ska behålla den mycket kompetenta personal som vi
har.
IKT - Informations- och KommunikationsTeknik
Upphandling systemstöd för elevadministration
Inom den närmaste tiden kommer våra systemstöd att ta ny form.
Tillsammans med Gävle kommun har vi upphandlat såväl
elevregisteringssystem som lärarplattform som används inom utbildning. Det
innebär att den närmaste tiden kommer det vara mycket utbildningar för att
personalen ska få rätt förutsättningar till dessa system. Tidsplanen är att detta
ska vara genomfört så till hösten -20 är system helt igång.
När vi i augusti startade utrullning av datorer till våra elever så har vi idag en
dator till varje elev i årskurs 4-9.
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Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling
Trots vår tidigare redovisning av gymnasiekostnader så täcker inte budgeten
de faktiska kostnaderna för gymnasieskolan. En gymnasieplats kostar oss
mellan 75-175 000/läsår, vi bör rimligen budgetera för en snittkostnad per
elev och antal elever som vi kommer att ha i gymnasieskolan. Andel elever
som inte genomför gymnasieskola alt ”hoppar av” är försumbar. En elev som
kliver av sitt valda gymnasieprogram påbörjar inom ett knappt år ett annat
vilket leder till att kostnaden finns kvar.

Elever i behov av grundsärskola eller
gymnasiesärskola
Det är en kostnad som är svårt att hantera för oss i budgeten. Vi har ingen
reell uppfattning om antalet elever inom det då det kan flytta in och flytta
ifrån elever inom denna krets. Vi har i dag inte funnit en form där vi kan
hantera det budgetmässigt. I dagsläget så kostar det oss avsevärt mer an vad
som är avsatt i budget.

Fortsatt process
Nämnden har ännu inte pekat ut vilka områden som är aktuella för
reducering vid bibehållen ram. Klart är att fastställda ramar påverkar
möjligheten att uppfylla de mål som är satta och att besparingar inom
skollagsstyrda verksamheter även ändrar förutsättningarna för att nå de
statliga mål och krav som ställs.

Ola Johansson
Utbildnings- och kulturchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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Utbildnings- och kulturnämnden års- och flerårsbudget
2020-2022
Förslag till beslut
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och
flerårsbudget 2020-2022 med konsekvenser, utifrån ramar och
investering fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17, §57.
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2020-2022 saknas
ca 7,9 miljoner 2020, 8,2 miljoner 2021, 6,6 miljoner 2022 för att bedriva
verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå.
Ärendet
Fastställda ramar enligt flerårsbudget 2020-2022 (tkr)
Fastställda ramar

2020

2021

2022

Utbildnings- och kulturnämnden

136 584

138 796

141 053

Sammanfattning
Tillkommande behov (tkr)

Budget
2020

Förskola

1 850

Kost

450

Grundskola

1 950
4 250

Gymnasieskolan
UKN totalt

3 650
7 900

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ola Johansson 2019-09-04 Konsekvenser fastställda ramar.
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Förskolan
Kommunstyrelsen har fattat inriktningsbeslut om utbyggnad av centrala
förskolan KS 170228 § 15. Wij förskola återinvigs under hösten 2019. Att
bemanna efter ombyggnationen ryms inte inom befintlig budget.
Det finns ett ökat behov av insatser via elevhälsa i förskolan. Då vi vet att tidiga
insatser är av viktiga, är detta ett område som vi vill prioritera. Dock saknas medel
i budget för detta.
Kosten
I november 2019 kommer kostenheten att få ett nytt tillagningskök på förskolan
Nya Wij. För att täcka dessa kostnader behöver budgeten utökas.
Grundskolan
Grundskolan arbetar för att möta elevers behov och ger stöd i den utsträckning de
har rätt till enligt skollagen, förordningar och läroplan. Vi vill utveckla och stärka
arbetet för bland annat de elever som omfattas av NPF (Neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning). Idag saknas medel för att tillgodose dessa behov.
Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling
Trots vår tidigare redovisning av gymnasiekostnader så täcker inte budgeten
de faktiska kostnaderna för gymnasieskolan. En gymnasieplats kostar mellan 75175 000/läsår, vi bör rimligen budgetera för en snittkostnad per elev och antal
elever som vi kommer att ha i gymnasieskolan.
Andel elever som inte genomför gymnasieskola alt ”hoppar av” är försumbar. En
elev som kliver av sitt valda gymnasieprogram påbörjar inom ett knappt år ett
annat vilket leder till att kostnaden finns kvar.
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OCKELBO KOMMUN

Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021-2022

Sammanställning

Driftsbudget
Budgetram

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

136 623

134 409

136 584

138 853

141 167

Investeringsbudget
Gemensamma investeringar UKN

1 360

1 320

720

720

720

Personal
Personalkostnader
Antal årsarbetare

92 383

83 695

85 788

89 657

89 658

144

152

152

155

155
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Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021-2022

Driftbudget

Nettokostnader tkr

Nämndverksamhet

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

287

303

309

315

321

Allmän fritidsverksamhet

1 755

1 450

1 478

1 506

1 534

Kulturskola

3 116

3 070

3 128

3 188

3 248

Idrotts o fritidsanläggn

5 020

4 820

4 912

5 005

5 100

152

218

222

226

231

Biblioteksverksamhet

3 671

3 597

3 665

3 735

3 806

Förskoleklass

2 257

2 571

2 620

2 670

2 720

32 301

32 772

33 395

34 029

34 676

Fritidshem

3 520

3 478

3 544

3 611

3 680

Grundsärskola

2 315

2 330

2 374

2 419

2 465

Grundskola

47 092

46 024

46 898

47 790

48 698

Vuxenutbildning

11 391

11 577

11 798

12 021

12 250

4 054

3 580

3 649

3 717

3 788

Allmän kulturverksamhet

Förskola

Gymnasiesärskola
Gemensamma kostnader
Kostverksamhet
Summa exkl gymnasieskola

-

1 621

-

1 420

-

1 447

-

1 474

-

1 502

115 310

114 370

116 545

118 757

121 014

Gymnasieskola
21 313
Totalt utbildnings- och kulturnämnden 136 623

20 039
134 409

20 039
136 584

20 039
138 796

20 039
141 053

136 584
20 039
116 545

138 853
20 039
118 814

141 167
20 039
121 128

Preliminär ram KF § 57/2019
Prel ram gymnasiet
Prel ram exlusive gymnasiet
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OCKELBO KOMMUN

Utbildnings- och kulturnämndenen

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021-2022

Investeringsbudget
Verksamhet/projekt
Gemensamma investeringar UKN
Totalt

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

1 360

1 320

1 360

1 320

720
720

720
720

720
720

Beskrivning
Inför varje nytt budgetår upprättas en plan i förvaltningsbudgeten för nödvändiga investeringar. Beslut
om investeringar tas i utbildnings -och kulturnämndens ledningsgrupp under innevarande år utifrån
verksamheternas behov.

Investering 2020-2022
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Utbildnings- och kulturnämnd

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021-2022

Nyckeltal
Nya nyckeltal tas fram under hösten 2019
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR, UPPDRAG OCH UTMANINGAR
INFÖR BUDGETPERIODEN 2020 – 2022
Politisk verksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Nämndverksamhet avser kostnader för politisk verksamhet såsom arvoden, kurser, litteratur och dylikt till ledamöterna och andra kostnader i samband med sammanträden. Nio
sammanträden planeras per år.

Allmän fritidsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Inom allmän fritidsverksamhet inryms bidrag till föreningar och studieförbund samt åtgärder inom det rörliga friluftslivet och fritidsverksamhet skolungdom - öppen ungdomsverksamhet.
Inom öppen ungdomsverksamhet ingår arrangemang för ungdomar, t.ex aktiviteter under
sportlov och höstlov samt fotbollsskola. 0.5 tjänst fritidsintendent ansvarar för verksamhetsutövandet, kontakt med föreningslivet och andra aktörer, bereder bidragstilldelning
samt ansvarar för verksamhetsutveckling.
Utmaningar
Fördela föreningsbidragen så att det räcker till så många som det är möjligt.

Kulturskola
Verksamhetsbeskrivning
Kulturskolan erbjuder frivillig undervisning i musik och bild främst för barn och ungdom.
Undervisningen på alla de vanligaste instrumenten, och spridningen över instrumentgrupperna är god. Hela kommunen är representerad med elever från alla skolor. På blås-,
stråk-, rock- och gitarrsidan finns flera ensembler igång som, förutom att medverka på de

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Ann-Sofie Stensson  0297-55514  070-5141423  ann-sofie.stensson@ockelbo.se
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konserter som arrangeras i egen regi, ofta spelar för både offentliga, förenings- och privata uppdragsgivare.
Verksamheten vid Kulturstation's fritidsgård drivs på entreprenad av ABF Gästrikebygden.
Gården har öppethållande fyra kvällar i veckan.

Idrotts- och fritidsanläggningarna
Verksamhetsbeskrivning
Idrotts- och fritidsanläggningarna i kommunen utgörs av lokalerna i centrumhuset (Bionärhallen, A-lokalen och ungdomslokalerna). Kostnaderna för lokalerna i centrumhuset består i allt väsentligt av hyra samt vaktmästar- och städtjänster. Intäkterna består av hyresintäkter i anläggningen.
Kommunen äger Ockelbo Idrottsplats. Nyttjanderätts- samt driftsavtal finns upprättat med
Ockelbo Idrottsförening samt nyttjanderättsavtal med Ockelbo Hockey. Vid Ockelbo Sim &
Friskvårdscenter erbjuds ett familjevänligt bad med kringaktiviteterBåde Sim & Friskvårdscenter och Actic ingår i Wellnets utbud kopplat till Ockelbo kommuns friskvårdssatsning.
Utmaningar
Öka tillgängligheten för kommunens invånare

Allmän kulturverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Inom allmän kulturverksamhet ingår bl a bidrag till arrangemang och aktiviteter såsom kulturinslag i samarrangemang med andra, t ex utställningar, filmprogram, barn- och vuxenteater och musikarrangemang. Arrangemang vid Valborg, nationaldagen och midsommar
sker i samverkan med bl.a. Wij Trädgårdar. Även barnkultur, kultur i förskola/skola samt
vänortsverksamhet återfinns här.
Utmaningar
Tillgängligheten

Biblioteksverksamheten
Verksamhetsbeskrivning
Biblioteksverksamheten omfattar huvudbibliotek och skolbibliotek.
Utmaningar
Tillgängligheten

39

2 (6)

Pedagogisk verksamhet
Verksamhetsbeskrivningar

Förskola
Förskola erbjuds för barn 1 - 5 år. I kommunal regi finns 15 förskoleavdelningar. I kommunen finns också en fristående förskola : Svalan
Förskolan regleras av Skollagen och Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10). Kommunen skall
erbjuda förskoleverksamhet i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Barn vars föräldrar är arbetslösa och
föräldralediga skall erbjudas förskola eller pedagogisk omsorg i omfattningen minst tre
timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Kommunen skall kostnadsfritt erbjuda allmän förskola om minst 15 tim/vecka eller 525 timmar/år för alla barn från tre års ålder.
Öppen förskola finns i familjecentralen i Ockelbo. En familjecentral är en mötesplats för
blivande föräldrar samt föräldrar och barn i förskoleålder. Föräldrar ska så långt det är
möjligt erbjudas den verksamhetsform de önskar för sina barn.
Utmaningar
Driva en förskola med hög kvalitet samt att kunna anställa behöriga pedagoger

Förskoleklass
Utbildningen förskoleklass ska stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda
dem för fortsatt utbildning. Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska stimulera allsidiga kontakter och social gemenskap.
Verksamheten erbjuds alla barn från hösten det år de fyller 6 år och är kostnadsfri, i kommunen så är förskoleklassen lagd på 25 tim/vecka.
Utmaningar
Kvalitet och bibehålla pedagoger

Fritidshem
Fritidshemmet riktar sig till barn från 6 till 12 år under den skolfria delen av dagen. Verksamheten bedrivs integrerad med förskoleklass och grundskola.
Höstterminen 2016 startade fritidsklubben vid Perslundaskolan. Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6
Utmaningar
Kvalitet och bibehålla pedagoger
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Grundsärskola
Ockelbo kommun köper elevplatser i grundsärskolan i Sandviken och Gävle. Med dessa
kommuner har samverkansavtal upprättats. Kostnad för varje elev beräknas till 260 - 420
tkr per år avseende köp av plats. I vissa fall tillkommer kostnad för elevassistent.
Utmaningar
Finna lösningar utifrån elevernas behov då vi inte har en egen grundsärskola.

Grundskola
Perslunda för elever i årskurs 4-9. Gäveränges och Åbyggebys grundskolor omfattar årskurserna 1-3.
Vid samtliga enheter bedrivs vid behov grundsärskola i inkluderad form.
Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering
beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans
ägare, den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvaret
för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för
hur verksamheten styrs.
Kostnader inom grundskolan omfattas till största delen av personalkostnader för undervisning. Till detta tillkommer kostnader för administration, skolmåltid, elevhälsa, skolskjutsar,
lokaler, läromedel, skolbibliotek samt fortbildning. Eleverna är olycksfallsförsäkrade dygnet runt hela året.
I programmet ingår även köp av platser i andra kommuner samt vid fristående grundskolor.
Utmaningar
Få fler elever att nå gymnasiebehörighet och att rekrytera behöriga pedagoger.

Gymnasieskolan
Kostnader inom gymnasieskolan består av interkommunal ersättning samt bidrag till fristående gymnasieskolor, gymnasieresor, inackorderingstillägg, administration.
Utmaningar
Upprätta hålla den goda samverkan vi har med befintliga avtal

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen är en del av det offentliga skolväsendet och delas upp i verksamheterna: Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna
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som syftar till att ge personer med utvecklingsstörning kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få i särskolan samt utbildning i svenska för invandrare, SFI.
Vuxenutbildningen kan också erbjuda uppdragsutbildning. Yrkesvux bedrivs i samarbete
med Hofors, Sandviken, Gävle och Älvkarleby
Utmaningar
Kunna erbjuda adekvata utbildningar för eleverna men även det behov som finns hos
kommunen.

Gymnasiesärskola
Ockelbo kommun har elever inskrivna vid gymnasiesärskolorna i Gävle och Sandviken.
Kostnaden per plats är individuell och kriterierna vid fastställande av pris är val av utbildning. Beräknad kostnad per elev 230 - 400 tkr per år. I vissa fall tillkommer kostnad för
elevassistent. Gymnasiesärskolan är fyraårig.
Utmaningar
Se gymnasiet

Gemensamma kostnader
Anslag för insatser som avser kostnader som berör samtliga verksamheter inom förskola
och skola bl a avgift/kostnad för BNS-samordnare inom Bryggan samt RUC-X regionalt
utvecklingscentrum i Gävleborgs län (kommunerna tillsammans med Högskolan i Gävle).
Central administration 50 % tjänst.
Här ligger viss del av förvaltningens kostnader för IT, bl. a. IT-samordnare 60 %,webbredaktör 40 %. Licens- och kommunikationskostnader samt IT-samverkan med Gävle har
fördelats ut på respektive program så långt som möjligt.
Beräknade intäkter från integrationsenheten avseende verksamhet för nyanlända återfinns här.

Kommun- och personaladministration
Institutionsvaktmästeri återfinns här, kostnader och intäkter för institutionsvaktmästeri fördelades på utbildnings- och kulturnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen.
Tre vaktmästartjänsterna fördelas mellan nämnderna: SN 0.75, KS 0.25 samt UKN 2.0.
Elektriker och snickare är anställda under institutionsvaktmästeriet, finansieras genom försäljning av verksamhet.
Kostnader för facklig verksamhet, samverkan och förhandling återfinns också här.
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Kostverksamheten
Verksamhetsbeskrivning
Kostverksamheten fungerar som egen resultatenhet, med ansvar för både kostnader och
intäkter. Verksamheten är nollbudgeterad, eventuellt över-/underskott tas av respektive
nämnd de tillhör.
Samlat produktionskök för äldreomsorg och LSS ligger i Bysjöstrand. Perslundaskolan är
samlat produktionskök för förskolor och skolor. Under hösten 19 tillkommer ett tillagningskök för förskolan i samband med ombyggnation av Wij förskola.
Vid Perslundaskolan serveras varm mat som också levereras till byarnas förskolor samt
avdelningarna Mumin och Smultronet. Övriga förskolor och skolor har mottagningskök dit
det levereras kyld mat.
Utmaningar
Kunna leverera en god kost som uppfyller de satta målen för närproducerat och ekologiskt
inom budgetens ram
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2020
Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra
arbetssätt i god arbetsmiljö.
•

Öka tryggheten i Ockelbo – simkunnighet hos medborgarna prioriteras 2020-2022.

•

Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.

•

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens
•

Vara en god arbetsgivare som behåller och utvecklar vår kompetenta personal i kommunen.

•

Höj personalens kompetens i skola och förskola.

•

Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

Teknik som underlättar
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna
och organisationen
•

Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna.

•

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering.

•

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
•

Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya).

•

Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.
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ANTAL BARN
FOLKBOKFÖRDA BARN I OCKELBO KOMMUN

Född år

Gäv

Ling

Åby

Jädr

Åmot

S:a

2014

38

4

17

0

5

64

2015

30

10

16

3

6

65

2016

21

8

14

3

2

48

2017

33

4

18

1

2

58

2018

35

6

14

1

4

60

2019

24

5

3

2

3

37

Födda 2014-2018
Födda 2019

295
pågående

Inskrivningsflödet av förskolebarn sker löpande under året med fyra
intag. Största barngrupperna är under månaderna april - juni
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BARN I FÖRSKOLAN
Sept 2019

Nov 2019

Jan 2020

Antal barn

Antal barn

Antal barn

Stenhuggaren

81

88

88

Lilla Jag

22

22

22

Ängen

15

0

0

Åmot

17

17

19

Jädraås

5

5

5

Lingbo

25

26

29

Wij/kaplan

69

18

19

Nya Wij

0

70

88

Summa

234

246

270

Förskola
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OCKELBO GRUNDSKOLA
Läsår

F-kl

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Totalt

18--19

69

57

52

55

66

46

55

44

55

66

565

19--20

59

73

57

53

52

66

45

56

45

55

561

20--21

64

59

73

57

53

52

66

45

56

45

570

21--22

65

64

59

69

57

53

52

66

45

56

586

22--23

48

65

64

59

69

57

53

52

66

45

578

23--24

58

48

65

64

59

69

57

53

52

66

591
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GYMNASIESKOLA
Kalenderår

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Läsår

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

Åk 1

57

85

58

47

60

49

Åk 2

61

53

85

58

47

60

Åk 3

49

57

53

85

58

47

Elever/läsår

167

195

196

190

165

156
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GYMNASIESKOLA
KOSTNAD
Snittpris kr
Årskostnader tkr

Budgetram tkr

Avvikelse tkr

2019

2020

2021

2022

2023

120 000

121 200

122 412

123 636

124 872

21 720

23 695

23 626

21 945

20 042

20 039

20 039

20 039

20 039

20 039

-1 681

-3 656

-3 587

-1 906

-3
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TAXEKATALOG

2019

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Fr.o.m.
2017-01-01

FOLKBIBLIOTEKET
Ersättningar för förlust av medier
Fullvärdespris eller antikvariatspris när det är möjligt
I annat fall ersättning med schablonpris enligt följande:
➢ Vuxenbok/ljudbok
➢ Barnbok/ljudbok
➢ Film
➢ Musik-CD
➢ Tidskrift
➢ CD-rom/TV-spel
➢ Språkkurs
➢ Barn-cd och DAISY-skiva
➢ Lånekort – tas ut från 18 års ålder
Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

300 Kr
200 Kr
500 Kr
200 Kr
50 Kr
700 Kr
500 Kr
150 Kr
20 Kr

Förseningsavgifter

för personer över 18 år

➢ Förseningsavgift bok per dag
➢ Förseningsavgift Tv-spel per dag
➢ Maxbelopp per försenad bok, cd etc
➢ Maxbelopp per återlämningstillfälle
Skuldspärr när förseningsavgiften uppgår till 100 kronor

1 Kr
10 Kr
100 Kr
200 Kr

Övriga avgifter – inkl moms
➢ Kopior, per styck
➢ Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m
➢ 1-5 kopior ur uppslagsböcker

2 Kr
Gratis
Gratis
Bibliotekets
kostnad
3 Kr
5 Kr
5 Kr
10 Kr

➢ Kopior från andra bibliotek
➢ Telefax per sida, inom Sverige
➢ Telefax per sida, utomlands
➢ Inplastning A4, per styck
➢ Inplastning A3, per styck

Fr.o.m.
2013-01-01

KULTURSKOLAN
➢ Terminsavgift
- gruppaktivitet kör / ensemble
.- aktiviteterna bild, slöjd, drama och musik (huvudinstrument)

300 Kr
500 Kr

Familjerabatt ges på terminsavgiften så att det blir gratis från och med tredje
syskonet på samma folkbokföringsadress.
➢ Biinstrument per termin
➢ Hyra av instrument per termin
➢ Vuxna elever tas emot i mån av plats, 10 lektionstillfällen

250 Kr
250 Kr
1 200 Kr
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Fr.o.m.
1991-10-01

KONTROLLANTARVODE
Enligt lotterilagen ska arvode till lotterikontrollanter utgå, arvodet betalas av den
som anordnar lotterierna.
Fastställt arvode är 2 % av lotteriets omsättning dock minst 200 kronor, men får ej
överstiga 2 000 kronor.

Fr.o.m.
2017-01-01

INOMHUSANLÄGGNINGAR
Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga.
Verksamheten är inte belagd med moms.
CENTRUMHUSETS FRITIDSAVDELNING
Bionärhallen,
Vuxna, per timme
Barn- och ungdomsverksamhet upp till 20år, per timme
Tennis per timme
Ockelbo Idrottsförening betalar för BilmaCup 7 000 kronor. ( UKN beslut 2003-08-21)
A-lokalen
➢ Pro – Handikapporganisationer m.fl. inkl. cafeteria
➢ Frivilliga organisationer
➢ Övriga bidragsberättigade föreningar

Kategori 1

Kategori 2

250 Kr
150 Kr
150 Kr

300 Kr

200 Kr
Fritt
100 Kr

150 Kr

Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas.
ÅBYGGEBY LANDSBYGDSCENTER
➢ Idrottshall, per timme
- barn- och ungdomsverksamhet, per timme
➢ Tennis per timme
➢ Matsal, per timme
➢ Konferenslokal, per timme
➢ Privata fester i idrottshall och matsal, per dygn
➢ Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme
* dock lägst 2 000 kronor per uthyrningstillfälle.

250 Kr
150 Kr
150 Kr
100 Kr
100 Kr
1 000 Kr
150 Kr*

300 Kr

150 Kr
150 Kr
1 500 Kr

Fr.o.m.
2017-01-01

CAFETERIAN BIONÄRHALLEN
➢ Kommersiella tillställningar, fest, per dygn

1 000 Kr
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Fr.o.m.
2017-01-01

OCKELBO SIM & FRISKVÅRDSCENTER
Simhallen
➢ Enkelbesök vuxna
➢ Enkelbesök barn 4 - 16 år
➢ Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna
➢ Rabattkort 10 besök, vuxna
➢ Rabattkort 10 besök, barn 4 - 16 år
➢ Årskort vuxna
➢ Årskort barn 4 - 16 år
➢ Hyra simhallen vardagar, per timme
➢ Hyra simhallen på helg, per timme inkl. personal

70 Kr
30 Kr
150 Kr
600 Kr
250 Kr
1100 Kr
600 Kr
600 Kr
1000 Kr
600 Kr
80 Kr
700 Kr

➢ Simundervisning, 6 gånger
➢ Aqua bike – enkelbesök
➢ Aqua bike – 10 besök
Friskvårds- och rehab anläggning
Ockelbo kommun har fr o m 2008-01-01 tecknat avtal om andrahandsuthyrning av
gymlokal med Actic i syfte att de där ska bedriva friskvård, gym och annan
träningsverksamhet.

Fr.o.m.
2017-01-01

LOKALER
Ansvaret samt hyresintäkter för uthyrning av lokaler i samtliga skolor,
Lingbogården och Kulturstationen överförs till utbildnings- och kulturnämnden fr o
m 2005-05-01, KS §44/05.
Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga.
Verksamheten är inte belagd med moms.
LOKALER I SKOLOR
➢ Gymnastiksal, per timme
➢ Slöjdsalen Perslunda, per timme
➢ Hemkunskapen Perslunda, per timme
➢ Hörsalen Perslunda, per timme
➢ Matsal, per timme

Kategori 1

Kategori 2

100 Kr
100 Kr
100 Kr
150 Kr
150 Kr

130 Kr
130 Kr
130 Kr
200 Kr
200 Kr

Ingen uthyrning av köken. Med ev undantag för lägerverksamhet. Särskilda avtal
kan upprättas.
Klassrum kan hyras ut om omständigheterna så kräver.
➢ (KF beslut 2003-06-23, § 60)
Läger
➢ Övernattning, per deltagare/ dygn
I övrigt normal timtaxa för gymnastiksalar
* Dock lägst 500 kr per uthyrningstillfälle

60 Kr*

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.
Fotbollsplan – grusplan Gäverängeskolan, per timme

150 Kr
Fr.o.m.
2014-06-01

KULTURSTATION
➢ ”Garage”, per tillfälle
➢ Café, per tillfälle
➢ Dramarummet, per tillfälle

450 Kr
150 Kr
150 Kr
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560 Kr
190 Kr
190 Kr

3

Fr.o.m.
2017-01-01

FRITIDSKLUBB ÅK 4-6
( KF beslut 2016-05-09, § 37, Taxa för fritidsklubb och måltider.)

Fritidsklubb, per termin

800 kr

Måltider till självkostnadspris.
Mellanmål
Lunch

10 kr
40 kr

Fr.o.m.
2019-01-01

BARNOMSORGSTAXA
Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Plats beviljas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnen
styrs av föräldrarnas arbetstid/studier/restid.
Barn 1-5 år till arbetslös förälder och till förälder som är hemma med yngre syskon
har rätt till 15 timmar/vecka. Förskolan/dagbarnvårdaren fastställer vistelsetiden.
Avgift tas ut för förskole- och skolbarnomsorgsplatsen oavsett hur många timmar
som nyttjas. Avgift uttages månadsvis tolv månader per år.
Fr.o.m höstterimen det år barnet fyller 3 år (från 2010) erbjuds ”allmän förskola” 15
timmar/vecka avgiftsfritt. Tiden för allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl.
09.00-14.00. För nyttjande tid utöver allmän förskoletid betalas hel månadsavgift
efter skolbarnomsorgstaxan.
Avgift i förskoleverksamhet
Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 425 kronor/månad
Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 950 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad
Avgift i skolbarnomsorg
Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 950 kronor/månad
Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad
Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. Från det fjärde barnet betalas
ingen avgift.
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Enligt sändlista
2019-06-27

ÅRS- OCH FLERÅRSBUDGET 2020 – 2022 - INSTRUKTIONER
Drift- och investeringsbudget
Fullmäktige har den 17 juni 2019 beslutat om preliminära ramar avseende drift- och investeringsbudget för års- och flerårsbudget 2020 - 2022. Långsiktig investeringsplan 2019 –
2025 kommer att diskuteras vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2019. Målprocessen
kommer att behandlas parallellt med budgetprocessen.
Styrelse och nämnder ska utifrån fullmäktiges beslut sammanställa respektive nämnds
förslag till års- och flerårsbudget 2019 - 2021.

Generella förutsättningar
Respektive nämnds budgetförslag ska vara enligt ram. Tjänsteskrivelse ska innehålla en
konsekvensbeskrivning hur de preliminära ramar för åren 2020 – 2022 påverkar verksamheterna och deras kvalitetsnivå.
Det slutgiltiga budgetförslaget per styrelse/nämnd ska finnas under angiven mapp senast
den 23 september 2019 och ska innehålla samtliga nedan angivna underlag tillsammans
med nämndens beslut. Budgetförslagen ska innehålla redovisning av de uppdrag som
finns angivna i fullmäktiges beslut 2019-06-17, § 57.
Budgetarbetet under hösten kommer att innebära att inhämta eventuellt ändrade förutsättningar och sammanställa en års- och flerårsbudget för 2020 - 2022 som därefter kan fastställas av kommunfullmäktige i november.
Ekonomiutskottets sammanträde i oktober är fastställd till den 10 - 11 oktober 2019. Överläggningar med nämndföreträdare kommer att äga rum den 10 oktober 2019

Sammanträdesordning
Kommunstyrelsen

2019-09-10

Utbildning- och kulturnämnd

2019-09-18

Socialnämnd

2019-09-19

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Ann-Sofie Stensson  0297–55514  070–5141423  ann-sofie.stensson@ockelbo.se
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BUDGETDOKUMENTET/VERKSAMHETSPLANER
Planeringsmodell
Det underlag som nämnderna ska lämna in ska utformas på ett likartat sätt. Det kompletta
budgetdokumntet består av följande dokument
Dokument

Beskrivning

Budgetdokument

Budget dokumentet (Excel dokument) ekonomiska förutsättningar innehåller fyra olika sammanställningar;
1.
2.
3.
4.

Verksamhetsbeskrivning
och utmaningar

Driftsbudget; samtliga verksamheter netto per nämnd,
Övergripande sammanställning av olika kostnader o dyl
Investeringsbudget
Nyckeltal som kan vara av vikt ska lyftas fram och anges i budget dokumentet.

Nytt inför budgetprocessen 2020 – 2022 är att istället för att som tidigare skriva text i ett Excel dokument ska en skrivelse sammanställas
som visar på styrelsens/nämndernas uppdrag (verksamhetsbeskrivning) och vilka utmaningar som finns för perioden.
Samtliga styrelser och nämnder ska i ett sparat dokument beskriva
de verksamhetsområden som finns inom respektive nämnd. Dokumentet ska ange verksamhetsbeskrivning uppdelat i uppdrag och utmaningar.
En mall per styrelse nämnd finns upprättad som utgångspunkt.

Tjänsteskrivelse

Samtliga styrelse och nämnder ska i en separat tjänsteskrivelse presentera en konsekvensbeskrivning för perioden. Konsekvensbeskrivningen ska ange hur de preliminära ramar för
åren 2020 - 2022 påverkar verksamheterna och deras kvalitetsnivå och visa på de åtgärder och förändringar som kommer
att vidtas.
Tjänsteskrivelserna ska sparas under angiven mapp.

Måldokument

Förslag till taxor och avgifter

Nämndernas mätbara mål behandlas i ett separat ärende och
kommer därefter att inordnas i det kompletta budget dokumentet.
Översyn av taxor och avgifter ska kontinuerligt genomföras.
Samtliga styrelser och nämnder ska separat lämna förslag till
de taxor som ska gälla för 2020. Underlaget kommer att inordnas i taxekatalog.

Siffror och texter som finns angivna i dokumenten avser föregående budgetperiod och måste aktualiseras.
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Budgetdokument/verksamhetsplan
Drift- och investeringsbudget
Budget dokumentet bygger på Sverige kommuner och landsting (SKL) och SCB:s verksamhetsindelning. Varje nämnds budgetförslag ska sammanställas i ett separat Excel dokument med ovan angivna sammanställning. Respektive nämnds budgetdokument är
namngiven till följande:
•
•
•

Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnd
Socialnämnd

KS2022
UKN2022
SN2022

Års- och flerårsbudget 2020–2022 netto i siffror
För att kunna göra en bättre uppföljning ska belopp för senaste bokslut och innevarande
årsbudget anges. Sammanställning enligt följande:
Budget
2018

Bokslut
2018

Budget
2019

Årsbudget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Sammanställning
Nedanstående sammanställning ska upprättas och dokumentet finns som en sida i angivet budgetdokument. Om möjligt anges nettokostnaderna fördelat på intäkter och kostnader.
Sammanställning driftsbudget
Intäkter

Bokslut
2018

Budget
2019

Årsbudget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Kostnader
Netto
Kapitalkostnad
Personalkostnad
Antal årsarbete
Driftsbudget, budgetram
Investeringsbudget, budgetram

De dokument som ska upprättas finns/ska sparas i olika mappar under nedanstående
länk. O:\Ockelbo kommun\_Kommunövergripande\Kontoret\BUDGET 2020–2022

Ann-Sofie Stensson
Bilagor:

Kommunfullmäktige 2019-06-17, § 57, Års- och flerårsbudget 2020–2022 – preliminära ramar
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Sändlista
Kommunstyrelsen

Socialnämnd

Lars Sjödin

Johan Callenmark

Joachim Krüger

Nedzad Luijnovic

David Hedman

Lotta Kling

Monica Wåhlström

Malin Åstrand

Mimmi Ekström

Britt Aspgren

Lotta Sen Thakuri

Ola Hålén

Tomas Larsson

Ann-Katrin Strid

Anders Roth

Birgitta Hänninen

Hatim Abu Rweileh
Carita Carter

Ekonomi/kansli

Monica Åkesson

Daniel Persson

Mia Lindblom

Eva Alneberg

Sofie Wike

Johanna Sandelin Eriksson

Utbildning/kulturnämnd

Revision

Ola Johansson

Mats Åstrand

Sylvia Bergroth
Ola Åberg

För kännedom

Pia Holmström

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Malin Larsson

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Lars Persson
Håkan Alkberg
Patrik Fliesberg
Per Ahlbom
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Sammanställning tillkommande behov 2020 - 2022 - Eu 191010--11 2

Budget 2020 och plan 2021-2022
Sammanställning tillkommande behov
Belopp i tkr

Prel ram
2020

Budget
2020

2021

2022

Kommunstyrelsen
Wij Trädgårdar – koordinator
GDPR
Sociala medier/Hemsida/Intranät
Digitalisering – projektledare
Planarbete - löpande
Konsekvenser av nytt arvodesreglemente
Ökade kapitalkostnader
Kommunstyrelsen totalt
Övrigt att beakta
Inköpssamverkan
Integration/arbetsmarknad
Lokaler utredningen / Internhyra
Yttre skötsel
Wij Trädgårdar – koordinator
Bredbandsutbyggnad
Översiktsplan

500
200
150
0

2 350
3 200

200
150
300
200
450
2200
3 500

0

0

Förslag från personalutskottet
Lönesatsning

Utbildnings- och kulturnämnd

Prel ram
2020

Budget
2020

Förskola
Ny avdelning Wij, 3,0 årsarb
Utökad elevhälsa
Ökade kapitalkostnader
Kostenheten utökning förskola 1,25 årsarb
Grundskolan
Pedagogisk satsning NPF
Vuxenutbildning
4,0 årsarb, lärcentrum, IM och yrkesutbildning
Datorer (inventarier)

2 758
1 512
613
133
500
1 108
1 108
2 380
2 100
280

1 850

Summa utbildning/kultur
Gymnasieskolan

6 246
3 100

4 250

Kostnader för elever
Utbildnings- och kulturnämnd totalt

3 100
9 346

3 650
7 900

Socialnämnd

2020

2021

2022

450
1 950

-

8 200

Socialnämnden avser lägga budget inom angiven budgetram. Med nuvarande
förutsättningar ser vi inget behov av att äska ytterligare medel
Heltidsresan/ heltid som norm återstartas under maj 2019. Här ingår även översyn av
delade turer. Översyn/analys kring hur detta påverkar ekonomin pågår.
Det finns önskemål från kommunal att höja OB. Beslut fattas av ekonomiutskottet. OM
beslut fattas måste medel tillskjutas för detta.
11 400
SUMMA TOTALT
58 12 546

-

6 600

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG

1(1)

Sammanträdesdatum

Mötets diarienummer

2019-03-19

VGS2019/4

VGS2019/15

§ 41

Underlag till kommunplan 2020-2022 för Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att:
1.

anta förslaget för underlag till kommunplan 2020-2022 för
samhällsbyggnadsnämnden och att

2.

överlämna förslaget till kommunstyrelserna i Sandviken, Ockelbo och
Hofors.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt gemensamma planeringsförutsättningar
(GPF) 2019-2022, KS2017/651, som ligger till grund för nämndens arbete
med underlag till kommunplan (UTK) 2020-2022. Vidare har inbjudan till
arbete kring UTK gått ut till Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
och delar av nämnden deltog. Gruppen använder sig av gemensamma
planeringsförutsättningar (GPF) 2019-2022 och anvisningar till UTK,
KS2017/642, som ett verktyg till att upprätta ett förslag med
framgångsfaktorer, mål och mått som utgår från kommunens styrmodell.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings ledningsgrupp har arbetat
med UTK 2020-2022 tillsammans med ledamöter från Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. Gruppen har arbetat med GPF 2019-2022 och
anvisningar till UTK 2020-2022, KS2017/642. Därefter har de upprättat
förslag som har kommunicerats med ordförande. Därefter har nämndens
presidium fått ta del av det förslag som samhällsbyggnadsnämnden har att ta
ställning till.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Underlag till kommunplan 2020-2022 för samhällsbyggnadsnämnden
Underlag till kommunplan 2020-2022 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
UTK 2020-2022 Bilaga 1 Ekonomiska konsekvenser VGS
UTK 2020-2022 Bilaga 2 Investeringar VGS
Protokollsutdrag skickas till
KS diarium Sandvikens kommun
KS diarium Ockelbo kommun
KS diarium Hofors kommun
Mats Hägglund, Hofors kommun
Joachim Krüger, Ockelbo kommun
Ann-Sofie Stensson, Ockelbo kommun
__________
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2019-03-08

VGS2019/15

Ert datum

Er referens

Jenny Holm, 026-241177
jenny.holm@sandviken.se

"[Ert datum]"

"[Er beteckning]"

Kopia till

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

"[Kopia till]"

Underlag till kommunplan 2020-2022 för
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
Förslag till beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd föreslås besluta att:
1. anta förslaget för underlag till kommunplan 2020-2022 för
samhällsbyggnadsnämnden och att
2. överlämna förslaget till kommunstyrelserna i Sandviken, Ockelbo
och Hofors.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt gemensamma planeringsförutsättningar
(GPF) 2019-2022, KS2017/651, som ligger till grund för nämndens arbete
med underlag till kommunplan (UTK) 2020-2022. Vidare har inbjudan till
arbete kring UTK gått ut till Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
och delar av nämnden deltog. Gruppen använder sig av GPF 2019-2022 och
anvisningar till UTK, KS2017/642, som ett verktyg till att upprätta ett
förslag med framgångsfaktorer, mål och mått som utgår från kommunens
styrmodell.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings ledningsgrupp har arbetat
med UTK 2020-2022 tillsammans med ledamöter från Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. Gruppen har arbetat med GPF 2019-2022 och
anvisningar till UTK 2020-2022, KS2017/642. Därefter har de upprättat
förslag som har kommunicerats med ordförande. Därefter har nämndens
presidium fått ta del av det förslag som samhällsbyggnadsnämnden har att ta
ställning till.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens kommun
811 80 Sandviken

Sandbacka Park
Högbovägen 45
Sandviken

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Fax

Hemsida

026-27 07 75

www.sandviken.se
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Datum

Diarienummer

Sida

2019-01-07

VGS2019/15

2(2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Underlag till kommunplan 2020-2022 för
samhällsbyggnadsnämnden
Underlag till kommunplan 2020-2022 Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
UTK 2020-2022 Bilaga 1 Ekonomiska konsekvenser VGS
UTK 2020-2022 Bilaga 2 Investeringar VGS

Protokollsutdrag skickas till
KS diarium Sandvikens kommun
KS diarium Ockelbo kommun
KS diarium Hofors kommun
Mats Hägglund, Hofors kommun
Joachim Krüger, Ockelbo kommun
Ann-Sofie Stensson, Ockelbo kommun

Underskrifter

Maria Wikström
Förvaltningschef

Jenny Holm
Förvaltningsekonom
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Underlag till kommunplan 2020 – 2022
Målgrupp och verksamhetsuppdrag
Sandviken, Hofors och Ockelbos kommuner samverkar i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden hör en gemensam förvaltning benämnd Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning.
Samhällsbyggnadsnämndens målgrupp är t.ex. de fysiska och juridiska personer som söker olika typer av lov,
tillstånd eller vill ha fastighetsbildningsåtgärder utförda. Som exempel kan nämnas kommunernas invånare,
fastighetsägare, företagare.
Tillståndsprövning och tillsyn sker i huvudsak enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt
livsmedelslagstiftningen. Samhällsbyggnadsnämnden ska även tillgodose behoven av grundläggande geografiska
data och följdprodukter från dessa data. Nämnden inrymmer Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet och
medverkar med fastighetsrättslig rådgivning i samhällsbyggnadsprocessen samt, enligt avtal, till de kommunala
förvaltningarna i Hofors och Ockelbo. Vidare ansvarar nämnden för bostadsanpassningsbidrag i alla tre
kommuner, samt för skolskjuts- och färdtjänstverksamheten i Sandviken.

Verksamhetsbeskrivning
Syftet med samverkan är att säkerställa en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare och
näringsliv i alla tre kommunerna. Samverkan möjliggör ett bredare utbud av tjänster med ökad tillgänglighet.
Sammantaget skapar detta goda möjligheter för hållbar samhällsutveckling.
Den gemensamma nämnden bedriver en ekonomiskt effektiv verksamhet inom miljö-, livsmedel-, bygg-, och
planområdet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande författningar och frivilliga
åtaganden. Nämnden samnyttjar och säkrar kompetens inom stora delar av nämndens verksamhetsområde.
Förutom ovan nämnda verksamhetsuppdrag ingår även mätning, kartframställning, trafikfrågor,
bostadsanpassning, tobak och receptfria läkemedel, strategiskt miljöarbete och naturvård med mera. För
Sandvikens kommun ingår även ansvar för skolskjuts och färdtjänst samt ansvar och uppdrag som kommunal
lantmäterimyndighet (KLM).
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, genom miljö- och hållbarhetsenheten, ansvarar för tillsyn enligt
miljöbalken, livsmedels-, smittskydds-, strålskydds-, receptfria läkemedels- och tobakslagstiftningen. Tillsynen
omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, livsmedelshantering, inomhusmiljö och offentliga lokaler.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är även prövningsmyndighet för vissa av de verksamheter som omfattas av
nämnda lagstiftningar. Inom enhetens verksamhetsområde ingår även ansvaret för naturvårdsfrågorna, såväl
tillsynsdelarna som det strategiska naturvårdsarbetet. Annat strategiskt arbete som enheten utför är energi- och
klimatrådgivning samt på uppdrag av respektive kommunstyrelse, svarar för de strategiska miljöfrågorna som rör
kommunernas organisationer.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, genom plan- och byggenheten, arbetar med fysisk planering i de
samverkande kommunerna. Huvuduppgifter inom fysisk planering är att ta fram översikts- och detaljplaner,
handlägga bygglov, anmälan och tillsyn enligt plan- och bygglagen. I bygglovshandläggningen ingår även att
utföra granskning och översyn av byggandet. I planhandläggningen utformas nya och förändrade områden för att
positivt bidra till livet i samhället, till stads- och landskapsbilden. Förändring av bebyggelse sker på sådant sätt
att befintliga kvaliteter och värden tas tillvara. Vid all planering är grönområden och vattendragens funktion för
livsmiljön av central betydelse. Inom plan- och byggenheten ingår även arbete med lokala trafikföreskrifter,
dispenser, yttranden och vägföreningsbidrag.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, genom kart- och lantmäterienheten, utför mät- och kartuppdrag.
Här finns även ett samordningsansvar för kommunernas geografiska informationssystem. Utöver detta ingår
även namnsättning av allmänna platser och gator, för Sandviken och Ockelbo, samt adressättning för de tre
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samverkande kommunerna. KLMs kärnverksamhet består av fastighetsbildning i Sandvikens kommun. Enligt
avtal, kan myndigheten även ge fastighetsrättslig rådgivning till de kommunala förvaltningarna i Hofors och
Ockelbo.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, genom enheten för Verksamhetsstöd, ansvarar för beslut om
bostadsanpassningsbidrag för personer med funktionsnedsättning, inom alla tre kommuner.
Inom enhetens ansvarsområde ingår även samordning och handläggning av skolskjuts- och färdtjänstverksamhet
inom Sandvikens kommun, handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade för alla tre kommuner samt
ansvar för kontakten med medborgare och kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg i kollektivtrafikfrågor
för Sandvikens Kommun.
Inom enheten för Verksamhetsstöd finns även förvaltningens administrativa funktioner såsom ekonomistöd,
diarieföring, arkivansvar, utlämning av handlingar, fakturering samt nämndsadministration. De administrativa
funktionerna fungerar även som stöd till förvaltningens övriga verksamheter.

Volym/Verksamhetsmått
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MEDBORGARE
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande.
 Medborgarna ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Lätt att göra rätt: VGS arbetssätt präglas av rättssäkerhet och effektivitet med ett professionellt och respektfullt
bemötande. VGS är serviceinriktade och möjliggör för kunden att göra rätt på ett enkelt sätt. VGS vill ha nöjda
kunder genom att vara lyhörda och skapa arenor för delaktighet.
Mätmetod:
Mål 2020
VGS verksamheter har nöjda medborgare.
Målnivå: NKI för alla VGS kommuner sammanslaget
ska öka utifrån värde 2018.

Kommentar
Mätmetod: SKL:s undersökning INSIKT ”NöjdKund-Index”, NKI.
Utfall 2017: NKI VGS 72
Utfall 2018: NKI VGS levereras i april 2019.

VGS och dess verksamheter ger medborgarna möjlighet Mätmetod: Egen mätning/beräkning.
att påverka inom nämndens verksamhetsområden.

Målnivå:
Samtliga arbetsgrupper nyttjar
användardialog/tjänstedesign vid framtagande av
arbetssätt och/eller information.

Utfall 2018: 0%

VGS verksamheter är tillgängliga för medborgarna.

Mätmetod:
SKL:s undersökning INSIKT ”Nöjd-Kund-Index”,
NKI – del tillgänglighet.

Målnivå:
NKI – del tillgänglighet ska öka utifrån värde 2018.

Utfall 2017: NKI VGS 72
Utfall 2018: NKI VGS levereras i april 2019.
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MEDARBETARE
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
 Sandvikens kommun har motiverade och nöjda medarbetare.
 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet
samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Ansvar för helheten: VGS medarbetare är motiverade och arbetar i gemenskap för en trygg och attraktiv
arbetsplats. VGS medarbetare känner arbetsglädje, engagemang och delaktighet. VGS medarbetare hjälper
varandra och tar tillvara på varandras styrkor. VGS medarbetare är stolta, ansvarstagande och lojala i arbetet
med att nå målen. VGS vågar vara innovativa och är öppna för nya kunskaper och idéer. Medarbetarna
vidareutvecklas både professionellt och personligt för verksamhetens bästa. VGS tar ansvar för ett tydligt och
respektfullt bemötande.
Mätmetod:
Mål 2020

Kommentar

Medarbetarna upplever att de är engagerade i och har
inflytande över sitt arbete.

Mätmetod: HRI (Human resource index).

Målnivå: Human resource index (HRI) är minst 66.

Utfall 2017: HRI 61
Utfall 2018: HRI 64

VGS skapar förutsättningar för kompetensutveckling.

Mätmetod: Egen beräkning/mätning.

Målnivå: 100% av medarbetarna i VGS har en
kompetensros kopplad till verksamhetens behov.

Utfall 2017: 24 %
Utfall 2018: 100 %

VGS uppmuntrar sina medarbetare till att nyttja
friskvårdsförmånerna.

Mätmetod: Egen beräkning/mätning.

Målnivå: Andelen nyttjade friskvårdsförmåner är mer
än 65 %.

Utfall 2018: 62 % (gäller friskvårdstimme)
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HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.
FRAMGÅNGSFAKTORER
De globala hållbarhetsmålen är navet i en hållbar samhällsutveckling:
VGS bidrar både strategiskt och operativt till en hållbar samhällsutveckling. Med en samlad kompetens skapar
VGS ett tryggt samhälle med goda förutsättningar att verka, bo och leva i.
Mätmetod:
Mål 2020
VGS är delaktig i arbete med att skapa ett tryggt och
hållbart samhälle.

Kommentar
Mätmetod: Egen mätning/inventering.

Målnivå:
Utfall 2018: 77 %
Andelen antagna detaljplaner där offentliga samråd varit
en del av processen för framtagande är minst 75 %.
VGS utvecklar kommunernas trafiksystem och bidrar
till en trygg, attraktiv och hälsosam miljö.
Målnivå: NRI del kommunikation ökar för respektive
kommun utifrån värde 2018.

Mätmetod: SCB’s medborgarundersökning, NöjdRegion-Index, NRI, del kommunikation.
Utfall 2017: NRI del kommunikation Hofors: 54;
Ockelbo: saknas; Sandviken: 60
Utfall 2018: NRI del kommunikation Hofors: saknas;
Ockelbo: saknas; Sandviken: 58

VGS arbete bidrar till minskad miljö- och
klimatpåverkan i kommunerna.

Mätmetod: Egen mätning.

Målnivå: Antal informationsinsatser inom energi- och
klimatrådgivningen är minst 15 stycken.

Utfall 2017: 14 stycken
Utfall 2018: 15 stycken aktiviteter + 2 tidningsartiklar
+1 radiointervju
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EKONOMI
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
 Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Samverkan för god resurshushållning: Med VGS samlade kompetens, en god ekonomisk medvetenhet, förståelse
och ansvar för helheten bidrar VGS till en hållbar och kostnadssmart utveckling. Genom ständiga förbättringar
och ett tydligt medarbetarskap vill VGS alltid vara i framkant av en hållbar samhällsbyggnadsprocess.
Mätmetod:
Mål 2020
VGS håller sig inom sin budgetram.
Målnivå: Positivt resultat vid bokslutet 31/12 2020.

Kommentar
Mätmetod: Månatlig uppföljning samt i delårsrapport
och årsredovisning.
Utfall 2018: VGS totalt + 6 780 tkr (Hofors: 1 069 tkr;
Ockelbo: 1 838 tkr; Sandviken: 3 873 tkr).

VGS ökar effektiviteten genom samverkan.

Mätmetod: Utsökning i tidredovisningssystem.

Målnivå:
Andel produktionstid per årsanställd är i genomsnitt
minst 70 %.

Utfall 2018: 67 %

Verksamhetsförändringar 2020
Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde
Om Sandvikens kommun blir kommunal förrättningsförberedande kommun, KFF-kommun, för Hofors och
Ockelbo medför det att handläggningstiden för förrättningar minskar. Dessutom finns möjlighet att påverka
kvaliteten hos kommunernas registerkartor positivt.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds verksamheter kommer att utveckla befintliga digitala verktyg för
att få en modern digital plattform vilket ger effektivare processer och bättre service till medborgarna.

Utökningar


-

Effektiviseringar


-

Framtidsbild
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds verksamheter berörs av den utveckling som pågår i hela Sverige,
att införa en digital samhällsbyggnadsprocess. Detta går hand i hand med att hitta effektivare arbetssätt där
digitalisering är en stor del i genomförandet. Digital teknik i fältarbete tillsammans med införande av
användarens perspektiv kan leda till att minska behovet av dubbelarbete (t ex att överföra anteckningar från
pappersform till digital form) eller behov av kompletteringar i ärenden. Att inkludera användaren i utformandet
av blanketter, information, medborgardialoger eller tillsynsmetodik kan förhoppningsvis skapa mer legitimitet
för verksamheten. Parallellt behöver verksamheterna se över sina processer i syfte att förenkla och enas om
gemensamt tillvägagångssätt.

67

Stora delar av verksamheterna är digital i den mån nuvarande teknik och lagstiftning möjliggör det, men
ambitionen är att aktivt utveckla och förändra arbetet i takt med att möjligheten finns.
VGS kommer fortsätta att sprida kunskap om, och därmed möjliggöra en mer slagkraftig användning av,
kommunernas geografiska information i olika planerings- och beslutssammanhang. För att nå regeringens mål att
digitala tjänster ska vara ett förstahandsval i offentlig sektor, behöver stabila tekniska förutsättningar finnas och
arbetssätt skapas så att det är enkelt att arbeta med GIS.
VGS verksamheter inom plan och bygg påverkas i hög grad av den omvärld och förutsättning som ges inom
bostadsbyggandet på nationellt plan. Avmattningen av den senaste tidens högkonjunktur inom framförallt
storstadsregionerna har ännu inte anlänt verksamhetsområdet för Västra Gästrikland. Behovet är stort av fler
bostäder och därmed tillhörande infrastruktur.
En eftersläpning i bostadsbyggande ska byggas ikapp. Samtidigt ska en mer hållbar samhällsstruktur planeras,
med förutsättningar för ett mer hållbart resande och en säker vattenförsörjning.
För att möta kraven på ett ökat bostadsbyggande och mer byggbar mark för näringsliv, ska planprocessen ses
över för att göra den effektivare i samarbete med andra verksamheter.
Projektet Gränsförbättring i Kungsberg pågår och möjligheter torde finnas att genomföra motsvarande projekt
över annat geografiskt område. Projektet ger positiva effekter för berörda skogsägare i samband med
fastighetsbildningsärenden, då gränsredovisningen förbättras.
Inom det geografiska verksamhetsområdet finns stompunkter utlagda. Med stompunkter avses fast markerade
punkter med kända koordinater i plan och/eller höjd. För att kunna arbeta effektivt inom mät- och
kartverksamheten behöver stompunkter finnas med viss täthet och ha bra kvalitet. Stompunkter kan ibland
försvinna när grävarbeten utförs. Ett mer omfattande arbete kommer att behöva göras för att ta ställning till hur
status är på stomnäten för att sen besluta om eventuella insatser för att bibehålla stomnät av tillräckligt god
kvalitet.
Ett fortsatt arbete inom miljö- och hållbarhet för att få fram nya möjliga miljöprojekt inom hållbart resande,
energi- och klimatrådgivning, naturvård och vattenvård.

Investeringar
Bilaga 1

Ekonomiska resurser
Bilaga 2
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Ekonomiska konsekvenser
Budget 2020-2022

UTK, Bilaga 1

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Belopp anges i mkr med en decimal. I de fall utökningen innebär en ekonomisk konsekvens för mer än
ett kalenderår ska den del som belöper på år två (helårseffekt) anges i nästkommande års kolumn.
Prioritering sker med gradering 1 som viktigast, 2 som näst viktigast och så vidare.

Budget 2020

Utökning

Prioritet

Plan 2021

Belopp

Delsumma:

Prioritet

Prioritet

Nettoförändring
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0,0

Prioritet

Belopp

0,0

Plan 2021

0,0

Belopp

Plan 2022

Belopp

0,0

Budget 2020

Prioritet

0,0

Plan 2021

Belopp

Delsumma:

Plan 2022

Belopp

0,0

Budget 2020

Effektiviseringar

Prioritet

0,0

Plan 2022

0,0

0,0

Investeringar
Budget 2020-2022

UTK, Bilaga 2

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Förändring av investeringsplan 2019-2021
Behovet av att förändra nu gällande budget och flerårsplan för åren 2018-2020 redovisas nedan.
För varje investeringsobjekt lämnas en kortfattad beskrivning av förändringsbehovet.
Kopplat till (x)

Investeringsobjekt / förändringsbehov

Mkr/År

Prioritet

Fastighet

Mål

Tas i bruk
(ÅÅÅÅMM)

Nya investeringar 2020-2022
De av nämnden planerade och prioriterade förändringarna av verksamheten på lång och kort sikt som
medför nya investeringar i inventarier och maskiner anges nedan.

Kopplat till

Investeringsobjekt / beskrivning

Mkr/År
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Prioritet

Fastighet

Mål

Tas i bruk
(ÅÅÅÅMM)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-19
Socialnämnden

§ 35

Dnr 2019/00292

Drifts- och investeringsbudget 2020 samt års- och
flerårsbudget 2020 - 2022
Socialnämndens beslut
Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2020 samt år och
flerårsbudget 2021 – 2022 godkänns.
1. Förslag till mätbara mål godkänns.
(Översyn nyckeltal sker i oktober av SLG. Det finns ett mervärde att
jämförelse med likvärdiga kommuner sker)
2. Förslag till att Socialnämnden INTE äskar några ytterligare medel
förutom vad som anges i p4.
3. Förslag till höjning av avgifter/taxor
4. Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på 300 tkr för
2020.
5. Förslag till driftsbudget och investeringsbudget för 2020 samt års och
flerårsbudget 2021 - 2022 godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2020 har tagits fram på den tilldelade ramen för
Socialnämnden som är 148 855 tkr.
Beslutsunderlag
Socialchef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2019-08-31.
Bilagor - Årsbudget 2020 samt flerårsbudget 2021-2022.
Inlägg
Liz Zachariasson (SD)
Anders Öquist (S)
Madeleine Håkansson (MP)
Ann-Katrin Zachrisson (SD)
Birgitta Åstrand (C)
Ulrika Norling (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-08-31

Referens

Till
Socialnämnden

Drifts- och investeringsbudget 2020 samt års- och flerårsbudget
2021 - 2022.
Förslag till beslut
Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2020 samt år och
flerårsbudget 2021 – 2022 godkänns.
1.

Förslag till mätbara mål godkänns.

(Översyn nyckeltal sker i oktober av SLG. Det finns ett mervärde att
jämförelse med likvärdiga kommuner sker)

2. Förslag till att Socialnämnden INTE äskar några ytterligare
medel förutom vad som anges i p3.
3. Förslag till höjning av avgifter/taxor
4. Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på
300 tkr för 2020.
5. Förslag till driftsbudget och investeringsbudget för 2020 samt
års och flerårsbudget 2021 - 2022 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till budget 2020 har tagits fram på den tilldelade ramen för
Socialnämnden som är 148 855 tkr.
Ärendet
Socialnämndens uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt
viktigt, både för människorna verksamheten möter, men också för att
Ockelbo ska vara en attraktiv plats att bo på.
Kraven från samhället och medborgarens behov förändras i en allt
snabbare takt – en utveckling vi måste följa. Beslut nationellt,
regionalt eller inom kommunen kan snabbt generera höga kostnader
för nämnden.
Socialnämnden har hög focus på ekonomi och en budget i balans.
Nämnden avser därför avser lägga budget inom angiven budgetram.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-08-31

Avgifter
När det gäller Socialnämndens taxekatalog föreslås följande
förändringar.
-

Matdistribution hemtjänsten samt lunch trygghetsboende höjs
med 5 kronor/ portion till 65 kr/portion.
Lunch daglig verksamhet höjs med 5 kronor/portion till 50
kr/portion
Korttidsvistelse vuxna SoL/LSS; Mat höjs med 5 kronor/dag till
115 kronor/dag, Vårdavgift SoL höjs med 5 kronor/dag till 110
kronor/dag.
Korttidsvistelse barn LSS; Mat helt dygn höjs med 5 kronor till
105 kronor, Mat halvt dygn höjs med 5 kronor till 55 kronor.
Dagvård dementa; Mat höjs med 5 kronor/dag till 80
kronor/dag, Vårdavgift höjs med 5 kronor/dag till 55
kronor/dag.
Fotvård höjs med 40 kr/tillfälle 440 kr/tillfälle.
Övriga avgifter föreslås vara oförändrade förutom de avgifter
som enligt tidigare beslut uppräknas enligt index.

Investeringsbudget
Socialnämnden äskar 300 tkr i investeringsbudget för år 2020.
Målbeskrivning
Se bilaga

Johan Callenmark
Socialchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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OCKELBO KOMMUN

Socialnämnden

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021-2022

Bokslut
Driftsbudget
Intäkter

Budget

2018
-

23 504

Årsbudget

2019
-

17 255

Plan

2020
-

17 785

Plan

2021
-

18 140

2022
-

18 500

Kostnader

160 491

163 275

166 640

169 942

173 563

Netto

136 988

146 020

148 855

151 802

155 063

Bokslut
2018
-

Budget
2019
300

Årsbudget
2020
300

Plan
2021
300

Plan
2022
300

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

Investeringsbudget
Övergripande Socialnämnden

Personal
Personalkostnad

2018
99 934

2019
102 036

2020
104 185

2021
106 789

2022
109 566

Antal årsarbetare

170,40

175,78

171,32

171,32

171,32
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OCKELBO KOMMUN

Socialnämnden

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021-2022

Driftsbudget

nettokostnader tkr

10
31
35
71
72
77

Nämndverksamhet
Konsumentrådgivning
Alkoholprövning
Individ- och familjeomsorg
Familjerådgivning
Vård, behandling o service
Summa

Bokslut
2018
282
165
1
20 246
135
116 161
136 988

Budget
2019
341
180
26 504
200
118 795
146 020

Preliminär ram KF § 57/2019
Avvikelse

710
711
712
713
714
771
772
773
774
775
777
778
779

Årsbudget
2020
425
200
26 637
300
121 293
148 855

Plan
2021
430
200
27 170
300
123 702
151 802

148 855

151 802

-

Specifikation
Individ- o familjeomsorg
Barn- o ungdomsvård
Förebyggande verksamhet
Insatser vuxna
Ekonomiskt bistånd
Summa 71

Bokslut
2018
5 196
2 004
83
4 070
8 893
20 246

Budget
2019
7 062
4 837
200
4 405
10 000
26 504

Särskilda boendeformer
Handläggarenheten
Stöd i ordinärt boende
Övrigt stöd äldreomsorg
Övrigt stöd vård omsorg
Hemsjukvård
LSS
Socialpsykiatri
Summa 77

42 558
1 648
18 619
21
11 785
9 721
28 019
3 789
116 161

43 350
1 785
20 845
82
12 767
10 029
26 256
3 845
118 795
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-

1,02
Plan
2021
7 545
4 733
102
4 590
10 200
27 170

Årsbudget
2020
7 397
4 640
100
4 500
10 000
26 637

-

45 872
1 850
22 313
85
13 040
10 268
25 605
2 430
121 293

-

46 789
1 887
22 759
87
13 284
10 473
26 117
2 479
123 702

OCKELBO KOMMUN

Socialnämnden

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021-2022

Investeringsbudget
Verksamhet/projekt

Bokslut
2018

Budget
2019

Övergripande Socialnämnden

Årsbudget
2020

Plan
2021

Plan
2022

300

300

300

300

Totalt

-

300

300

300

300

Ram

300

300

300

300

300

Avvikelse

300

-

-

-

-

Beskrivning
Beslut om investeringar tas i Socialförvaltningens ledningsgrupp under innevarande år utifrån
verksamheternas behov.
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OCKELBO KOMMUN

Socialnämnden
Nyckeltal

Årsbudget 2020

Flerårsbudget 2021 - 2022

Nya nyckeltal tas fram under hösten 2019.

77

Socialnämnden
2019-08-27

VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR, UPPDRAG OCH UTMANINGAR INFÖR
BUDGETPERIODEN 2020 – 2022
Politisk verksamhet
Nämndverksamhet avser kostnader för politisk verksamhet såsom arvoden, kurser, litteratur och dylikt till ledamöterna och andra kostnader i samband med sammanträden.
Konsumentrådgivning
Kommunen tillhandahåller konsumentrådgivning genom samverkan i Konsument
Gävleborg. Kommunen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning.
Utmaning
Förebyggande arbete och samverkan mellan olika instanser i syfte att ett färre antal kommuninvånare skall vara skuldsatta.
Alkoholprövning
Administration enligt alkohollagen av ansökningar om serveringstillstånd samt tillsyn när det gäller restauranger samt slutna sällskap, även tillsyn av ölförsäljning i
bl.a. affärer och bensinmackar. Ansöknings och tillsynsavgift tas ut av restaurangerna samt de slutna sällskapen och tillsynsavgift får även tas ut av dem som endast har folkölsförsäljning.
Handläggningen utförs av Gävle kommun.
Utmaning
Kompetens inom området Alkoholprövning riskerar att urholkas.
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Individ- och familjeomsorg
Verksamheter som riktar sig till personer som ges stöd, vård och service inom
IFO. Verksamhetsområdet omfattar barn och ungdom, familjerätt, familjerådgivning, förebyggande verksamhet, missbruksvård samt försörjningsstöd.
Utmaning
-

Säkerställa rutiner och processer i hela kommunen kring ny lag Barnkonvention
(denna träder i kraft 1/1 2020)
Arbeta utifrån organisatoriska förändringar inom arbetsförmedling. Främst
förändringar avseende ”extra tjänster. Påverkar i hög grad ”försörjningsstöd”
Möta en ökad psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
Bibehålla kvalitet i utredningar, uppföljningar och utvärdering trots en ökad
arbetsbelastning
Utveckla e-tjänster samt digitalisera verksamheten.

Familjerådgivning
Familjerådgivning ska erbjudas dem som begär det. Familjerådgivningen ska genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst
i par- och familjerelationer. Ockelbo har tecknat avtal med Gävle kommun och köper alltså denna tjänst.
Utmaning
IFO och familjerådgivnings bibehållande av kompetens.
Vård, behandling och service
Verksamhetsbeskrivning
Här återfinns verksamheterna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta samt hemsjukvård.
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Handläggarenheten
Ansvarar för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, SoL och enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och riktar sig till personer som på
grund av någon form av funktionsnedsättning och/eller sjukdom har behov av
stöd/insatser. Det kan gälla bistånd i enligt SoL i form av omvårdnad och service
tex genom hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse och boendestöd/socialpsykiatri samt de nio insatserna enligt LSS. Utifrån delegationsordningen utreder, bedömer, beslutar samt följer bistånds- och LSS handläggaren upp bistånden
Utmaning
- Få handläggare gör enheten sårbar – speciellt inom LSS området.
- Översynen av LSS lagstiftningen. Antas förslagen innebär det stora förändringar
för bl. a myndighetsutövningen inom LSS då insatserna föreslås förändras.
Särskilt boende
Ett samlingsbegrepp för boendeformer där kommunen har det medicinska ansvaret upp till sjuksköterskenivå. I dessa boenden ska omfattande service och vård
kunna ges dygnet runt. Kommunen har ett särskilt boende, Bysjöstrand.
Utmaning
- Reglera bemanning numerärt utefter variationer i antalet brukare boende på
Bysjöstrand
- Möta ett ökat omvårdnadsbehov demens
Stöd i ordinärt boende
Hemtjänst, trygghetsboende, anhörigvård samt matdistribution. Hemtjänstens
främsta uppgift är att erbjuda stöd och hjälp i hemmet med personlig omvårdnad.
Utmaning
- Reglera bemanning numerärt utefter variationer av beslut innehållsmässigt och
numerärt
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Hemsjukvård
I kommunal regi är Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer
över 18 år, och där Hälso- och sjukvårdsbehovet överstiger 14 dagar samt att den
enskilde inte med hjälp kan ta sig till hälsocentralen. Hemsjukvården innefattar
även Hälso- och sjukvårdsbehovet på våra särskilda boende inom äldreomsorgen,
Bysjöstrand och LSS servicebostad/gruppbostad.
Utmaning
-

Patientsäker Hälso- och sjukvård versus icke fungerande, outvecklade IT system/patientjournal.
Utökat hälso- och sjukvårdsansvaret utökas som tenderar att bli mer avancerad/specialistvård
”Övervältringseffekt” från regionen

LSS
Lagen om stöd och service, LSS är en rättighetslag som ska garantera personer
med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den
hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan vara delaktiga och påverka vilket
stöd och service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
LSS innefattar totalt nio olika insatser. I Ockelbo kommun finns två boendeformer
enligt LSS, Gruppbostaden Gärdesgården och Servicebostaden. Kommunen är
assistanssamordnare på uppdrag från två personer som har beslut om personlig
assistans. Inom LSS Daglig verksamhet, finns enheterna Kanalen, Slussen samt
Eget arbete. Den sistnämnda verksamheten stödjer brukare att kommat ut i praktik
eller ”skyddat” arbete ute i samhället. Verksamheten verkställer även LSS kontaktperson, kontaktfamilj, ledsagning, korttidstillsyn, korttidsvistelse barn och unga
samt korttidsvistelse vuxna
Utmaning
- Öka andelen utbildad personal
- Ny LSS lagstiftning 1/1 2022
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Socialpsykiatrin
Socialpsykiatrins främsta uppgift är att bemöta och stödja människor med olika
psykiska problem och psykiatriska diagnoser. Samverkan sker med regionen och
övriga kommuner i Gävleborg enligt psykiatriöverenskommelsen. I Ockelbo verkställs insatser i form av boendestöd samt träffpunkt för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Utmaning
- Ökad samverkan mellan olika aktörer, internt/externt
- Samsjuklighet, psykiatriska funktionshinder kombinerat med missbruk
Övrigt stöd, vård och omsorg
Inrymmer vaktmästare, IT-kostnader, lokaler i kvarteret Uret, tekniska hjälpmedel,
trygghetslarm, och gemensamma övergripande kostnader.
Gemensamma utmaningar
-

Ökad frisknärvaro
Öka andelen utbildad personal
Införandet av Heltid som norm
Ökad samverkan internt Socialförvaltningen samt mot externa gränssnitt
inom/utom Ockelbo kommun
Få igång ett effektivt målarbete samt relevanta nyckeltal
Icke fungerande/funktionella IT system
Införandet av Time Care
Öka graden av, och takten på införandet av välfärdsteknik, digitalisering
samt automatisering
Sekretess och säkerhet med ny teknik/ nya system
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2020
Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling,
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mätbara mål

Mätetal

Ansvarig

Heltid som norm (Heltidsresan)

Andelen medarbetare
som är tillsvidare anställda och arbetar heltid
på socialförvaltningen
skall öka med
4 % 2020.

Enhetschef

Aktualisera värdegrunden (värdegrundsarbete)

Alla enheter skall under
2020 genomföra 2 Workshops kring Värdegrunden.

Enhetschef

Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera
kompetens
Mätbara mål

Mätetal

Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra personalen till kompetensutveckling

Öka andel personal med
rätt kompetens utifrån
brukarbehovet, med 5%

Socialchef/Enhetschef

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt.

Minska sjukfrånvaron med
2 % under 2020, jämfört
med 31/12 2019

Socialchef/Enhetschef
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Teknik som underlättar
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen
Mätbara mål

Mätetal

Ansvarig

Välfärdsteknik inom socialtjänsten som
underlättar för brukare. (kopplat till Digitaliseringsplanen)

Minst en ny ”teknik” skall
införas inom socialförvaltningen under 2020.

Socialchef/Enhetschef

Utveckla teknikstöd för medarbetare.

Befintlig eller ny teknik
fungerar felfritt.

Socialchef/IT/Enhetschef

Utbilda i användandet av teknik.

100 % av medarbetarna
hanterar telefon och dator
i sitt arbete.

Socialchef/Enhetschef

Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
Mätbara mål

Mätetal

Stärka, förbättra och utveckla samarbetet
mellan enheter inom socialförvaltningen
samt övriga verksamheter inom kommunen

Under 2020 initiera minst
ett ”nytt” samarbete inom
förvaltningen och/eller
med andra verksamheter
inom kommunen.

Ansvarig
Ledningsgrupp

Torgför Ockelbo
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen
Mätetal

Mätbara mål
Sprida goda exempel från våra verksamheter i media.

Varje enhet skall minst en
gång under 2020 dela
med sig av goda exempel
i media.
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SOCIALNÄMNDEN

TAXOR

2020

OMVÅRDNADSTAXA

Gäller från 2020-01-01

Taxan är uppdelad i tre nivåer beroende på omsorgsbehovet för den som har hemtjänst.
Den som bor i särskilt boende debiteras enligt nivå 3.

Nivå

Antal timmar
per månad

1

-3

493

kronor/månad

2

4-9

1 025

kronor/månad

3

10 -

2 125

kronor/månad

AVLÖSARSERVICE

Gäller från 2019-01-01

Avgift för avlösarservice debiteras enligt omvårdnadstaxan utifrån antal timmar per månad.

TRYGGHETSTELEFON
Avgift för trygghetstelefon

Gäller från 2017-01-01
275

kronor/månad

Avgiften för trygghetstelefon i särskilt/eget boende ingår i omvårdnadstaxan i nivå 3.

MATAVGIFT

Gäller från 2020-01-01

Matdistribution Hemtjänst

65

kronor/portion

Lunch Trygghetsboende

65

kronor/portion

Lunch Daglig verksamhet

50

kronor/portion

KORTTIDSVISTELSE VUXNA SOL / LSS
Mat

115

kronor/dag

Vårdavgift (endast SoL)

110

kronor/dag

Gäller från 2020-01-01
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HEMSJUKVÅRD

Gäller från 2013-01-01

Hälso- och sjukvård som ges i hemmet.
Boende i ordinärt boende

300

Boende i särskilt boende
enligt SOL och LSS

-

kronor för varje påbörjad månad
ingen avgift

DAGVÅRD - DEMENTA

Gäller från 2020-01-01

Mat

80

kronor/dag

Vårdavgift

55

kronor/dag

TRANSPORT AVLIDEN
Avser boende på Bysjöstrand
samt inskrivna i Hemsjukvården.

400

kronor

Gäller från 2019-01-01

SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND

Gäller från 2020-01-01

Hyra
Lägenhet kvm

2020

26

4 383

29
32
41
48
58,5

4 696
5 009
5 947
6 677
7 770

3 500

Mat

kronor/månad

2 125 kronor/månad*
Omvårdnad
* maxtaxa enligt nivå 3 i omvårdnadstaxan.

Gäller från 2017-01-01
Gäller från 2019-01-01

I avgiften ingår kommunal hälso- och sjukvård (ej läkarvård).
Madrass

valfritt

Fotvård

50
440

kronor/månad
kronor/behandling

Gäller från 2020-01-01

PARBOENDE
Hyra
Mat

Vid egen lägenhet betalar den medboende gällande hyror för Bysjöstrand.
Vid delad lägenhet betalar den medboende del av partnerns hyra.
3 500 kronor/månad
Gäller från 2020-01-01

Serviceavgift valfritt
Madrass

valfritt

300

kronor/månad

Gäller från 2018-01-01

50

kronor/månad

Gäller från 2018-01-01
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GRUPPBOSTAD

Gäller från 2020-01-01

Hyra lägenhet Gärdesvägen
Kvm

34,5
38,0

2020

5 143
5 414

SERVICEBOSTAD
Hyra lägenhet i anslutning till Servicebostad
Kvm

46,3

2020

5 197

Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare
Hyra

3 800

kronor/månad

Mat

3 500

kronor/månad

KORTTIDSVISTELSE FÖR BARN LSS
Mat

helt dygn

105

kronor

halvt dygn

55

kronor

Gäller från 2020-01-01

FAMILJERÅDGIVNING
Avgift familjerådgivning

Gäller från 2020-01-01

Gäller från 1995-01-01
100

kronor/besök
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AVGIFTER ALKOHOLLAGEN

Gäller från 2020-01-01

Socialnämnden bemyndigas (KF §9/12) att från och med år 2013 uppräkna
samtliga taxor gällande ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd enligt
Statistiska Centralbyråns Konsument prisindex KPI.

Tillsynsavgift Stadigvarande serveringstillstånd
består av en grundavgift och en rörlig avgift och debiteras årligen
Grundavgift

baseras på serveringstid

Avgift i kronor

Serveringstid till klockan 24:00

1 500

Serveringstid till klockan 01:00

2 999

Serveringstid till klockan 02:00

4 499

Rörlig avgift

baseras på årsomsättning i kr

Avgift i kronor

- 250 000

2 999

250 001 - 500 000

4 499

500 001 - 1 000 000

5 998

1 000 001 - 2 000 000

8 998

2 000 001 - 3 000 000

10 497

3 000 001 - 4 000 000

12 122

4 000 001 - 5 000 000

13 747

5 000 001 - 6 000 000

15 371

6 000 001 - 7 000 000

16 996

7 000 001 - 8 000 000

18 620

8 000 001 - 9 000 000

20 245

9 000 001 - 10 000 000

21 869
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Stadigvarande slutet sällskap
Grundavgift

Avgift i kronor

För näringsidkare och vid cateringverksamhet

1 875

Föreningar och klubbverksamhet

1 187

Folkölsförsäljning
Fast tillsynsavgift

Avgift i kronor

För helt kalenderår per försäljningsställe

1 250

Nytt försäljningsställe som startar efter den 1 juli

750

Säsongsöppet försäljningsställe, som bedriver
verksamhet högst fem månader per år

750

Serveringstillstånd
Avgift

Avgift i kronor

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inkl
kunskapsprov till allmänheten och slutet sällskap

8 748

Stadigvarande cateringtillstånd inkl kunskapsprov

8 748

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

4 374

Stadigvarande tillstånd för gemensamt
serveringsutrymme

4 374

Bolagsändring

4 999

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe
inkl kunskapsprov

6 248

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller
högst sju dagar inkl kunskapsprov och tillsynsavgift

4 999

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som har
längre giltighetstid än sju dagar inklusive kunskapsprov
och tillsynsavgift

6 248

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka
tidsperiod om högst två månader inkl kunskapsprov och
tillsynsavgift

7 498

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

1 875

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang inkl
kunskapsprov

3 749

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av
näringsidkare i tillfällig lokal

1 500

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
föreningsfester, personalfester mm i egen regi

1 000

89

Kunskapsprov inkl två omskrivningar i samband med
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

90

1 500

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Kommunstyrelsen

§ 125

Dnr 2019/00574

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget
2020 - 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2020 - 2022 behandlas och
diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober.
Stig Mörtman (M) deltar inte i beslut av ärendet.
Ärendebeskrivning
Konsekvenser utifrån fastställda ramar
Förutsättningar
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2020 – 2022
Fastställd budgetram
Kommunstyrelsen

2020
89 808

2021
90 486

2022
92 196

Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion inför
ekonomiutskottet
Budget
2020

Sammanfattning
Tillkommande behov (belopp i tkr)
Kapitalkostnader och utökade lokaler
Konsekvenser av nytt arvodesreglemente
Planarbete - löpande
GDPR
Projektledare E-tjänster
Socialamedier/FB/Hemsida

2 200
450
200
200
300
150
3 500

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget
2020 - 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2020 - 2022 behandlas och
diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober.
Sammanfattning av ärendet
Konsekvenser utifrån fastställda ramar
Förutsättningar
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2020 – 2022
Fastställd budgetram
Kommunstyrelsen

2020

2021

89 808

90 486

2022
92 196

Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion inför
ekonomiutskottet
Budget
2020

Sammanfattning
Tillkommande behov (belopp i tkr)
Kapitalkostnader och utökade lokaler

2 200

Konsekvenser av nytt arvodesreglemente

450

Planarbete - löpande

200

GDPR

200

Projektledare E-tjänster

300

Socialamedier/FB/Hemsida

150
3 500

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-26, förutsättningar och konsekvenser
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Ärendet
Tillkommande lokaler och kapitalkostnad
Åbyggeby skola har kompletterats med paviljonger för att möta de ökade
antalet elever. Dock saknas medel i budget för drift och kapitalkostnad av
dessa.
Vi ser också ökade kapitalkostnader när Wij förskola samt C-huset aktiveras.
Alla beslut som ligger utöver ram för investering får konsekvenser för
driften genom ökade kapitalkostnader som ej ryms i befintlig ram. Genom
övergång till komponentavskrivning har vi hittills kunnat möta mycket av
detta men nu finns inte längre den möjligheten.
Kostnaderna för byte av ventilation i Centrumhuset kombinerat med nytt
rum för sophantering och reservkraft är något osäker. Delar av investeringen
kommer att mötas av lägre driftskostnader, andra av externt stöd till
investeringen men som det ser ut just nu kommer det ändå bli delar som
belastar driften negativt då investeringen ser ut att bli större än den
ursprungliga planen.
Konsekvenser av nytt arvodesreglemente
Det nya arvodesreglementet som antogs inför 2019 innebär ökade kostnader
som inte ryms inom befintlig budgetram.
Planarbete
Vi har under lägre tid haft låga kostnader för det löpande planarbetet och
därmed också en låg budget. Nu ser vi att vi är i behov av en
budgetförstärkning då antalet planarbeten ökat.
Kostnaden för att ta fram en ny översiktsplan antas komma att kosta 2-2,5
mkr utslaget på en flerårsperiod. KS kommer tillsammans med VGS att ta
fram en projektplan enligt tidigare fattat beslut. När projektplanen är klar
kommer dessa kostnader att tydliggöras.
Dataskyddsförordningen - GDPR
I maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft och den påverka alla
verksamheter där vi på något sätt arbetar med personuppgifter. Ockelbo
kommun samarbetar med Gävle- och Hofors kommun i en gemensam
organisation med dataskyddsombud placerat i Gävle. Detta kontor arbetar
mot de tre kommunerna och deras bolag. Utöver det finns
dataskyddssamordnare på lokalnivå i kommunen.
Vår budget för GDPR arbetet är idag 200 tkr men behöver fördubblas för att
täcka de kostnader vi har.
E-tjänster
Vi har sedan ett antal år en e-tjänsteplattform med e-tjänster där invånare,
företagare, besökare kan utföra ärenden. Det är bland annat ansökning om
förskoleplats, skolskjuts, hantering av avtal kring elevdatorer,
medborgarförslag och vigselhantering.
Sedan i våras har vi nu också en plattform gemensam med Gävle kommun
för Interna e-tjänster, d.v.s. för personer med interna användarkonton i
kommunen.
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Här finns en stor potential att effektivisera ärendeflöden inom kommunen,
framför allt sådana som kan underlätta för chefer i hantering av anställningar
och tillhörande tjänster.
Det vi saknar är personal som har tid och kompetens att tillsammans med
verksamheterna utveckla och bygga e-tjänster samt att underhålla dessa över
tid. Detta gäller för såväl externa som interna e-tjänster och är med fördel
samma person eftersom det är samma tekniska plattform i den externa och
interna.
Sociala medier – Hemsida - Intranät
Hemsida och Intranät bygger idag på en gammal plattform och har behov av
uppgraderingar. Detta kommer att kräva tid av både oss och IT-Gävle /
konsulter. Vi ser också ett kommande behov av att öka vår närvaro på
Sociala medier.
Övrigt att beakta
Inköpssamverkan
Ett framtida inköpssammarbete utreds och det är ännu förtidigt att säga vad
det kan komma att kosta i form av externa eller egna resurser. Det mesta
tyder dock på en ökad kostnad mot idag. Vi kommer att behöva stärka upp
på hemma plan för att kunna bevaka och tillgodo se de behov som finns.
Integration/arbetsmarknad
Stor osäkerhet råder inom det här området. Vad kommer att hända med
Arbetsförmedlingen och hur påverkar det vår roll som kommun. Vad händer
i världen i stort och hur kommer Sverige att agera. Finns behovet att
återuppväcka projektet ”Från försörjningsstöd till anställning”. Se mer i
bilaga.
Lokaler utredningen / Internhyra
Vi ser ett behov av att damma av den påbörjade lokalutredningen. Här
kommer det att behövas extern hjälp att komma vidare. Vi behöver se över
en modell för eventuellt kommande internhyra för att på bästa sätt nyttja de
lokaler vi har. Här vill vi också flagga för att avyttra lokaler som vi ej har
behov av.
Yttre skötsel
Från januari 2019 har vi övertagit viss personal från Wij Trädgårdar. Då vi
nu har egen kompetens inom yttre skötsel ser vi att det finns möjliga
samordningsvinster att göra i samverkan med bl.a. Ockelbogårdar och
arbetsmarknadsenheten. Nuvarande avtal på yttre skötsel gäller fram till juni
2021 med möjlighet att förlänga 1 + 1 år. Vi vill undersöka förutsättningarna
att bedriva yttre skötsel i egen regi och vi tror att det kan bedrivas utan
merkostnader och ge en stabilare kvalité.
Wij Trädgårdar
Enligt beslut i fullmäktige i oktober 2019 antogs en tidsplan för förändrad
drift- och ägandeform av Wij Trädgårdar. Vi kan se ett behov av en
koordinator för att knuffa igång och knyta samman de olika delarna i
övergången till dess att den nya organisationen format sig.
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Investeringsbudget

Kommunens investeringsram för 2020 – 2022 är 6,9 mkr/år. En
investeringsplan på ram kommer att presenteras på m
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OCKELBO KOMMUN

Kommunstyrelsen

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021 - 2022

Sammandrag driftbudget nettokostnader

Nämnds- o Styrelseverksamhet
Stöd till plitiska partier
Västra Gästriklandssamhällsbyggnadsnämnd
Överförmyndarverksamhet
Gemensam Verksamhetsnämnd
Fysisk o teknisk planering
Näringslivsfrämjande åtgärder
Turismverksamhet
Räddningstjänst
Kommunal beredskap
Kommunikationer
Folkhälsa - BRÅ
Färdtjänst
Utvecklingsmedel
Kommunadminstration
Internationellt
Personaladministration
Summa kommunstyrelsen

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

2 158
698
3 020
675
17
586
1 884
138
4 420
8 672
348
829
3 031
24 409
108
1 690
52 683

2 450
836
4 785
800
50
800
2 320
120
4 550
8 800
350
990
3 600
24 550
100
1 995
57 096

2 490
840
4 956
800
50
800
2 380
150
4 700
9 000
300
950
3 400
24 995
100
1 970
57 881

2 540
857
5 054
800
50
800
2 428
150
4 794
9 180
300
969
3 400
25 495
102
2 009
58 928

2 591
874
5 055
800
50
800
2 476
150
4 890
9 364
300
988
3 400
26 005
104
2 050
59 896

2 848
1 949
5 830
6 729

5 444
5 444

5 529
5 529

5 616
5 616

5 704
5 704

Fysisk o teknisk planering
Vägar, gator, parkering
Bostadsanpassning
Kommunadminstration
Fastigheter
Summa teknikområdet

769
4 472
674
2 470
12 437
20 822

205
6 985
1 150
2 155
14 413
24 908

260
7 215
1 150
2 113
14 660
25 398

260
7 401
1 173
2 155
14 953
25 943

260
7 689
1 196
2 198
15 252
26 596

Summa totalt

80 234

87 448

88 808

90 486

92 196

88 808

90 486

92 196

AME/Integration

Mottagande av ensamkomna barn
Integration
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa AME/Integration

-

Teknikområdet

Preliminär ram KF § 57/2019
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Kommunstyrelsen

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021 - 2022

Sammanställning totalt - års- och flerårsbudget 2020 - 2022
Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

Netto

80 234

87 448

88 808

90 486

92 196

Driftsbudget, ram

82 768

87 198

-

-

-

Kapitalkostnad

15 720

16 287

16 990

16 700

16 700

Driftbudget

Personalkostnad

52 553

Antal årsarb
Investeringsbudget, ram

59 013

52 085

53 647

55 257

93,44

81,75

82,75

83,75

11 600

6 900

6 900

6 900

Sammanställning
97

OCKELBO KOMMUN

Kommunstyrelsen

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021 - 2022

Investeringsbudget

Verksamhet/projekt

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

Ospecificerat

800

600

600

600

Administration

300

300

300

300

Fastigheter

6 500

Framtidens centrum

4 000

6 000

6 000

6 000

Möjligheternas hus
Ventilation C-hus
Förskola Södra
Kommunal teknik
Totalt

11 600

6 900

6 900

6 900

Ram

11 600

6 900

6 900

6 900

-

-

-

Avvikelse

Beskrivning
Bostadsförsörjningsplan
Bostadsförsörjningsplan
Kommunens investeringsnivå är fastställd till 11,0 mkr. Av dessa fördelas 8,0 mkr till styrelse och
nämnder.
Kommunstyrelsens del av investeringsbudgeten är 6 900 tkr. Om övriga nämnder är i behov av medel
reduceras kommunstyrelsens anslag motsvarande. Fördelning och behov diskuteras vidare i
samband med långsiktig investeringsplan och i samband fastställande av kommunstyrelsens
förvaltningsbudget.

Investering 2020 - 2022
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Kommunstyrelsen

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021 - 2022

Nyckeltal
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BEAKTA INFÖR BUDGET 2020 - 2022
ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION
Stora oklarheter hur arbetsmarknadspolitiken med ansvarsfördelning och
resurser kommer att fördelas under och efter arbetsförmedlingens reformperiod
2019-2021, så framtiden är mycket oviss.
Men redan nu kan vi se att arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att ha
stor påverkan på enhetens resurser. I dagsläget är det svårt att få en hel bild av
de verkliga konsekvenserna för de kommuninvånare som saknar egen
försörjning. Det vi kan se är att arbetslösheten åter ökar i kommunen sedan maj
2019 och att arbetsmarknadsenheten får färre anvisade deltagare från
arbetsförmedlingen.
Det lokala kontoret i Ockelbo stängs ner. De arbetssökande kommer i större
utsträckning att hänvisas till myndighetens digitala kanaler för att få kontakt med
myndigheten och därmed färre fysiska möten med de arbetssökande.
Med färre insatserför för de som är arbetslösa bedömer vi att kostnaderna för
kommunen kommer att öka och individerna kommer i kläm.
Kommunen behöver också processa fram en strategi hur kommunen ska hantera
och agera med de nya förutsättningarna.
Utvecklingsförslag
En åtgärd att stärka personer med försörjningsstöd att komma till egen
försörjning är att återuppta det framgångsrika projektet från försörjningsstöd till
anställning. Om enheten ska driva projektet behövs ett tillskott under 2020 –
2022. För 10 årsplatser krävs ett tillskott på 1 mkr/år och för 20 årsplatser 2
mkr/år till enheten. Medlen avser del av lönekostnader för de som har
försörjningsstöd och anställs inom projektet. Övriga lönekostnader finansieras av
arbetsförmedlingen via subventionerade lönebidrag och Individ och
familjeomsorgen (motsvarande försörjningsstödkostnad).

Ockelbo Kommun, 816 80  Sjöängvägen 35  0297-555 00  www.ockelbo.se
Arbetsmarknad och Integrationsenheten  Thomas Larsson  0297-555 21  070-4141462 
thomas.larsson@ockelbo.se

100

1 (3)

I bifogad bilaga ger Sveriges Kommuner och Landsting genom ordförande
Anders Knape en sammanfattning av sin syn på reformprocessen.
Bilaga

Arbetsförmedlingen har minskat sin personalstyrka och kommer att minska
antalet kontor. Fler förändringar är på väg. SKL har lämnat sin sina synpunkter
på den kommande processen.
Anders Knape, SKL
– Arbetslösa får sämre service och arbetsgivare som vill rekrytera hindras av en
arbetsmarknadspolitik och en Arbetsförmedling som inte fungerar. Om
förändringen sker utan tillräcklig eftertanke förvärras situationen. Exempelvis har
staten minskat resurserna för arbetsmarknadsinsatser avsevärt samtidigt som vi
riskerar att skicka tillbaka flera miljarder i socialfondsmedel som inte förbrukas,
säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL).
– Detta innebär att arbetsuppgifter vältras över på kommuner och regioner utan
ersättning, vilket innebär mindre finansiella medel till andra välfärdsområden som
vård, skola och omsorg.
Säkra reformperioden för arbetssökande och kommuner
Lokal närvaro och kännedom är viktig för att stödja arbetssökande, säkra
matchningen till arbetsgivares kompetensbehov och bygga en god samverkan
mellan samhällsaktörer. Arbetsförmedlingen måste säkra personell närvaro och
service över hela landet under reformperioden 2019–2021. Ingångna avtal om
samverkan mellan Arbetsförmedling och kommuner behöver värnas och
utvecklas.
– Arbetsförmedlingen drar ner på personal och kontor innan de LOV-aktörer som
ska ta över finns på plats. Det är inte rimligt att kommuner tvingas gå in och
kompensera en ostrukturerad förändringsprocess för att inte tala om effekten för
individer som kan komma i kläm, säger Anders Knape.
Idag har kommunerna årliga kostnader för arbetsmarknadsinsatser om totalt
drygt tio miljarder kronor, i dessa ingår ekonomiskt bistånd till individer på grund
av arbetslöshetsrelaterade skäl. Det här är en kostnad som inte skulle behövas
om arbetsmarknadspolitiken fungerade. Det finns en stark oro bland landets
kommuner att dessa utgifter ytterligare kommer att öka de närmaste åren. Att
finansieringsprincipen följs måsta vara en självklarhet under reformperioden –
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och i framtiden. Kommunernas budgetar kan inte belastas för att staten väljer att
reformera en statlig myndighet.
Låt kommunerna göra det de är bra på
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar men viktiga delar åligger
kommunerna. Det är bara genom tydlig ansvarsfördelning och nära samarbete
som vi kan lyckas med att få fler i arbete. SKL lyfta fram några centrala frågor
och konstruktiva förslag:
1. Låt kommuner vara utförare inom eller vid sidan om ett LOV-system.
Kommunerna har lång erfarenhet av att stödja individer som står långt
från arbetsmarknaden och har dessutom de starkaste incitamenten för att
lyckas genom sitt ansvar för kommunmedborgarna, nyanlända och
kostnader för ekonomiskt bistånd.
2. Pröva olika former av utförande av statliga arbetsmarknadsinsatser och
växla sedan upp det som fungerar 2021. Nu finns tillfälle att testa det
arbetsmarknadspolitiska program SKL har tagit fram och att ge ett antal
kommuner ett rustande och samordnande uppdrag för arbetslösa som
står långt från arbetsmarknaden som förberedelse för att sedan få stöd av
matchande LOV-aktörer.
3. Säkra en transparent och förankrad reformprocess innan förändringar
genomförs. Vi står inför den största reformeringen av
arbetsmarknadspolitiken i modern tid och detta sker mycket snabbt. Utan
ordentliga konsekvensanalyser och en strukturerad dialog med olika
samhällsaktörer riskerar vi att resultatet inte blir bra.
– Många arbetslösa är i behov av kontinuerliga insatser från flera aktörer för att
närma sig arbetsmarknaden. Låt kommunerna ta den viktiga roll som de kan och
har kompetens för, säger Anders Knape.
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KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR, UPPDRAG OCH UTMANINGAR
INFÖR BUDGETPERIODEN 2020 – 2022
Politisk verksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Politisk verksamhet som omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, partistöd, ersättning till partiföreträdare, valnämnd. Stöd till de politiska partierna utgår i form
av partistöd, utbildningsbidrag och oppositionsersättningar. Samtliga bidrag utgår med en
procentsats av riksdagsmannaarvodet.
Partistöd och utbildningsbidrag ska ge de olika politiska organisationerna möjlighet att bedriva ett partipolitiskt arbete på bred bas. Oppositionsersättningarna syftar till att ge oppositionen bättre möjligheter till insyn i den kommunala verksamheten.

Västra Gästriklandssamhällsbyggnadsnämnd
Sandviken, Hofors och Ockelbos kommuner samverkar i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden hör en gemensam förvaltning benämnd Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
Samhällsbyggnadsnämndens målgrupp är de fysiska och juridiska personer som söker
olika typer av lov, tillstånd eller vill ha fastighetsbildningsåtgärder utförda. Som exempel
kan nämnas kommunernas invånare, fastighetsägare, företagare.
Tillståndsprövning och tillsyn sker i huvudsak enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt
livsmedelslagstiftningen. Samhällsbyggnadsnämnden ska även tillgodose behoven av
grundläggande geografiska data och följdprodukter från dessa data.

Överförmyndarverksamhet
I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndarverksamhet inrättad. Den kan
bestå av överförmyndarnämnd eller överförmyndare. Överförmyndarens verksamhet styrs
främst av Föräldrabalken. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet
och genomför varje år kontroll av densamma. Den som inte är nöjd med de beslut överförmyndaren fattar kan överklaga besluten hos tingsrätten. Sandviken, Hofors samt Ockelbo
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kommuner ingår en gemensam överförmyndarnämnd. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden

Integration och arbetsmarknad
Verksamhetsbeskrivning
Enhetens uppdrag är att utveckla, stödja och vägleda människor i olika situationer och
sammanhang, enskilt eller i grupp. Prioriterade grupper är nyanlända, ungdomar och
vuxna utanför arbetsmarknaden. I samverkan såväl inom kommunens organisationer som
med externa intressenter utvecklar enheten projekt som syftar till att stärka individen och
främja kommunens utveckling. Främja ömsesidig integration.
Länsstyrelsen och kommunen har en överenskommelse om mottagning av xx flyktingar

Infrastruktur och samhällsplanering (fysisk och teknisk planering)
Samhällsplanering
Verksamhetsbeskrivning
För att trygga framtida markbehov för industri- och bostadsbyggande ska kommunen hålla
en så god markberedskap att planer på exploateringar skyndsamt skall förverkligas. Kommunstyrelsen har ansvar för översiktsplanearbetet samt övrig övergripande fysisk planering. Under varje mandatperiod ska översiktsplanens aktualitet prövas och vid behov omarbetas.
Bostadsförsörjningsprogram

Bredband
Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att kommunen ska delta i det länsgemensamma
samverkansprojektet via strukturfonder och Tillväxtverket. Region Gävleborg står som
projektägare och respektive kommun utgör ett delprojekt. Medel kan endast nyttjas till att
bygga ortssammanbindande nät

Näringsliv och turism
Verksamhetsbeskrivning
Näringslivsenheten ska skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat och en bra företagsmiljö samt stimulera nyföretagande och attrahera externa etableringar.
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Vidare ska de stödja och utveckla samsynen mellan företagare, politiker och tjänstemän i
näringslivsfrågor. Näringslivsenheten ska ge information och verka för att utbildningar når
företagare och skapa mötesplatser och stimulera till att befintliga nätverk samarbetar.
Enheten ska arbeta för att utveckla platsen Ockelbo som besöksmål och som en attraktiv
plats att bo och driva verksamhet på.

Gästrike Räddningstjänstförbund
Verksamhetsbeskrivning
Ockelbo kommun är medlem i Gästrike Räddningstjänsförbund, GR. Förbundet fungerar
som räddningsnämnd åt medlemskommunerna i Gästrikland. Utöver ren operativ räddningstjänst är förbundet mycket aktivt i brandsyn, tillsyn av brandfarliga varor, externa och
interna utbildningar m m.
Allt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi ligger på förbundet och kommunen betalar en ersättning för utförda tjänster som står i proportion till behövlig insatsstyrka för
Ockelbo. Operativt finns en första utryckningsstyrka i Ockelbo med ett befäl och fyra
brandmän samt insatsledare och brandingenjörer i beredskap. Ockelbo har dessutom tillgång till de resurser i övrigt som finns inom förbundet. Vid larm till bygdebränder i Ockelbo
förstärks larmen med automatik till tankbil och höjdfordon från stationerna i Gävle och
Sandviken.

Kommunal beredskap
Verksamhetsbeskrivning
Kommunen är högsta totalförsvarsmyndighet på lokal nivå. I uppgifterna ingår främst ett
ansvar för kommuninnevånarna i fred, vid extraordinära händelser, svår påfrestning och
krig. Verksamheten finansieras av statliga pengar. Verksamheten finaniseras av statligar
bidrag och finansierar en halvtidstjänst. Övrigt bidrag används för att förebygga kriser och
till utbildningar och övningar.
Kommunstyrelsen är kommunens Krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen ska i samarbete
med övriga nämnder utarbeta erforderliga risk- och sårbarhetsanalyser samt krishanteringsplan för extraordinära händelser.
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det krav på att kommunen ska utarbeta ett
handlingsprogram för den förebyggande verksamheten inom sitt geografiska område och
ett handlingsprogram för den operativa verksamheten, räddningstjänst, med syftet att redovisa hur kommunen och förbundet uppfyller dessa krav. En del av kommunens uppgifter sköts idag av Gästrike Räddningstjänstförbund på entreprenad.
Tjänsten som säkerhetschef ingår i tjänsten som teknisk chef. I denna tjänst ingår dock
inte ansvaret för LSO med mera av de ordinarie ansvarsområdena inom kommunal säkerhet. Dessa ligger till största delen på beredskapssamordnaren. Tjänsten som beredskapssamordnare kombineras med tjänst som folkhälsosamordnare.
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Kommunikationer
Verksamhetsbeskrivning
Kollektivtrafiken i kommunen vilar på tre ben:


Inom kommunen körs Kuxatrafiken: avgiftsfri kollektivtrafik öppen för alla sedan 1995.
Samverkan sker med Ockelbo taxi.



Möjlighet att pendla till och från Ockelbo kommun är en viktig fråga. Samverkan sker
med X-trafik och i olika forum för regional trafik.



Servicetrafiken samordnas av beställningscentralen och innefattar vissa skolskjutsar,
färdtjänst och sjukresor. Skolskjutsar handlägger vi själva, men färdtjänsten sköter kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg.

Ockelbo kommun verkar för en omställning till fossilfria transporter. Kuxatrafiken och 33
av kommunens 34 fordon körs på fossilfri diesel, HVO.

Folkhälsa – BRÅ
Verksamhetsbeskrivning
Folkhälso- och brottsförebyggande verksamheten initierar, driver, stödjer och samordnar
folkhälsoinsatser och brottsförebyggande insatser i kommunen. Kommunala folkhälsostrategier ska upprättas utifrån de nationella folkhälsomålen. En ledningsgrupp Folkhälsa/BRÅ med bred representation både inom och utanför kommunens verksamhetsområden är knuten till verksamheten. Inom folkhälsosamordnaruppdraget ingår åtskilliga undersamordnaruppdrag.

Utvecklingsmedel
Verksamhetsbeskrivning
Inför 2010 avsattes 2,9 mkr till utvecklingsmedel i Visionens anda. Detta anslag har inför
20xx utökats till 3,4 mkr.
Fördelning av dess medel har årligen beslutats av kommunstyrelsen. Ett visst anslag är
avsedda för att stödja och bidra till att utveckla verksamheter och bedriva projekt som förverkligar kommunens VISION 2030. Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen projektmedlen efter ansökan som beskriver det tänkta utvecklingsprojektet.
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Teknikområdet
Verksamhetsbeskrivning
Teknikområdet avser verksamheterna drift- och underhåll av kommunens fastigheter,
skötsel av vägar, gator och parker samt bostadsanpassning.
Kommunen äger och förvaltar ca 31 000 m2 lokaler. Huvuddelen är skol- och barnomsorgsfastigheter. Gator och vägar i centrala Ockelbo ingår i Ockelbo Vägförening, men
vissa gång- och cykel-vägar, torg, parker och offentliga bad samt vägbelysning (ca 3 000
stolpar) är kommunens ansvar. Försäljning av exploaterad mark för villa- och industribebyggelse, förvaltning av kommunägd åker- och skogsmark.
Övriga områden som ligger inom teknikområdets ansvar är parkeringsövervakning samt
taxa för överträdelse (övervakningen köps av Securitas), tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark samt torghandel med taxa för torgplatser, åtgärder vid konstaterade föroreningar och nedskräpning där ansvar inte kan fastställas och bostadsanpassning

Kommun- och personaladministration
Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsområdet inrymmer kommunkontoret och dess verksamhet. Information, ekonomi, personal, teknik, arkiv, inköp och IT-funktion, kommunadministrationens vaktmästeri
samt kostnader för förvaltningschefer.
Under den kommande treårsperioden kommer fokus ligga på att öka produktiviteten och
förbättra servicen till kommuninnevånarna. För att uppnå detta mål kommer samverkan
möjligheter eftersträvas i högre grad. Detta är också ett led i att kvalitetssäkra verksamhetsdriften och samtidigt ge personalen möjlighet till kompetensutveckling.
Kommunkontoret svarar för ärendeberedning och verkställighet samt ger stöd till den politiska organisationen m fl organ. Kontoret har också en bred serviceroll gentemot kommuninvånarna, företagen m fl. Huvuddelen av verksamhetsområdets kostnader utgörs av
personalkostnader, dataverksamhet samt lokalkostnader.
Inköp Gävleborg
Kommunen ingår i förbundet Inköp Gävleborg. Verksamhetsbeskrivning och redovisning
ingår i begreppet kommunadministration.
Övriga områden




Dokument- och ärendehanteringssystem
Information och marknadsföring
Vaktmästeri
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Personaladministration
Kommungemensamma satsningar på personalfrågor, dels åtgärder som är lag- eller avtalsbundna samt vissa kommunala prioriteringar, såsom anslag för anpassning, arbetsmiljö och jämställdhet. Premie för ansvarsförsäkring samt företagshälsovård. Det sker en
satsning på rehabilitering och arbetsmiljöfrågor.

Internationalisering
Verksamhetsbeskrivning
Ockelbo kommun har sedan många år vänorter i våra nordiska grannländer samt en i
USA. Ockelbo kommun är medlem i en vänortssammanslutning, Charter of European Rural Communities, där en kommun från varje EU-land deltar. Samarbetet finansieras delvis
med EU-medel.
Samarbetet syftar till att förverkliga den europeiska idén innebärande bl a vidgad kunskap
samt förståelse för olika kulturer, levnadsbetingelser och språk. Förutom traditionell
vänortsverksamhet är utbytet, primärt inriktat mot de sociala, ekonomiska och kulturella
områdena.
Ambitionen är att ha stor bredd på kontaktutbytet så att "vanliga" människor och då inte
minst ungdomar och föreningar får ta del av de möjligheter som nätverket erbjuder.
Ockelbo kommun samverkar med Gävle, Sandviken, och Älvkarleby kommun för att
kunna utveckla det internationella arbetet.
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KOMMUNSSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2019
Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera
kompetens
o

Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya medarbetare genom att erbjuda trivsamma arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter.

Värna miljön i stort och smått
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar.
o

Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande.

Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
o
o

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom kontinuerlig tillgång till tomter.
Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) ska öka.

Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling,
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
o
o
o

Korta vägen till egen försörjning i samverkan med övriga nämnder, arbetsförmedlingen och näringslivet.
Förbättra dialogen med företagare.
Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina kontakter med kommunens verksamheter.

Teknik som underlättar
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen
o

Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande.

Torgför Ockelbo
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen
o

Nå fler invånare, besökare och företagare i digitala forum.
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Kommunfullmäktige i Ockelbo har antagit sex strategier för att möta framtidens utmaningar:

Ständiga förbättringar

Utveckla samhället

Teknik som underlättar

Torgför Ockelbo

Trygga kompetensförsörjningen
Värna miljön i stort och smått

Styrelse, nämnder och ledningsgrupper har tagit fram mål inför 2019 kopplat till strategierna.
Kommunstyrelsens mål är:

Strategi: Ständiga förbättringar
Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Förbättra dialogen med
företagare.

Svar från Svenskt Näringslivs
enkät. Minska
glappet/skillnaden mellan
företagens och politikens svar
på frågan gällande
tjänstemännens och politikers
attityder till företagande.

Enkätsvar maj 2018

Förbättring med x enheter jämfört
med föregående mätning

Företagen svar:



Tj.män attityder: xx
Politikers attityder: xx

Politikers svar 2017*



Tj.mäns attityder: 4:50
Politikers attityder: 4:74

Företagen svar:



Tj.män attityder: xx
Politikers attityder: xx

Politikers svar



Tj.mäns attityder: xx
Politikers attityder: xx

Notering: Målet sätts efter
enkätsvaren (maj 2019)
*Politiker från kommunfullmäktige svarar på enkäten vartannat år
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Strategi: Torgför Ockelbo
Beskrivning: Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utom kommunen.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Nå fler invånare,
besökare och
företagare i digitala
forum.

Antal följare och sökträffar på
Instagram och Facebook samt
hemsidorna ockelbo.se och
visitockelbo.se

Antal
sökträffar/följare/hemsidesbesökare
under 2018.

Ökning av antalet följare
respektive besökare med xxx
antal under 2019.

Specificera per halvår samt total.

Målet sätts när mätningen
gjorts för 2018.

Strategi: Utveckla samhället
Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i. Kommunen underlättar bostadsbyggande och
företagsetableringar.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Möjliggöra inflyttning
och bostadsrotation
genom kontinuerlig
tillgång av byggklara
tomter.

Det ska finnas minst en
byggklar tomt för
flerbostadshus till försäljning.
Villatomter centralt i Ockelbo
och i byarna samt sjönära
tomter ska finnas fördelade i
kommunen.

Dagsläge: ca 20 villatomter
varav 2 tomter i sjönära läge.
Ingen tomt för flerbostadshus.

Kontinuerlig tillgång till minst
10 tillgängliga tomter i
attraktiva lägen för småhus och
1 tomt för flerbostadshus.
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Strategi: Trygga kompetensförsörjningen
Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Behålla personal och ha
lätt att rekrytera nya
medarbetare genom att
erbjuda trivsamma
arbetsplatser med
utvecklingsmöjligheter.

Sjuktal.

Sjuktal : XX

Uttag av friskvårdspeng.

Uttag av friskvårdspeng: XX

Minska sjuktalet till 5,5% eller
mindre.

Medarbetarenkät – aktuella
mätetal

Ökat uttag av friskvårdspeng
jämfört med 2018.
Komplettera med siffror för 2018.

Strategi: Ständiga förbättringar
Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Korta vägen till egen
försörjning i samverkan
med övriga nämnder,
arbetsförmedlingen och
näringslivet.

Antalet arbetslösa i
arbetsförmedlingens officiella
statistik

Ingångsvärde januari 2019.

Minska arbetslösheten i
kommunen med 50 personer.
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Strategi: Värna miljön
Beskrivning: I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar.

Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Ökat användande av
befintlig teknik för att
minska resande.

Statistik över resor med
kollektivtrafik, kommunbilar
respektive privatbilar.

Siffror gällande 2018.

Minskat totalt resande med 5
%.
Andelen kollektivtrafik ska öka i
förhållande till andra färdsätt.

Strategi: Utveckla samhället
Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Tillgången till bredband
(minst 100 Mbit) har
ökat.

PTS (Post- och telestyrelsen)
årliga mätning

Aktuella siffror i föregående
mätning.

Minst 10 % ökning i jämförelse
med senaste mätningen från
Post- och telestyrelsen.
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Strategi: Ständiga förbättringar
Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Medborgarna är nöjda
med kvalitet och
bemötande i sina
kontakter med
kommunens
verksamheter.

Stickprovsmätningar av
upplevelse/bemötande/kvalitet
i människors möten med
kommunens verksamheter.

Finns ej.

XX antal sådana mätningar
genomförda och analyserade.
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Nyckeltal KS
Öppet arbetslösa i % av registrerad arbetskraft
16-64 år

2018

2017

Ockelbo

3,7

4,0

Länet

3,8

3,8

Riket

3,8

4,0

18-24 år

2018

2017

Ockelbo

3,7

3,0

Länet

4,6

4,5

Riket

4,1

4,6

Totalt arbetslösa i % av registrerad arbetskraft
16-64 år

2018

2017

Ockelbo

11,2

12,1

Länet

9,5

10,6

Riket

7,0

7,5

18-24 år

2018

2017

Ockelbo

16,8

18,0

Länet

14,4

17,5

Riket

8,9

10,4

2018

2017

2016

2015

2014

5 906

5 896

5 856

5 849

5 765

2018

2017

2016

2015

2014

233

263

232

274

217

Befolkningsutveckling
Antal invånare 31
december

Företagsklimat
Enligt Svenskt
näringslivs ranking

Tillgång till minst 100 Mb bredband - andel i %
2018

2017

2016

2015

2014

Ockelbo

50,8

40,4

36,1

28,4

18,5

Länet

68,8

62,9

52,2

50,3

36,7

Riket

82,2

78,5

73,3

68,6

57,5

Energieffektivisering

2018

2017

2016

2015

2014

6 152,5

6 218,4

6 152,1

5 857,5

5 112,1

Ockelbo
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Antal stopp *

2018

2017

Ockelbo - tåg

196

134

Ockelbo - buss

105
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2018

2017

2016

2015

2014

2016

2015

2014

* fr.o.m. v 51, ny trafikplan

Sjukfrånvaro

5,6

5,9

6,8

6,7

7,2

Varav långtid

28,0

37,0

38,0

40,0

44,0

Antalet anställda

2018

2017

2016

2015

2014

516

541

538

511

506

Ockelbo

Ockelbo
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KOMMUNSTYRELSEN
Taxor för kopiering och fax

Kr / sida

Svart/vitkopia

2

Färgkopia

5

Fax

3

Tomtpriser
Kommunexploaterad bostadstomt för friliggande småhus

75

Lokalhyror

500

Kr / max 4 h

Lilla Vänortsrummet

250

Stora Vänortsrummet

400

Musikrumnmet

200

Gläntan

250

2018-01-01

Gäller från

2018-01-01

Gäller från

2018-01-01

Gäller från

2018-01-01

kr/kvm

Felparkeringsavgifter
Felparkeringsavgifter

Gäller från

kr/dygn

Fullmäktige partier erlägger avgift KF 2003-03-10 §5
Uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas
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77

Torghandelstaxa
Plats

1-5

Gäller från 2018-01-01

Upplåtelsens ändamål

Marknadsstånd 9-16 kvm

Kr / år

Kr / mån

Kr / dag

-

1 200

185

6

Marknadsstånd 25 kvm

4 000

1 500

200

7

Kiosk/vagn med bygglov 28 kvm

9 000

-

-

Kr / år

Kr / mån

10 A 230 V

1 500

300

16 A 400 V

10 000

Elavgifter

För dagsplatser är elanslutning till 230V inkluderat i priset.
För ideella föreningar, skolklasser och liknande tas ingen avgift ut, gäller plats 1-5.
Under valår inom perioden 1 aug – 30 sept tas ingen avgift ut för valstugor, gäller plats 1-5.
Under Ockelbo Sommar- & Vintermarknad hyrs torgplatser inte ut, gäller platserna 1-6.
Torgplats 7 är undantagen från detta beslut eftersom platsen kräver bygglov.

Färdtjänsttaxa i Gävleborgs län
För färdtjänsttaxa hänvisas till http://www.x-trafik.se/fardtjanst-riksfardtjanst
Taxan regleras årligen via index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och specialfordon i Gävleborgs
län”.

VA-Taxa
För VA-taxa hänvisas till http://www.gastrikevatten.se/taxa-regler-och-ansvar

Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa
För taxa hänvisas till http://www.gastrikeraddningstjanst.se/
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-10-10

1(1)
Referens

KS 2019/00239

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Lokalt arbetstidsavtal inom kommunals avtalsområde
Förslag till beslut
Kommunal yrkande avslås. En lönesatsning för undersköterskor behandlas i
ett separat ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kommunal har inkommit med ett yrkande om ett lokalt arbetstidsavtal som
innebär en högre OB ersättning än vad avtalet anger.
Sammanställning av yrkandet
Avser OB -tid/tim
A Storhelg
B Veckoslut
C Vardag natt
D Vardagkväll

AB 2019
108,20
55,30
47,40
22,40

Yrkande
152,10
71,83
56,40
37,23

Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunal 2019-03-18

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Ökning i kr
43,90
16,53
9,00
14,83

Ökning i %
40,6%
29,9%
19,0%
66,2%
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KS 2019/00659

Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Lönesatsning/lönestrategi
Förslag till beslut
Personalutskottets beslut till kommunstyrelsen
1. Till en riktad lönesatsning för yrkeskategorin undersköterskor avsätts
950 000 kronor fr o m år 2020.
2. Tillsvidare anställda undersköterskor i kommunen erhåller fr o m
1 januari 2020 en riktad lönesatsning med 600 kronor/månad och per
heltidstjänst.
Sammanfattning av ärendet
Kommunal har inkommit med ett yrkande om ett lokalt arbetstidsavtal som
innebär en högre OB ersättning än vad avtalet anger. Det ärendet handläggs
med ett separat beslut.
Diskussioner har under året förts om att ta fram olika beräkningsalternativ
för att se över möjligheterna att genomföra en satsning för personal inom
vård och omsorg.
Kommunals yrkande om ett lokalt avtal med högre ersättning för obekväm
arbetstid än vad avtalet anger har kostnadsberäknats.
Lönejämförelse har sammanställts utifrån yrkeskategorin undersköterskor.
Förslaget är att tillsvidare anställda undersköterskor i kommunen erhåller fr
o m 1 januari 2020 en riktad satsning med 600 kronor/månad/heltidstjänst.
Beslutsunderlag
Beräkningsunderlag
1. Konsekvens av höjd ersättning för obekväm arbetstid
2. Beräkningsunderlag som grund för beräkning av en extra lönepott/ett
extra löneutrymme

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
122

Bilaga - Lönestrategi/lönesatsning

Personalutskott 2019-10-09

Aid-etikett 207xxx - Vård/omsosrgsarbete
207009 Undersökterska, hemtjänst
207011 Undersköterska, äldreomsorg
207021 Vårdare, gruppboende
207024 Vårdbiträde, äldreomsorg
207027 Personlig assistent
207029 Vårdbiträde hemtjänst
207090 Biträdesarbete, annat

Antal
25
67
9
14
5
10
4

Jämförelse med andra kommuner/medianlön
PA-statistik median juni/augusti 2019
Etikett.
207009 Undersköterska, hemtjänst
207011 Undersköterska, äldreomsorg
207029 Vårdbiträde, hemtjänst
207024 Vårdbiträde, äldreomsorg

Bollnäs
Hudiksvall
Gävle
Ovanåker
Hofors
Ockelbo
25 762
25 595
25 925
26 600
24 973
25 349
25 805
25 462
26 700
25 337
24 875
26 300
21 322
23 895
25 425
23 002
22 450
22 332
21 756
23 000
25 300
24 078
24 875
23 385

PA-statistik juni/augusti 2019
Aid-etikett
207009 Undersköterska, hemtjänst
207011 Undersköterska, äldreomsorg

Aid-etikett
207009 Undersköterska, hemtjänst
207011 Undersköterska, äldreomsorg

10:e
percentil
Heltidslön
22 762
22 625
Lägsta
värde
21 869
22 215

Median
Heltidslön
24 973
25 337

90:e
percentil
Heltidslön
28 040
28 055

Medel Högsta värde
Heltidslön
Heltidslön
25 310
28 469
25 387
28 878

Beräkningsalternativ olika alternativ till kostnadsberäkningar
Beräkningsunderlag lönesatsning
Aid-etikett
207009 Undersköterska, hemtjänst
207011 Undersköterska, äldreomsorg

Antal
anställda
25
67

Per
mån/person
600
600

Per år/person
7 200
7 200

PO

2 891
10 091
2 891
10 091
Summa alternativ 2

Beräkning antal timmar obekväm arbetstid ( belopp i kronor)
Period 2019-01-01--09-30
Yrkande ökning av OB-ersättning
43,90
16,53
9,00
14,83

antal tim
7 445,25
43 388,50
10 991,00
11 661,50

Belopp
326 846
717 212
98 919
172 940

PO
128 124
281 147
38 776
67 792

Totalt
454 970
998 359
137 695
240 733

Prognos beräknad ökning

1 315 917

515 840

1 831 757
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Totalt

totalt
252 270
676 084
928 354
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Referens

KS 2019/00709

Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Heltidsanställningar i Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Fr o m 1 januari 2020 ska alla nya tillsvidare anställningar erbjudas
heltid.
2. Processen med införandet av heltid kommer att ingå i projektet
Heltidsresan.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2015 har det arbetats med att utreda möjligheterna till förbättrade
villkor inom vården. Uppdraget påbörjades med att utreda om konsekvenser
om delade turer skulle upphöra. Under årens gång har uppdraget delade turer
övergått till att ingå i projektet Heltid som norm, Heltidsresan. Ett av målen
är att erhålla ett politiskt beslut om att alla anställda ska erhålla
heltidstjänster
Heltidsresan är ett femårigt utvecklingsprojekt som drivs sedan 2016 av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Ett av målen är att erhålla ett
politiskt beslut om att alla anställda ska erhålla heltidsanställning.
Ärendet
Varför heltid?
Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar
heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och
bidra till ett mer jämställt samhälle.
Att arbeta heltid är viktigt också för den enskilde individen. Genom att gå
från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad, vilket gör det lättare att
klara räkningarna, starta ett sparande eller lägga mer pengar på
favorithobbyn. En ökad inkomst ger också en högre pension.
För arbetsmiljön
När fler går från deltid till heltid ställs nya krav på verksamheten. Det
behövs ett nytänk i bemanning och schemaläggning tillsammans med ett
bibehållet fokus på arbetsmiljö.
124

Datum

Ockelbo kommun

2019-11-06

KS 2019/00709

För en attraktiv arbetsplats
Det finns inte en universalmodell för införandet av heltid. Varje
arbetsplats är unik. Därför är det viktigt att tid avsätts för att lyssna in
anställda och medlemmars behov. Förändringsarbete kan vara
tålamodskrävande men det lönar sig på sikt. De kommuner och landsting
som tagit steget upplever att heltidserbjudandet varit en viktig faktor för
att ses som en attraktiv arbetsplats
För att möta rekryteringsbehovet
Välfärdens behov av personal är mycket stort de närmaste åren, och
efterfrågan ser inte ut att minska. Skolan, vården och omsorgen behöver
rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmsta åren. Genom att ta
tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan man både minska
rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal. Det
förutsätter att deltidsarbete ersätts med heltidsarbete.
För jämställdheten
Det skiljer flera miljoner i livsinkomst mellan kvinnor och män på den
svenska arbetsmarknaden. Huvudorsaken är att betydligt fler kvinnor
arbetar deltid. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda måste
kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i
hemmet. Att fler arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad
och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle.

125

Sida

2(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-07

1(2)
Referens

KS 2019/00688

Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Projekt Heltidsresan
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Processen med projekt Heltidsresan godkänns
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2015 har det arbetats med att utreda möjligheterna till förbättrade
villkor inom vården. Det uppdrag som påbörjades var att utreda om att
delade turer skulle upphöra. Under årens gång har uppdraget delade turer
övergått till att ingå i projektet heltid som norm (heltidsresan).
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal arbetar sedan
2016 i ett gemensamt femårigt projekt för att heltidsarbete ska bli norm,
projekt Heltidsresan. Ett av målen är att erhålla ett politiskt beslut om att alla
anställda ska erhålla heltidstjänster.
Lokal styrgrupp till projektet Heltidsresan har fastställts med följande
representanter: socialchef, enhetschef hemtjänst och LSS, personalchef, PA
strateger och controller. Styrgruppen har hittills träffats tre gånger.
Personalenheten är sammankallande i styrgruppen.
Inga medel är avsatt för projektet.
Fortsatt process
Vid personalutskottet den 5 november 2019 var utvecklingsföretaget
Alamanco inbjuden för att presentera deras företagsidé. Alamanco har som
utvecklingsstrategi att öka de anställdas insikt och förståelse för hur de
fungerar och samarbetar genom att aktivt leda processer på arbetsplatser.
Nyckeln till framgång är flexibilitet, samverkan, delaktighet och helhetssyn.
Socialnämndens ordförande och socialchef var inbjuden till denna
presentation och socialförvaltningen kommer att diskutera vidare
tillsammans med Alamanco för fortsatt process.
Återkoppling till personalutskottet kommer kontinuerligt att ske.
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Ärendet
Från deltids- till heltidsorganisation
Diskussionsunderlag
Uppdraget om att gå från en deltid till en heltidsorganisation innebär ett
annat arbetssätt där tid och resurser behöver avsättas. Processen behöver
förankras i organisationen och en tydlig tidplan behöver utarbetas.
Förslag till checklista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Göra medarbetarna delaktiga i förändringen
Flytta arbetsuppgifter från toppar till dalar
Samplanera med andra avdelningar och enheter
Identifiera och hantera motstånd till förändringar
Avveckla önskad sysselsättningsgrad
Alla nyanställningar ska vara på heltid
Erbjud alla anställda heltidsarbete

Bakgrund
Utdrag från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) hemsida och olika
broschyrer.
Nyckel till framgång
Skiftet från traditionell bemanning till en heltidsorganisation är komplext
och det är svårt att på förhand förutse alla konsekvenser. Därför finns det
inte en universallösning som fungerar överallt. Däremot kan man inspireras
och lära av andra kommuners erfarenheter.


Utgå från lokala förutsättningar



Ett tydligt politiskt beslut är en förutsättning



Realistisk tidplan – heltidsarbetet tar tid



Gör förändringen begriplig och skapa delaktighet



Organisera verksamheten på ett nytt sätt



Uppmuntra fler att jobba mer



Ekonomin

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Ekonomienheten
Krüger, Joachim 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 - A F Jäderbergs stiftelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisning och verksamhetsberättelse godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018 för A F Jäderbergs stiftelse
föreligger.
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Ekonomienheten
Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 - Anna och Per G Berggrens
stiftelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisning och verksamhetsberättelse godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018 för Anna och Per G
Berggrens stiftelse föreligger.
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Kommunkontoret
Carter, Carita, 0297-55531
carita.carter@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Remiss av Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs
län 2020-2030, RUS
Förslag till beslut
Upprättat svar på remiss av Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län
2020-2030 antas.
Sammanfattning av ärendet
Region Gävleborg har det regionala utvecklingsansvaret i Gävleborgs län.
Man har nu i samverkan tagit fram ett förslag till ny Regional
Utvecklingsstrategi, RUS, att gälla 2020–2030.
Strategin är ett gemensamt dokument för många aktörer och ska bidra till
samverkan på olika nivåer. Den ska samspela med Agenda 2030, EU:s
sammanhållningspolitik (som genomförs genom olika fonder), den nationella
tillväxtpolitiken, regionala strukturfondsprogram och kommunala
översiktsplaner. Övergripande planer på kommunal nivå ska förhålla sig till
RUS och vice versa.
Visionen som presenteras för utvecklingsarbetet uttrycker hur vi tillsammans
ska möta utmaningar och möjligheter – här är ledorden ”öppet, nytänkande
och hållbart”.
De målområden som valts ut är
 Hållbara samhällen
 Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
 Breddat näringsliv och hållbar arbetsmarknad
 Ökad kunskap och innovation.
Inom varje målområde anges effektmål samt vilka insatser som ska
prioriteras inom varje område.
För att nå målen ska insatserna kännetecknas av fyra nycklar till förändring;
ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.
Begreppet Funktionell geografi är centralt i strategin. Det syftar på
samspelet mellan olika typer av platser och hur olika orter erbjuder skilda
utbud och värden, men ofta är ömsesidigt beroende av varandra. Den
regionala samhällsplaneringen kan påverka och stärka samband mellan olika
platser.
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Förslaget till Ockelbo kommuns remissvar är en sammanställning av de
yttranden och synpunkter på förslaget som Socialförvaltningen,
Kommunstyrelseförvaltningen och Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsförvaltning har inkommit med. Ockelbogårdar och
Utbildnings- och kulturförvaltningen har avstått från att lämna svar.
Beslutsunderlag
Remissvar RUS Ockelbo kommun
RUS remissversion juni 2019
Missiv

Beslutet ska skickas till
Region Gävleborg
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Kommunkontoret
Carter, Carita, 0297-55531
carita.carter@ockelbo.se
Region Gävleborg

SVAR PÅ REMISS AV REGIONAL
UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR GÄVLEBORGS
LÄN 2020-2030, RUS
Ockelbo kommuns remissvar är en sammanställning av synpunkter från tre
förvaltningar. Vi har valt att kommentera fem områden; Genomförande,
Utbildning och matchning, Hållbara transportsystem, Effektmål samt
Dokumentets form.
Genomförande
Den Regionala utvecklingsstrategin är ett visionsdokument som ger en bild
och beskrivning av de trender och utmaningar som påverkar regionens
utveckling. Hur visionen ska genomföras i praktiken kräver en tydlig
handlingsplan.
Strategin är vägledande inom hållbarhetsarbetet för kommuner, myndigheter
och övriga aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen. En stor del av ansvaret
för framtagande och genomförande av många av de åtgärder, insatser och
metoder inom de prioriterade insatsområdena ligger hos kommunerna. Att
förändra rådande system, strukturer och arbetssätt i kommunen är i sig en
omfattande och kostsam process på flera olika nivåer. För att visionen ska
vara möjlig att implementera för en mindre kommun som Ockelbo behöver
en konkret handlingsplan utarbetas på överkommunal nivå, där det tydligt
framgår olika samhällsaktörers roller, ansvar, samordning och ekonomi.
Statliga medel, öronmärkta för ändamålet, behöver säkerställas för att
mindre kommuner ska ha samma förutsättningar som övriga kommuner att
verka för hållbar utveckling.
Utbildning och matchning
Det finns resonemang och flera mål i strategin kring höjd utbildningsnivå.
Det är en viktig och påkallad fråga i länet. Gävleborg ”har lägst andel
personer med eftergymnasial utbildning av alla län [och] […] kommer
troligtvis att ha en jämförelsevis lägre utbildningsnivå även i framtiden”. (sid
31) Fokus i formuleringarna pekar mycket mot gymnasieskolan och
gymnasiekompetens. Vi vill lyfta fram och belysa Högskolan i Gävle och
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den betydelse lärosätet har i regionen. Tillgången till studieplatser behöver
motsvara den efterfrågan som finns från sökanden till HiG:s program och
kurser.
För kommunens långsiktiga utveckling är framtida kompetens- och
arbetskraftsförsörjning en nyckelfråga. I förslaget till RUS står det en hel del
om industrins olika utmaningar – vi ser en minst lika stor och viktig
utmaning inom traditionell välfärd. Det är redan idag brist på personal inom i
stort sett samtliga yrkesgrupper inom skola och omsorg. Behovet kommer att
bli än större framgent eftersom stora pensionsavgångar och en åldrande
befolkning sammanfaller. Det finns personal att tillgå, men, man behöver
kompletterande utbildning eller bättre språkkunskaper. Rätt utbildningar
inom bristyrken behöver erbjudas och göras tillgängliga inom
kommunen/länet i form av ”flexibel utbildning” där man kan kombinera
studier, arbete och språkinlärning genom personligt utformade planer.
Hållbara transportsystem för lokal utveckling
Transportsektorn och industrin står för stora delar av samhällets utsläpp. Ett
hållbart transportsystem med en väl utbyggd kollektivtrafik är nödvändig för
hållbar utveckling.
Förslaget saknar en tydlig förankring till landsbygdskommunernas
ekonomiska verklighet och utvecklingsmöjligheter. Ockelbo kommun är en
befolkningsmässigt relativt liten landsbygdskommun med knappt 6 000
invånare. De senaste 10 åren har kommunen haft en förhållandevis konstant
befolkningsutveckling, vilket innebär ett begränsat skatteuttag för den
kommunala servicen. Ett mindre befolkningsunderlag innebär också en
mindre möjlighet till regionala insatser, exempelvis nödvändiga satsningar
på kollektivtrafik och regionala cykelpendlingsstråk eller statlig
medfinansiering av satsningar på gatunätet.
God kollektivtrafik kan binda samman landsbygden med tätorten och
omgivande regioner. Det är centralt i en funktionell geografi och för de
mindre orternas möjlighet att kunna växa hållbart och utvecklas. Region
Gävleborg och Trafikverket har ett stort ansvar för att tillsammans med
kommunerna prioritera och främja åtgärder för tillgänglighet och
framkomlighet för kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklister.
Effektmålen
Effektmålen är väldigt försiktigt formulerade. Vilka nivåer av förändring vill
man nå? Ett exempel på det är målen under 5.2 Hög tillgänglighet – med
fysisk och digital infrastruktur. Ett av effektmålen där lyder: ”Tillgången till
snabbt bredband har ökat”. Att en ökning är ”önskvärt läge” år 2030 är att
uttrycka sig alltför försiktigt. 2030 bör det önskvärda läget vara att alla ha
tillgång till snabbt bredband. Bredband är ett teknikneutralt begrepp och
därav är det sista effektmålet i 5.2 överflödigt.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-11-06

KS 2019/00454

I 7.2 Ett breddat näringsliv sägs att ”Entreprenörskulturen kan sägas vara
svagare […] än i flera andra län”. Utifrån detta skulle ett mål kunna gälla
insatser för att stärka entreprenörskulturen, kanske genom att bygga vidare
på det höga deltagandet i UF bland länets unga.
Dokumentets form
Dokumentet i nuvarande form är svårnavigerat och inte helt enkelt att ta till
sig. Det är många sidor löpande text. Strukturen skulle vara lättare att följa
med en tydlig layout som förstärker hur olika delar hänger ihop. Det skulle
hjälpa läsaren att orientera sig i materialet.
Ordet samhandla/samhandling är ett fackuttryck som inte är allmänt känt.
För att få större spridning och användning vore det önskvärt att RUSen
kompletteras med en kortversion där det viktigaste i strategin presenteras
överskådligt och lättfattligt.
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VARFÖR?
1. Inledning
Globalisering, demografiska förändringar, urbanisering, digitalisering och klimatförändringar är globala trender
som kraftigt påverkar utvecklingen för oss i Gävleborg. De påverkar invånare och företag, ekonomin, miljön
- hela samhället. De skapar också ett tryck på förändring och att vi ser och möter både nutida och framtida
utmaningar och möjligheter. Vi behöver vara nytänkande och arbeta utforskande för att finna lösningar på dagens
och morgondagens problem. Forskning och innovation med sektorsövergripande arbetssätt kan vara sätt att finna
lösningar.
Globalisering förändrar villkoren för regioner att påverka sin egen utveckling genom ett allt större ömsesidigt
beroende mellan olika platser och en ökad konkurrens om arbetskraft, boende och företag. För oss i Gävleborg
har globaliseringen stor betydelse för hur näringslivet och arbetsmarknaden utvecklas. Globalisering,
urbanisering och migration i global skala kan också bidra till att skillnader mellan olika grupper ökar. Ökande
skillnader kan påverka den regionala utvecklingen negativt, bland annat genom ökande motsättningar mellan
befolkningsgrupper, social oro och minskad tilltro till en demokratisk samhällsutveckling. Gävleborg har behov
av ett öppet och inkluderande samhälle där alla människors engagemang och potential tas till vara. När det gäller
att bygga tillit i samhället kan civilsamhället och den ideella sektorn spela viktiga roller.
I Gävleborg har vi många kontakter i internationella sammanhang i form av närhet till storstadsregioner, hamnar
och flygplatser. Globaliseringen erbjuder oss, tillsammans med omgivande län och städer, stora möjligheter.

Befolkningens
sammansättning
ochperspektiv
utveckling har stor betydelse för hurGävleborg
vi ska lyckas hantera
framtida
Gävleborg
i regionalt
i storregionalt
ÖMS-persp
utmaningar. Urbaniseringen förändrar den ekonomiska geografin genom att de större städerna får en allt viktigare
roll som mötesplats för både företag och
Ånge
människor. Samtidigt ökar skillnaderna både
mellan och inom regioner.
Sundsvall
Den demografiska utvecklingen skapar stora
utmaningar för många regioner, inte minst
för oss i Gävleborg. Våra utmaningar är bland
annat en jämförelsevis svag och ojämnt fördelad
befolkningstillväxt, en åldrande befolkning
och allt färre personer i arbetsför ålder. Detta
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Sveg
Bergsjö
Ljusdal
Hudiksvall

Edsbyn

Bollnäs
Söderhamn

Ockelbo

Gävle

Falun

Skutskär

Sandviken
Hofors

Borlänge

Avesta

Uppsala
Västerås

Örebro

Arlanda

Stockholm
161

3

Digitaliseringen medför stora förändringar för samhället och individen, sätten att utnyttja tekniken påverkar och
kommer att påverka våra beteenden i hög grad. Digitaliseringen innebär stora möjligheter för både näringsliv
och offentlig sektor i Gävleborg, genom utvecklingen av välfärds- och samhällstjänster som kan bidra till att
möta framtida demografiska utmaningar. Digitalisering, strukturomvandling och teknisk utveckling skapar både
nya behov och yrken och genererar därmed efterfrågan på kompetens och arbetskraft som tidigare inte funnits.
Digitalisering är därför en viktig del i Gävleborgs innovationsarbete.
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Effekterna av klimatförändringarna varierar mellan
olika delar av världen. I Gävleborg väntas klimatförändringarna bland annat leda till ett varmare klimat och ökad
nederbörd. Länet kommer också att påverkas av klimatförändringar i andra delar av världen, bland annat genom
ett ökat antal människor på flykt samt genom påverkan på jordbruket och livsmedelsförsörjningen globalt. För
att trygga kommande generationers behov behöver vi i Gävleborg möta och motverka klimatförändringar bland
annat genom länets väl utvecklade bioekonomi och möjligheterna till förnybar energi.
De globala trenderna innebär en föränderlig omvärld, vilket skapar möjligheter för Gävleborg. Avgörande är att
vi inte bara låter omvärlden förändra oss genom de utmaningar vi möter utan att vi leder förändringen och drar
nytta av dessa möjligheter. Den regionala utvecklingsstrategin ger mål, riktning och nycklar för att göra det.

4
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VART
SKA VI?
2. Vision
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen i bred samverkan mellan många olika aktörer i länet
under ledning av Region Gävleborg. Fortsättningsvis använder vi förkortningen RUS och menar då den regionala
utvecklingsstrategin.
Resultatet visar den gemensamma viljeinriktningen hos dessa aktörer. Kort sagt, det vi vill tillsammans. Samtidigt
är den regionala utvecklingsstrategin en beskrivning av hur vi tolkar och definierar det utvecklingsuppdrag som
kommer från regeringen. Formellt sett har Region Gävleborg det regionala utvecklingsansvaret och uppdraget att
leda och samordna både framtagandet och genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Det arbete och
de insatser som behövs för att nå visionen gör vi, alla aktörer, tillsammans. Det är också det som är rubriken på
vår vision; ”Tillsammans för framtidens Gävleborg”.
Metoden för att arbeta fram den regionala utvecklingsstrategin har varit inspirerad av backcasting. Det är en
metod som utgår från en tänkt framtid och sedan ställer frågan om vilka steg vi måste ta för att kunna nå dit,
givet var vi befinner oss idag. Processen runt strategiarbetet har först fokuserat på frågan ”Vart ska vi?”, följd av
”Var är vi?”. Detta har under arbetet resulterat i förslag till vision och en nulägesanalys, något som sedan legat till
grund för frågeställningen om vilka strategier vi behöver för att nå visionen ”Hur tar vi oss dit?”.
Arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin har pågått sedan hösten 2017 och involverat många
personer i lokalt och regionalt processarbete. Personerna representerar aktörer i offentlig sektor, näringsliv,
högskola och föreningsliv. 400 personer har deltagit vid Framtidsdagar och utöver det 400 personer i olika
dialoger i mindre grupperingar på lokal och regional nivå. Ambitionen i RUS-processen har också varit att
inkludera allmänheten. Via insatser på sociala medier och webb har det varit möjligt för gävleborgare att bidra
i visionsarbetet. Citat som finns med längre fram i detta dokument är hämtade från det lokala och regionala
processarbetet.
Vår vision om framtidens Gävleborg är ledstjärnan i det regionala utvecklingsarbetet. Den uttrycker
förhållningssätt snarare än tillstånd. Vi vill att vårt gemensamma arbete för Gävleborgs utveckling ska präglas
av visionens aktiva ställningstaganden. Med ledorden öppet, nytänkande och hållbart ska vi tillsammans möta
utmaningar och ta tillvara möjligheter.
Visionen är framtagen genom de dialoger som beskrivits ovan samt via en öppen webbenkät som riktat sig till alla
som bor, lever, verkar eller längtar till Gävleborg.
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TILLSAMMANS FÖR FRAMTIDENS GÄVLEBORG
			
			ÖPPET

			NYTÄNKANDE
			HÅLLBART

Vi bidrar till ett öppet och inkluderande samhälle,
där alla människors engagemang och potential tas tillvara.
Vi formar tillsammans vår egen och platsens framtid.
Vi tänker nya tankar, inspireras av omvärlden och skapar innovativa lösningar,
för att möta globala utmaningar utifrån lokala förutsättningar.
Vi bejakar kreativitet och lärande i ett möjliggörande klimat.
Vi skapar attraktiva livsmiljöer och en hållbar framtid,
präglade av delaktighet, jämställdhet, jämlikhet och mångfald.
Vi utvecklar tillgängliga landsbygder, samhällen och städer
som tryggar kommande generationers behov.

KÄRNBUDSKAP
Vi formar tillsammans vår egen och platsens framtid genom öppenhet och ett inkluderande samhälle.
Vi tänker nytt och inspireras av andra för att möte lokala och globala utmaningar. Vi skapar attraktiva livsmiljöer
och en hållbar framtid som tryggar kommande generationers behov.
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VAD ÄR
RUS?
3. Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin visar hur vi vill att Gävleborg ska utvecklas framåt. Den ska vara vägledande
för allt regionalt utvecklingsarbete i länet.
Gävleborgs utveckling är beroende av omvärlden och vi behöver därför förhålla oss till den. Detta
gränsöverskridande perspektiv brukar beskrivas som flernivåstyre, där de lokala, regionala, nationella och
internationella nivåerna samspelar. Detta vertikala uttryck för flernivåstyre illustreras i figuren nedan.
Det finns även ett horisontellt uttryck för flernivåstyre i RUS, då den är sektorsövergripande. Det innebär att
flera olika samhällsområden, sektorer, berörs eftersom de är beroende av och påverkar varandra.

Global nivå

EU-nivå

Nationell nivå

Agenda 2030

Sammanhållningspolitik

Nationell tillväxtpolitik

(Regional utvecklingsstrategi (RUS
Regional nivå

Strukturfondsprogram

Lokal nivå

Kommunala översiktsplaner

Bild 1: Flernivåstyre i det regionala utvecklingsarbetet har vertikala samband både nerifrån och upp och uppifrån och ner.
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Eftersom RUS beskriver mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingen i hela länet är strategin
ett gemensamt dokument för en mängd olika aktörer. Den ska bidra till samverkan mellan aktörer på lokal,
regional, nationell och internationell nivå. RUS är också vägledande för arbete med strukturfondsprogrammen
och för andra regionala strategier och program, såsom landsbygdsprogrammet, kulturplanen och regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Detta regleras i lag och förordning om regionalt utvecklings- och tillväxtarbete1.
RUS bottnar i en nulägesanalys2 av de särskilda förutsättningar som finns för hållbar regional utveckling och
tillväxt i Gävleborg, bland annat visar den på funktionella regionala samband både inom länet och med andra
län. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är integrerade i nulägesanalysen.
Innehållet i RUS formas av oss i Gävleborg. Samtidigt är strategin en regional tolkning av den nationella
politiken och ska bidra till att uppfylla regeringens regionala tillväxtpolitik och EU:s sammanhållningspolitik.
Det regionala utvecklingsarbetet är sektorsövergripande och den nationella strategin ska vara vägledande3.
Sektorprogram på regional nivå och övergripande planer på kommunal nivå ska hänga ihop med RUS.
Kommunerna ska i översiktsplaner och riktlinjer för bostadsförsörjningen förhålla sig till relevanta nationella och
regionala mål, planer och program. På samma sätt ska RUS förhålla sig till kommunernas planer och riktlinjer.
Detta är ett exempel på vertikalt flernivåstyre och på hur styrande dokument samspelar. Inom en sektor som
infrastrukturplanering krävs planering på både kommunal, regional och ibland nationell nivå. Planerna behöver
då samstämma för att planeringen ska kunna förverkligas. Samverkan och dialog mellan de olika nivåerna blir då
viktigt för att både lokala, regionala och nationella intressen ska tas tillvara.
Agenda 2030
Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s generalförsamling och innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig
att arbeta för att uppnå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar värld till år 2030. Styrkan med Agenda
2030 är att de tre hållbarhetsperspektiven är tydligt kopplade till varandra och att dess mål är integrerade och
odelbara. Med odelbar menas att inget målområde prioriteras före något annat. Det innebär att vi för att lyckas
inom ett målområde också måste arbeta med de övriga. Målen i Agenda 2030 är globala, men den lokala och
regionala nivån är centrala för genomförandet av agendan. Därmed används den som grund i den regionala
utvecklingsstrategin och insatser inom RUS ska bidra till uppfyllelse av de globala målen.

Bild 2: De 17 globala målen i Agenda 2030.

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg, Region Gävleborg, 2019
3
En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020

1
2

8
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Sammanhållningspolitik
Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning
lokalt och regionalt i Europa. Politiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU
och genomförs genom olika struktur- och investeringsfonder; Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och
fiskerifonden samt Landsbygdsprogrammet. Dessa fonder berör i hög grad den lokala och regionala nivån.
Den regionala utvecklingsstrategin är vägledande för hur medel ska fördelas i strukturfonderna. Den regionala
innovationsstrategin för smart specialisering är styrande för medel kopplat till forskning och innovation.
Samspelet mellan de olika nivåerna blir därför en viktig förutsättning för ett framgångsrikt regionalt
utvecklingsarbete och genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Regionalt utvecklingsarbete
I Gävleborg har vi definierat det regionala utvecklingsarbetet som det långsiktiga, strukturförändrande arbete som
bidrar till hållbar regional utveckling och tillväxt. Arbetet ska leda till måluppfyllelse av politikområdet regional
utveckling och tillväxt. Arbetet innebär samordning och samhandling mellan flera olika aktörer, där ingen kan
bestämma över de andra. Ofta är arbetet även sektorsövergripande och intressen kan stå mot varandra. För att
kunna samhandla måste de inblandade aktörerna vara klara över sina respektive roller. Vem äger vilken del? Vem
tar på sig ledarrollen och samordnar insatsen? Aktörerna behöver sätta en gemensam målbild för vad de ska
åstadkomma. De behöver också överväga om de behöver prova något nytt, det vill säga vara utforskande i sitt
angreppssätt. När detta är klart kan respektive aktör, utifrån sin roll agera för att nå den gemensamma målbilden.
Omfattande verksamhet bidrar till länets utveckling, utan att vara regionalt utvecklingsarbete. Det är verksamhet
som är definierade inom egna politikområden, som kulturpolitik, välfärdspolitik, hälso- och sjukvårdspolitik
eller miljöpolitik. Det är exempelvis det dagliga arbetet inom vård, skola och omsorg, eller kollektivtrafiken. Här
har olika aktörer mer tydligt definierade roller och tar ansvar för sina delar för att samhället ska fungera som
förväntat.
Genom en gemensam målbild kan dessa politikområden och de regionala utvecklingsaktörerna berika varandras
olika delar genom exempelvis metod, kunskap, innovation eller nya infallsvinklar så att vi tillsammans kan driva
utvecklingen mot de strukturförändringar som krävs för att vi ska kunna möta utmaningarna i vårt län.

Bild 3: Skillnaden mellan regionalt utvecklingsarbete och arbete som bidrar till regional utveckling.
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Förändringslogik
I logiken lägger vi fast att vi måste sträva mot strukturförändringar som påverkar individer, grupper, system
och samhälle. Sådana strukturer kan vara Gävleborgs innovationsstödsystem, transportsystemet eller
utbildningstraditionen.
Vår vision Tillsammans för framtidens Gävleborg – öppet, nytänkande, hållbart är ledstjärnan i vårt arbete
och visar på de förhållningssätt som ska genomsyra arbetet.
Utifrån en nulägesanalys4, som beskriver både utmaningar och möjligheter, har vi gjort ett antal prioriteringar.
De insatser som följer av dessa ska ha sina utgångspunkter i de horisontella perspektiven hållbarhet och
funktionell geografi. Prioriteringar och insatser ska karaktäriseras av de strategiska nycklarna. Hur insatserna ska
genomföras är därför centralt i det regionala utvecklingsarbetet.
Tillsammans strävar vi på så sätt mot att nå effekter inom våra fyra målområden:
• Hållbara samhällen
• Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
• Breddat näringsliv och hållbar arbetsmarknad
• Ökad kunskap och innovation.
Under hela processen, i genomförandet av RUS, utvecklar vi vårt lärande.

Bild 4: Figuren illustrerar hur vi i Gävleborg har byggt upp vår RUS och förändringslogiken kopplad till denna.

Hållbarhet
Hållbar utveckling är utgångspunkten för det regionala utvecklingsarbetet. Med hållbar menas att arbetet
ska bidra till att nuvarande och kommande generationers livsvillkor och behov uppfylls utan att äventyra
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden. Det handlar också om människors lika rätt till ett bra liv och
därmed också om förhållanden mellan individer och regioner. Att ta hänsyn till dagens behov och till kommande
generationer innebär också att ta hänsyn till omvärlden. Det gemensamma ansvaret för den globala utvecklingen
måste vägas in. Därför är Agenda 2030 grunden i det regionala utvecklingsarbetet som helhet och i de angivna
prioriteringarna. Insatser inom ramen för prioriteringarna ska bidra till hållbar utveckling och därmed till
uppfyllelse av de odelbara Agenda 2030-målen.
4

Hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg, Nulägesanalys och kunskapsunderlag, Region Gävleborg
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Dessa perspektiv är drivkrafter för utveckling och tillväxt i det regionala utvecklingsarbetet. Den
ekonomiska dimensionen i detta sammanhang handlar om att öka den ekonomiska tillväxten i de lokala
arbetsmarknadsregionerna för att i sin tur öka den nationella tillväxten. På samma sätt ska också de sociala och
miljömässiga aspekterna utvecklas. Den sociala dimensionen inbegriper bland annat sysselsättning, jämställdhet,
integration, delaktighet och välfärd. Den miljömässiga dimensionen innefattar bland annat en positiv
miljöutveckling i enlighet med miljökvalitetsmålen inklusive god hälsa och livsmiljö.
Hållbar utveckling blir därmed en metod och ett verktyg för att möta globala utmaningar och åstadkomma
regional utveckling och tillväxt. Det innebär också att aktörer som bidrar i arbetet behöver hålla flera dimensioner
i arbetet, eftersom dessa innehåller både förutsättningar för utveckling och tillväxt, samtidigt som de är direkta
drivkrafter för det.
För att få förståelse för detta kan vi titta på dimensionen social hållbarhet. Social hållbarhet är både en
fråga om likvärdiga villkor vad gäller fördelning av makt och resurser men samtidigt en förutsättning för
hållbar tillväxt. Ett exempel på detta är det via forskning fastställda och empiriskt belagda sambandet mellan
jämställdhet och tillväxt. Det rör såväl ökad lönsamhet, innovationsförmåga och socialt kapital, som effektivare
kompetensförsörjning och regional attraktivitet. Jämställdhet har därmed förutsättningar att fungera som
en hävstång för utveckling. På samma sätt driver miljömässig utveckling i riktning mot ökad tillväxt genom
exempelvis energieffektiviseringar och innovationer som stärker både miljö och ekonomi.
Metoden för att genomföra hållbar utveckling kallas hållbarhetsintegrering. Det betyder att i allt regionalt
utvecklingsarbete, i analyser, processarbete, strategier och konkreta insatser ska ha med perspektiven som en
tillgång och resurs. För att få till verklig förändring med utgångspunkt i hållbar utveckling krävs ett uthålligt och
strukturerat arbetssätt med olika typer av stödinsatser.

Funktionell geografi
Gävleborgs RUS syftar till utveckling av länet. Länet består av en rad platser; byar, samhällen, städer och natur.
Det är platser som har olika karaktär och funktioner, och som erbjuder olika utbud och värden. Detta är en
styrka eftersom olika platser på så vis kompletterar varandra. Samtidigt gör det också att förutsättningarna för
utveckling och tillväxt varierar inom länet.
Städer och större orter erbjuder fler och mer diversifierade arbetstillfällen och större tillgänglighet till handel,
tjänster och service, samtidigt som utmaningarna kan vara större kopplat till bostadsbrist, miljöproblem
och segregation. Landsbygder och mindre orter erbjuder andra värden och möjligheter gällande boende och
verksamhet, med stora möjligheter inom besöksnäring, areella näringar, produktion av livsmedel och förnybar
energi, samtidigt som tillgängligheten till arbetstillfällen, handel och service ofta är lägre på dessa platser.
Platsernas karaktär och de funktionella sambanden mellan dessa platser utgör de geografiska förutsättningarna
för Gävleborgs utveckling. I allt regionalt utvecklingsarbete ska dessa skilda funktioner, de funktionella
sambanden dem emellan och inomregionala skillnader tas i beaktande.Detta för att ta tillvara potentialen i
alla delar av Gävleborg och skapa en långsiktigt hållbar utveckling. För att nå en god utveckling i Gävleborg är
också samspelet med omvärlden avgörande. Många av de utmaningar vi står inför är gränsöverskridande till sin
karaktär. Gränsöverskridande samarbete såväl inom Sverige som i ett internationellt perspektiv ska alltid ske om
det gynnar utvecklingen för Gävleborg.
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HUR GÖR
VI?
4. Nycklar till förändring
Uppdraget är strukturförändring
De utmaningar vi står inför såväl lokalt, regionalt, nationellt och globalt innebär att vi behöver göra en
omställning. I de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) blir det tydligt att det krävs förändringar av rådande
system och strukturer, samt i vissa fall ersätta gamla system med något nytt. Vi behöver därför arbeta med
strukturförändring för att nå ett hållbart, öppet och nytänkande Gävleborg 2030.
Inom regional utveckling handlar strukturförändring om att se helheten av ett problem som behöver förändras
istället för att dela upp problemen i mindre delar för att släcka akuta problem. Det regionala utvecklingsarbetet
behöver fokusera på strukturer som orsakar dessa problem och negativa effekter. De strukturförändringar vi talar
om i Gävleborg kan vara exempelvis inom näringslivsstrukturer, transport och energisystem, utbildningskulturer,
genusstrukturer, samt innovationssystemet. Med innovationssystemet menar vi att mobilisera, formera och
utveckla de resurser och förmågor som finns på regional nivå så att innovativa miljöer kan utvecklas och skapa
förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt.
Nycklar som hjälper oss att nå strukturförändring
Det förändringsarbete vi genomför är komplext och kräver ett
sektorsövergripande arbete bortom organisatoriska, kulturella eller
tankemässiga sektorer. För att få förståelse för hur det arbetet görs
gemensamt, grupperas erfarenheter från framgångsrikt regional
utvecklingsarbete i fyra strategiska nycklar i denna strategi. Nycklarna är
centrala för prioriteringarna i RUS och står för hur vi alla aktörer
gör och måste göra gemensamt för att uppnå ett mer hållbart, öppet
och nytänkande Gävleborg 2030.
Följande strategiska nycklar beskrivs och definieras i avsnittet nedan:
• Ägarskap
• Ledarskap
• Samhandling
• Utforskande

Sagt om strategiska nycklarna:

”Vi samhandlar i mångfald,
leder, utforskar, äger och
skapar transformation
för strukturförändring
tillsammans”
”Strukturerna måste förändras
så att kreativa krafter kan
släppas lös”

Ägarskap
För ett framgångsrikt förändringsarbete, behöver vi tydliggöra
ägarskapet för varandra inom länet. Regionalt utvecklingsarbete sker
genom flernivåsamverkan, alltså att flera aktörer på olika nivåer arbetar
mot gemensamma mål. Ett sådant styre är beroende av ett tydligt ägarskap
utifrån nivå och roll hos aktörer som samverkar. Det betyder att de
som äger det faktiska mandatet att genomdriva förändringar behöver
både bli medveten om och ta ansvar för sitt mandat. Samtidigt behöver
samverkansparter öka sin förståelse för andras mandat och möjligheter
till förändring. Desto mer vi kan tydliggöra vårt ägandeskap för varandra,
desto lättare har vi att bygga tillit, finna lösningar och nya strukturer
tillsammans.
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Sagt om ägarskap:

”Känna ägarskap för helheten”
”Flera måste känna ägande över
problemet för att lösa det genom
strukturförändring”
”En aktör kan inte ensam äga
eller lösa problemet”

Ett exempel på ökad förståelse för ägarskapet är utvecklingen av innovationssystemet. Genom detta
utvecklingsarbete har olika aktörers roller blivit tydligare, vilket också är en förutsättning för ökad samverkan5.
Ett tydligt ägarskap är dock bredare än det formella mandatet. En aktör visar ägarskap för en fråga när den har
ett prestigelöst förhållningssätt och tar ansvar även när den inte är projektägare eller har ett tydligt beslutsmandat
kopplat till helheten. Det formella ägarskapet är föränderligt över tid genom exempelvis politiska beslut och
ändrade lagar och förordningar. Exempelvis har ägarskapet för det regionala utvecklingsansvaret över tid varit
först Länsstyrelsen Gävleborg, sedan Regionförbundet Gävleborg och nu Region Gävleborg. Det är dock
fortfarande runt om i länet som utvecklingsinsatserna blir konkreta. Det är ofta kommunerna, tillsammans med
näringslivet och civilsamhället, som aktivt ”gör jobbet” utifrån de uppdrag de har ägarskap över.

Ledarskap
De komplexa samhällsutmaningarna kräver ledarskap och arbetssätt som
kan bygga och skapa framtiden tillsammans. Ledarskap i en
flernivåsamverkan för samhällsutveckling kännetecknas av tillit och
strävar efter att möjliggöra och utveckla.6”
Ledarskap inom regional utveckling innebär att utmana och engagera
sig i processer där resultaten inte är kända. Det betyder ett mod att leda
förändring och stå fast när motstånd väcks, utan att kunna utöva chefskap
över de aktörer som deltar. Det handlar om att leda och skapa genom att
ta ansvar tillsammans genom att skapa relationer horisontellt mellan det vi
ibland kallar stuprör, (t.ex. organisatoriska, kulturella eller tankemässiga)
sektorer och områden. Det kräver att den som har ledarskapsrollen har
förändringskompetens och är tydlig i ord och handling.

Sagt om ledarskap:

”Tryggt ledarskap skapar tillit
och kreativitet”
”MOD och ledarskapsjälvledarskap och leda
tillsammans med andra”

Bland Gävleborgs aktörer lyfts behovet av ökad tydlighet i det regionala
ledarskapet fram7. Det regionala ledarskapet ägs inte enbart av en utpekad regionalt utvecklingsansvarig
aktör, utan av en rad olika aktörer som kan och ska leda utvecklingsarbetet beroende på område och tillfälle.
Ibland kan detta ta sig i uttryck genom att ”ta ledarskap” i form av att samordna flera aktörer i ett gemensamt
initiativ där samordningsansvaret inte är utpekat eller tydligt. Ett exempel på detta är Region Gävleborgs aktiva
projektägarskap för bredbandsutbyggnaden. Region Gävleborg har som regionalt utvecklingsansvarig i många fall
tagit ledarskapsrollen för enskilda insatser. Även andra aktörer, exempelvis kommuner, kan ibland ta den rollen8.

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Gävleborg, WSP, 2019
Samverkan som gör skillnad, Arena för tillväxt, 2019
7
Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Gävleborg, WSP, 2019
8
Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Gävleborg,171
WSP, 2019
5
6
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Samhandling
För att klara de stora samhällsförändringar och snabba förändringstakt vi
står inför, blir vår förmåga att samhandla mellan aktörer och mellan olika
samhällsnivåer avgörande. Med begreppet samhandling lägger vi tyngden
på ett ömsesidigt handlande mot en gemensam målbild. För att klara detta
behöver vi ett tydligt och engagerat ägarskap och ledarskap.

Sagt om samhandling:

”Samhandling är:
Överens om målet
Ledarskap viktig del
Ömsesidig tillit
Vilja till förståelse
Lösningsfokuserat”
”Alla aktörer har ett ansvar för
resultatet”

Samhandling i regional utveckling står för att vi efter gemensamma mål
kompletterar varandra i genomförandet. Var och en av olika aktörer bidrar
med sin del i förändringen som behöver ske. Det betyder inte att vi
behöver göra allting tillsammans samtidigt på samma plats, eller på samma
sätt, utan vi samhandlar genom att våra aktiviteter/insatser drar åt samma
mål och att vi stämmer av den riktningen under arbetets gång. Ett globalt
exempel på samhandling är överenskommelsen om Agenda 2030, där
världens länder slutit sig samman bakom gemensamma mål, och respektive
land har ansvar at bidra i dess riktning.
På regional nivå kan samhandling innebära att ”prata med en röst” för länets bästa. Exempelvis genom att ha en
tydlig gemensam målbild för utbildningsbehov eller infrastrukturinvesteringar kan olika aktörer föra fram samma
budskap och bedriva påverkansarbete utifrån sina olika plattformar.
Utforskande
För att lyckas med innovationer, nya arbetssätt, nya samarbeten, nya eller
förändrade system så behövs ett utforskande och lärande förhållningssätt.
Kunskap och innovation är en tydlig utgångspunkt vi behöver ha för att
ta oss an våra prioriteringar för länet. Utforskande i regional utveckling
står för att ofta ge sig ut på okänd mark och ha tålamod att experimentera,
för att sedan återvända till det ordinarie arbetet och påverka med nya
erfarenheter och lärdomar. Det är inte bara ett förhållningssätt utan också
hur vi gör för att tänka nytt, vara öppna för misslyckanden och lära oss
av det. Utforskande och lärande sker mellan många olika aktörer och på
olika nivåer i länet. Det tar vara på specifika förutsättningar i geografi och
målgrupper, ger beredskap att omsätta resultat löpande och att ompröva
både metoder och mål. Det kräver organisationer eller aktörer som vågar
skicka ut medarbetare på okänd mark, samt har en öppenhet och
beredskap för de erfarenheter och lärande som kommer tillbaka.

Sagt om utforskande:

”Viktigt att pröva oprövad mark,
mod att göra fel”
”Våga testa nya tankar och idéer”
”Våga tänka helt annorlunda”

Utforskande är både ett förhållningssätt att integrera och ha med sig i sitt arbete, och det kan även vara metoder
och konkreta arbetssätt. Att korsbefrukta olika sakområden, som exempelvis kultur och kompetensförsörjning,
kan skapa innovation och utveckling. För att utveckla metoder och arbetssätt behövs tillåtande och kreativa
miljöer. Testbäddar9, innovationslabb och pilotprojekt kan vara ytterligare verktyg.
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9
En testbädd är enligt Vinnovas definition en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra
organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer
eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.
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5. Hållbara samhällen
Platsers attraktivitet är en viktig faktor för regional utveckling och för att locka boende och företag. Tillgänglighet
är en del i platsers attraktivitet. I vissa aspekter är tillgängligheten i Gävleborg god samtidigt som länet är
ytmässigt stort län med relativt gles bebyggelse. De långa avstånden gör länet sårbart vad gäller att försörja
näringsliv och arbetsmarknad med rätt arbetskraft och skapar ett stort beroende av hållbar och väl fungerande
infrastruktur och effektiva transportmedel. Utbyggnad av bredband och ökad digitalisering kan bidra till att
minska de geografiska skillnaderna inom länet, till ökad tillgänglighet och samtidigt till minskad miljöpåverkan
från transporter. För att kunna ta till vara på de möjligheterna behövs snabbt, säkert och tillgängligt bredband i
alla delar av länet.
5.1 Samhällsplanering för regional utveckling och tillväxt
Vad som gör en plats attraktiv eller unik skiljer sig åt mellan individer, behov och intressen och kanske var i
livet vi befinner oss. Alla platser och orter - små som stora, lantliga som stadsmiljöer - erbjuder skilda utbud och
värden, men är ofta tydligt ömsesidigt beroende av varandra. Därför ska vi inte se på våra orter i Gävleborg som
separata platser, utan som funktionella nätverk. I dessa kan städer, samhällen och landsbygder ha olika roller och
funktioner och samtidigt dela gemensamma värden och behov.
En regional samhällsplanering syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling. Den regionala planeringen ska påverka och stärka samhällsstrukturer och
samband som behöver ett större planeringssammanhang än vad den enskilda kommunen kan ge. Att synliggöra
funktionella samband är viktigt för att skapa förutsättningar för hållbar regional utveckling. Exempel på sådana
samband är fysiska strukturer för bebyggelse, näringsverksamhet och anläggningar, huvudstråk och regionalaoch delregionala kärnor, natur- och grönområden, infrastruktur för transporter, energi- och vattenförsörjning,
avfallshantering liksom strukturer som minskar sårbarhet och klimatpåverkan.
Att synliggöra samband och beroenden mellan olika platser i Gävleborg är en väg att komma bort från
traditionella bilder och uppdelningar av samhället som antingen stad eller land. Uttrycket ”rurbana miljöer”, en
mix av det urbana och rurala, används ibland för att visa den uppluckring av perspektiv och skillnader som sker
i samhället. Detta sker bland annat genom digital teknik och global uppkoppling, som gör att vi i vissa delar
har tillgång till samma utbud av varor och tjänster oberoende av var vi bor och verkar. Samtidigt är en del frågor
specifika för landsbygden, exempelvis behov av fysisk tillgänglighet till grundläggande offentlig och kommersiell
service inom rimliga avstånd.
För att nå hållbara samhällen i Gävleborg räcker det inte med tillgängliga och attraktiva boendemiljöer. Det
behövs också en fungerande bostadsmarknad. Det råder sedan flera år bostadsbrist i stora delar av länet,
framförallt i kommunhuvudorterna. Bostadsbristen är ett stort och komplext problem i hela landet, men den
skapar särskilda utmaningar i mindre kommuner och orter där marknaden inte är tillräckligt stark för att själv
generera nya bostadsbyggen. Bostadsbristen är ofta särskilt svår att lösa för resurssvaga och utsatta grupper. Lågt
nybyggande hindrar naturliga flyttkedjor och skapar inlåsning på bostadsmarknaden med tydliga effekter i länet.
Problemet på bostadsmarknaden utgör hinder för att fullt ut kunna dra fördelar av Gävleborgs attraktiva boendeoch livsmiljöer.
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En regional planering kan utgöra en brygga mellan den kommunala nivåns översiktsplanering och
bostadsförsörjning och den regionala planeringen för transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regionalt
tillväxtarbete.
Smarta hållbara städer och samhällen är ett styrkeområde för Gävleborgs arbete med smart specialisering.
Länet har spetskompetens utifrån ett planeringsperspektiv men också utifrån geografisk informationsteknik,
bostadsbyggande, energi samt livsmiljöns betydelse för människans hälsa. Genom att stärka detta tvärsektoriella
område kan innovativa företag utvecklas i Gävleborg och bidra till att lösa samhällsutmaningar och skapa hållbara
samhällen.

Önskat läge 2030 - effektmål

• Länet är en attraktiv plats för boende, näringsliv, besökare och lockar till sig nya invånare och verksamheter.
• Gävleborg har utvecklat sina städer, samhällen och landsbygder genom starka funktionella samband inom länet
och över länsgränser.
• Gävleborg har en väl fungerande bostadsmarknad.

Vi prioriterar:

• Insatser som via samhällsplanering lokalt och regionalt bidrar till etablering av företag, verksamheter,
kompetenser och inflyttare.
• Insatser som synliggör och stärker funktionella samband mellan städer, samhällen och landsbygder.
• Insatser för ökad innovation inom smarta hållbara städer och samhällen.
De prioriterade insatserna ska kännetecknas av ett ansvarstagande ägarskap, ett tydligt regionalt ledarskap och en
effektiv samhandling i samtliga processer. Att främja utveckling av hållbara och tillgängliga samhällen involverar
många aktörer i samhället på olika nivåer och inom skilda sektorer som fysisk planering, bostadsförsörjning,
arbetsmarknad och infrastruktur, transporter med mera. I takt med att människors rörelsemönster för arbete,
studier och fritid förändras och allt oftare sträcker sig över kommun- och länsgränser behöver också planeringen
följa efter och bli funktionellt anpassad.
Samhällsplaneringen har ofta tydliga ägarskap för olika frågor, där exempelvis kommunerna har ansvar för
kommunal planering och bostadsförsörjning, medan infrastrukturplanering och kollektivtrafik ligger på
regional nivå, och där myndigheter som exempelvis Trafikverket har nationellt sektorsansvar. För att kunna lösa
planeringsutmaningar på ett effektivt sätt som också främjar ökad regional funktionalitet och utveckling krävs
helhetssyn, nytänkande och samverkan. Därför blir ledarskap och samhandling extra viktigt för insatser som
sträcker sig över administrativa gränser, samhällsnivåer och sektorsområden. Befintliga metoder och arbetsätt
behöver utmanas genom utforskande perspektiv där nya kunskaper och innovationer bidrar till att utveckla
hållbara attraktiva platser med starka funktionella samband.

Vägen dit (Processmål)

• Insatserna ska kännetecknas av de strategiska nycklarna; ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.
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5.2 Hög tillgänglighet - med fysisk och digital infrastruktur
Gävleborgs tillgänglighet är i vissa delar mycket god, bland annat utifrån vår fysiska närhet till storstadsområden,
internationell flygplats, hamnar med mera. Samtidigt är Gävleborg ett ytmässigt stort län med relativt gles och
utspridd ortstruktur. Effekten blir att länet är uppdelat i ett antal delregionala arbetsmarknader, som gör det svårt
för många kommuner och företag att få kompetens, liksom för invånare att få de jobb de önskar inom rimliga
pendlingsavstånd. På så vis påverkar tillgängligheten både förutsättningarna för näringslivet, arbetsmarknaden,
och möjligheterna att bo, leva och verka i länets alla delar.
Låg tillgänglighet skapar svårigheter att matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaderna, vilket vi ser tydliga
effekter av i Gävleborg. För att kunna ta tillvara våra platsers samlade tillväxt- och sysselsättningspotential är det
viktigt att stärka de funktionella sambanden mellan orter och arbetsmarknader, att skapa hög tillgänglighet inom
länet.
För att nå större och mer diversifierade kund- och arbetsmarknader är tillgänglighet till och integrering med
större arbetsmarknader över länsgränser till Stockholm-Uppsala, Falun-Borlänge och Sundsvall också viktigt för
Gävleborg.
Större arbetsmarknadsregioner innebär samtidigt ökat resande och transporter, vilket ofta ger ökad klimat- och
miljöpåverkan. Därför är digitalisering och utvecklingen av kollektiva och hållbara transportmedel tillsammans
med transportsektorns omställning till förnybara energislag en förutsättning för att skapa hållbara samhällen i
Gävleborg. Även om vi i större utsträckning kommer att resa fossilfritt med bil, är det framförallt genom den
spårbundna trafiken som potential finns att minska restiderna och möjliggöra regionintegrering och -förstoring.
Gävleborg har goda förutsättningar att både stärka den regionala tillgängligheten och samtidigt minska miljöoch klimatbelastningen genom en utbyggd järnvägsinfrastruktur via Bergslagsbanan, Norra stambanan och
Ostkustbanan. De tre järnvägsstråken med många stationsorter bidrar både till att stärka inomregionala samband,
då att kopplar ihop länets kommuner och studie- och arbetsmarknader, samt till att koppla ihop Gävleborg
med omgivande större städer och arbetsmarknader. Detta är en möjlighet som kan få mycket stor betydelse för
Gävleborgs utveckling.
Att göra förändringar inom den fysiska infrastrukturen tar lång tid och för att nå fram med prioriteringar på
nationell nivå behövs en tydlig samsyn. I väntan på att exempelvis en ny järnväg blir färdigställd behöver såväl
kommuner som regionala aktörer skapa förutsättningar för hållbara transportlösningar inom det transportsystem
som redan existerar. Det är viktigt att vi också använder den befintliga infrastrukturen på ett så hållbart sätt som
möjligt. Här kan både offentliga och privata aktörer ta ledarskapet, gå före och visa vägen.
Nedan en schematisk strukturbild för Gävleborg med orter, stråk och samband, där de överlappande ringarna
visar potential för stärkta funktionella samband såväl inom länet som mot större städer och arbetsmarknader
utanför.
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• Punkternas storlek och färg illustrerar orters olika roller
och funktioner i ett regionalt funktionellt perspektiv.
Stockholm som nationell motor av betydelse för hela länet.
Gävle och omliggande regionhuvudstäder med bärande
regionala funktioner och diversifierade arbetsmarknader.
Våra mellanstora städer Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn
och Sandviken med viktiga delregionala funktioner
för omgivande orter och kommuner, samt våra mindre
kommunhuvudorter Ljusdal, Bergsjö, Edsbyn, Hofors och
Ockelbo som viktiga lokala kärnor med stor betydelse för sina
omgivande orter och samhällen.
• Pilarna illustrerar prioriterade inomregionala- och
storregionala kommunikationsstråk av betydelse för att
stärka samband inom länet och över länsgränser. Längs de
tre järnvägsstråken är länets stationsorter markerade med
möjligheter till stärkt hållbart resande och utveckling av
hållbara stationssamhällen.
• De streckade ovala ringarna visar potential för
mer integrerade och funktionellt sammanlänkade
arbetsmarknader såväl inom som över länsgränser.
• De streckade ringarna och pilarna mot Västerås, Örebro och
Östersund visar avstånd till andra större regionala kärnor
och arbetsmarknader med relativt svaga samband idag, men
Bild 5: Strukturbild med orter, stråk och funktionella samband i
möjlig potential att stärkas.
ett regionalt systemperspektiv
Tillgång till digital infrastruktur är en förutsättning för att möjliggöra livskraftiga orter och samhällen. För
att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen skapar behöver vi digital infrastruktur. En utbyggd
bredbandsinfrastruktur i hela Gävleborg är av stor betydelse för landsbygdernas utveckling. Ett utbyggt bredband
skapar tillgänglighet och bidrar till att geografiska avstånd och skillnader kan få minskad betydelse.
Bredbandstillgången skiljer sig åt mellan länets kommuner och skillnaden är stor mellan tätbyggda och
glesbyggda områden. 2018 saknade ungefär hälften av länets hushåll och företag i glesbygd tillgång till snabbt
bredband, vilket påverkar förutsättningarna att delta i det digitaliserade samhället.
Den största utmaningen för bredbandsutbyggnaden är finansieringen. Det är dyrt att bygga bredband och
kostnaden blir högre i gles bebyggelsestruktur. Det är viktigt att inte fastna i investeringskostnaden utan också
fokusera på den samhällsnytta som bredbandet ger.
Bredband är en viktig del för länets utveckling och tillsammans med digitaliseringen skapar den goda
förutsättningar för hållbar regional utveckling och tillväxt.
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•
•
•
•
•

Gävleborg har en robust och kapacitetsstark infrastruktur.
Gävleborg har hållbara transportsystem för gods- och persontransporter.
Det hållbara och kollektiva resandets andel av det totala resandet har ökat i hela länet.
Godstransporter har i stor grad flyttat över från väg till järnväg och sjöfart.
Länets arbets-, studie-, och utbildningsmarknader är mer integrerade, genom funktionella samband inom länet
och över länsgränser.
• Tillgången till snabbt bredband har ökat för både hushåll och företag och skillnaderna i tillgång mellan
glesbebyggda och tätbebyggda områden har minskat.
• Tillgången till stabila mobila tjänster av god kvalitet har ökat.

Vi prioriterar:
•
•
•
•

Insatser som går i riktning mot en väl fungerande och hållbar infrastruktur.
Insatser som stärker utvecklingen av hållbara resor och transporter.
Insatser som bidrar till utbyggnad av fast och trådlöst bredband i hela länet.
Insatser som utvecklar starka och sammanlänkade arbets-, studie-, och bostadsmarknader inom länet och över
länsgränser.

De prioriterade insatserna ska kännetecknas av en regional samsyn där ägarskapet för frågor kan variera över tid.
Detta innebär att många aktörer i samhället arbetar aktivt för ökad tillgänglighet genom en utbyggd infrastruktur.
Det är viktigt med gemensamma prioriteringar om vad som bäst driver utvecklingen framåt i Gävleborg. När det
gäller frågor som handlar om förändrad användning av infrastrukturen kan både offentliga och privata aktörer
visa ledarskap för att uppnå ett tillgängligare län.
Genom samhandling inom och utanför länet hanteras utmaningarna sett till geografi och ortsstruktur vilket
ger minskad sårbarhet och ökad attraktivitet för företag och befolkning. Detta bidrar till att städer, orter och
landsbygder får god tillgänglighet till arbetstillfällen och service som stärker förutsättningarna för företagande och
näringsliv.
Befintliga system behöver utmanas genom ett utforskande arbetssätt där innovation är viktiga delar för att
effektivisera och optimera infrastrukturen.

Vägen dit (processmål)

• Insatserna ska kännetecknas av de strategiska nycklarna; ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.
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6. Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
Klimat-, miljö- och energiutmaningarna är några av vår tids största utmaningar. De innebär stora
risker för dagens och framtida samhällen och kräver globala, nationella, regionala och lokala lösningar.
Samhällsomställningen som krävs är både långsiktig och genomgripande. I Gävleborg är klimat-, miljö- och
energiutmaningarna i hög grad kopplade till konsumtion, transporter och industrin. Utmaningarna är stora men
de är också drivkrafter för omställning till en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi som innebär stora
möjligheter för Gävleborg.
6.1 Miljödriven näringslivsutveckling
I och med den växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster skapas
affärsmöjligheter för företag inom miljödriven näringslivsutveckling. De företag som lyckas skapa tillväxt utan
att det tär på klimatet och naturresurserna har stora möjligheter att växa på en marknad där hållbarhetskraven
ökar. Därför är omställningen till en hållbar ekonomi viktig både utifrån ett hållbarhetsperspektiv och utifrån
möjligheterna att skapa ökad konkurrenskraft i länet.
Omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi kräver en omfattande strukturförändring. En cirkulär
ekonomi skiljer sig från en linjär ekonomi genom att produkter och tjänster är designade för att ingå i biologiska
och tekniska kretslopp. Det är ett ekonomiskt system där resurser och värden ständigt återskapas. För att nå dit
behöver vi bland annat innovativa lösningar och nya affärsmodeller. En omställning till bioekonomi innebär att
gå från fossila till förnybara råvaror, t.ex. från skogen.
Landsbygden är en stor resurs i denna omställning, bland annat genom försörjning av livsmedel och energi.
Digitalisering kan bidra till en snabbare omställning bland annat genom nya möjligheter att följa, mäta och styra
material i produkter eller materialcykler och genom att många tjänster kan avmaterialiseras eller virtualiseras.
Digitala plattformar för delning av varor och tjänster möjliggör också ett mer effektivt användande av samhällets
befintliga resurser.
Gävleborg har goda förutsättningar att bidra till omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi bland
annat genom produktion av förnybar energi, energieffektivisering, utveckling av bioekonomin med styrkor
framför allt relaterat till skogen och en konkurrenskraftig industri som kommit relativt långt i omställningen.
Gävleborg är en av de mest utpräglade skogsregionerna i Sverige. Den samlade kompetensen inom hantering
av skogen som råvara är hög inom såväl skogsbruk, träförädling som världsledande tillverkningsindustri.
Bioekonomi är ett styrkeområde i Gävleborg som baserar sig på framförallt den goda tillgången av skog och
ett väl utvecklat näringsliv med starka traditioner. Möjligheterna till utveckling är goda genom innovation och
utveckling av nya värdekedjor för biobaserade produkter och tjänster.
Industrin och övrigt näringsliv i Gävleborg ska fortsätta energieffektivisering och omställning till förnybara
energikällor och råvaror. I delar av länets industrisektor har omställningen kommit långt och fossila bränslen
i hög grad bytts ut mot förnybara bränslen. Andra delar av industrin är i högre grad beroende av tekniska
innovationer för omställning. Därför är det viktigt att främja innovativa lösningar som bidrar till cirkulära
materialflöden, hållbara produktionsmetoder och affärsmodeller samt fortsatt energieffektivisering.
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• Näringslivet har intensifierat omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.
• Gävleborg har utvecklat sina styrkor inom bioekonomi.
• Industrin har fortsatt omställningen till miljömässig hållbarhet.

Vi prioriterar:

• Insatser som stärker hållbart företagande och ökar tillväxt och produktivitet samtidigt som miljöpåverkan
minskar.
• Insatser som gynnar näringslivets omställning till förnybara energikällor, cirkulära materialflöden och
innovativa affärsmodeller.
• Insatser för ökad innovation inom bioekonomi.
De prioriterade insatserna ska kännetecknas av ett ansvarstagande ägarskap, ett tydligt regionalt ledarskap och en
effektiv samhandling i samtliga processer. Omställningen kräver att aktörer tar ansvar och ägarskap för problemen
som nuvarande system och strukturer innebär och bidrar med lösningar.
Innovation, digitalisering och ett utforskande arbetssätt bidrar positivt till de strukturförändringar som behöver
ske för att vi ska uppnå en cirkulär och biobaserad ekonomi. Att arbeta i samhandling och med utforskande
arbetssätt inom hela innovationssystemet är av stor vikt för att utgöra ett stöd till hållbart företagande med
hållbara affärsmodeller. Innovativa lösningar främjas genom utforskande arbetssätt t.ex. via testbäddar för fortsatt
omställning inom industrin och stöd till affärsutveckling, nya affärsmodeller och miljöteknikutveckling.
Gävleborgs styrkor inom industriell omvandling och bioekonomi är viktiga att utveckla. De kan stärkas genom
samhandling med framgångsrika miljöer och satsningar i angränsande regioner.

Vägen dit - processmål

• Insatserna ska kännetecknas av de strategiska nycklarna; ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.

6.2 Offentlig sektor är viktig för att driva på utvecklingen
Möjligheterna i en cirkulär och biobaserad ekonomi är många, men det finns samtidigt många hinder för
omställningen. Styrning och institutioner, skatter och subventioner, och inte minst vanor och tankemönster
som har formats under lång tid i den linjära och fossila ekonomin. På ett övergripande plan är bristen på
långtgående och långsiktiga styrmedel, beteenden och samordning stora utmaningar för omställningen. Att
integrera hållbarhetsperspektiven i offentligt sektors styrning och processer är en förutsättning och ett krav för
omställningen.
Det finns en stor potential för synergieffekter i samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv samt
civilsamhälle. Offentlig konsumtion kan fungera som hävstång för utvecklingen av klimatsmarta produkter
och tjänster. Regional livsmedelsproduktion är ett av flera exempel där offentlig konsumtion kan bidra till ökad
hållbar produktion av livsmedel som också skapar fler företag, nya jobb och ett rikt odlingslandskap.
Offentlig sektors behov av varor, tjänster och byggentreprenader för att kunna erbjuda samhällsservice
till medborgarna kan vara en drivkraft för omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.
Innovationsupphandling är ett område där Gävleborg är framstående och där offentlig upphandling kan
bidra till att driva den utveckling och innovation som behövs. Det innebär att upphandlingsprocessen främjar
innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar och ökar möjligheterna att hitta nya lösningar på olika
samhällsutmaningar.
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• Offentlig sektor har intensifierat omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Vi prioriterar:

• Insatser där offentlig sektor verkar som en drivkraft och hävstång för omställning till en cirkulär och biobaserad
ekonomi.
De prioriterade insatserna ska kännetecknas av ett ansvarstagande ägarskap, ett tydligt regionalt ledarskap och
en effektiv samhandling i samtliga processer. Omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi kräver
ledarskap och tydliga exempel som visar att framtidens välfärd och god konkurrenskraft ligger i hållbara företag
och organisationer. Omställningen förutsätter ett aktivt deltagande och samhandling mellan olika aktörer i länet,
t.ex. mellan offentlig sektor och näringslivet samt mellan länsstyrelsen, Region Gävleborg, länets kommuner,
forskning, myndigheter och civilsamhället.
Samtidigt handlar omställningen om att förändra strukturer i form av attityder, förhållningssätt och beteenden.
Vi måste fatta rätt och långsiktiga beslut, samtidigt som vi måste vilja och våga genomföra de förändringar som
krävs och integrera hållbarhetsperspektivet i ordinarie arbete och strukturer.
Digitalisering, innovation och ett utforskande arbetssätt är möjligheter som offentlig sektor ska nyttja för att
åstadkomma omställning. Bland annat kan arbetet med innovationsupphandling utvecklas för att i högre grad
bidra till omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Vägen dit (processmål)

• Insatserna ska kännetecknas av de strategiska nycklarna; ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.

6.3 Transportsektorn ställer om
Gävleborg är ett transportintensivt län. Länets geografi, med en utspridd orts- och arbetsmarknadsstruktur,
och ett näringsliv som är beroende av transporter ger höga utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, såväl
från person- som godstransporter. För att ske hållbart behöver utsläppen av växthusgaser i Gävleborg minska i
betydligt snabbare takt än vad som nu sker. Transportsystemet behöver både effektiviseras och i högre grad ställa
om till förnybar energi. Det är viktigt att utveckla alternativa drivmedel och fordon för såväl personbilar som
tung trafik. Möjligheterna är många eftersom det redan idag finns produktion av biogas, biodiesel, vätgas och
förnybar el inom näringslivet i Gävleborg.
För att minska utsläppen från transportsektorn behöver vi se på samhällen och rörelsemönster med nya ögon.
Ekonomiska styrmedel, samhällsplanering, digitalisering och kollektivtrafik är viktiga komponenter för att nå
detta mål. Digitaliseringen gör det möjligt att utnyttja både fordon och kollektivtrafiken effektivare
t.ex. genom planeringsverktyg och inte minst kan den minska behovet av transporter. För att uppnå ett fossilfritt
Gävleborg behöver de olika delarna i transportsystemet sammanfogas till en helhet. Att främja möjligheterna till
att ta sig fram genom att gå och cykla kan bland annat bidra till beteendeförändringar kring transporter. Förutom
beteendeförändringar kan vi arbeta med infrastrukturplanering, samhällsplanering och förnybara drivmedel för
att skapa ett Gävleborg där alla har möjlighet att transportera sig hållbart.
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• Transportsektorn har ställt om till fossilfri energi.

Vi prioriterar:

• Insatser som bidrar till ett effektivare och fossilfritt transportsystem.
De prioriterade insatserna ska kännetecknas av ett ansvarstagande ägarskap, ett tydligt regionalt ledarskap och en
effektiv samhandling i samtliga processer. Eftersom transportsystemet inkluderar såväl näringslivets transporter
som persontrafik och offentlig sektors resor och transporter behövs samhandling och ägarskap av företag,
offentliga organisationer och medborgare. Samhandling och ägarskap är viktiga delar i att skapa en helhetssyn
kring en infrastruktur, samhällsplanering och kollektivtrafik som bidrar till transportsystemets effektivisering.
Detta innebär också att många aktörer i samhället arbetar aktivt för en fossilfri transportsektor genom bland
annat beteendeförändringar och ökad användning av förnybara drivmedel. Befintliga strukturer behöver utmanas
genom ett utforskande arbetssätt.
Innovationer är viktiga för att bidra till effektivisering och optimering av transportsystemet. De kan också
bidra till utveckling och ökad användning av elektrifiering, bränsleceller/vätgas, biogas och biodiesel. Arbetet
kräver samhandling t.ex. genom utbyte av kunskap och erfarenheter mellan företag, offentlig sektor och det
civila samhället. Även inom transportområdet kan offentlig sektor visa ledarskap och fungera som hävstång och
drivkraft för ett fossilfritt transportsystem genom upphandlingar.

Vägen dit - processmål

• Insatserna ska kännetecknas av de strategiska nycklarna; ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.
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7. Breddat näringsliv och hållbar arbetsmarknad
Ett starkt näringsliv är en förutsättning för den ekonomiska utvecklingen, skapande av arbetstillfällen och
kapital för investeringar. Ett brett och diversifierat näringsliv är positivt ur flera aspekter. Det kan bland annat
bidra till minskad sårbarhet och en bredare och mer attraktiv arbetsmarknad för befolkningen. Trots att
strukturomvandlingen på arbetsmarknaden lett till en större tjänstesektor så är sektorn förhållandevis liten i
Gävleborg, samtidigt som länet har en stor industrisektor. En större tjänstesektor i länet skulle bidra till ett
breddat näringsliv och kunna vara viktig för industrins fortsatta utveckling, bland annat kopplat till digitalisering.
Arbetsmarknaden i Gävleborg står inför stora utmaningar med en relativt hög arbetslöshet samtidigt som
det är brist på arbetskraft inom många yrken. En bättre matchning mellan arbetskraftens kompetens och
arbetsmarknadens behov och en bättre användning av den kompetens som finns i arbetskraften är viktiga aspekter
för att minska bristen på arbetskraft och undvika att personer hamnar utanför arbetsmarknaden.
7.1 En hållbar kompetensförsörjning och arbetsmarknad
Gävleborgs näringsliv har inte samma bredd och är inte lika diversifierat som länen omkring oss. Ett brett och
diversifierat näringsliv kan bidra till minskad sårbarhet och mildra effekterna av till exempel en konjunkturell
nedgång och kan underlätta för etablering på arbetsmarknaden för grupper som har svårare att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Under de senaste decennierna har strukturomvandling på arbetsmarknaden lett till en allt större andel sysselsatta
inom tjänstesektorerna. Samtidigt har andelen anställda inom industrin minskat både nationellt och i Gävleborg.
Utvecklingen har inte bara påverkat antal anställda inom industrin utan även den kompetens som behövs. Detta
är ett kompetensbehov som länet har svårt att tillgodose, inte minst på grund av en generellt lägre utbildningsnivå
än riket. Bristen på utbildad personal drabbar inte bara en industri i förändring utan även andra branscher och
den hämmar Gävleborgs utvecklingspotential.
Strukturomvandlingen kommer troligtvis att fortsätta. Robotisering, digitalisering och automatisering inom
tillverkningsindustrin väntas fortsätta, vilket effektiviserar produktionen och leder till ett ytterligare minskat
personalbehov. Samtidigt väntas behoven inom tjänstesektorn öka, inte minst på grund av att den demografiska
utvecklingen leder till ökade behov inom välfärdssektorn.
Gävleborg står inför ett antal stora utmaningar på arbetsmarknaden. Länet har en högre arbetslöshet än många
andra län samtidigt som det finns en stor brist på arbetskraft inom många branscher och yrken. En allt mindre
andel av befolkningen kommer att vara i arbetsför ålder, vilket kommer att leda till ökad brist på arbetskraft.
Invandringen står för en stor del av arbetskraftstillväxten och kan bidra till att mildra de demografiska
utmaningarna eftersom en hög andel av de som invandrar till Sverige är i arbetsför ålder. Det kräver dock också
att kompetens och kunskaper hos befolkningen i arbetsför ålder används och utvecklas i större utsträckning och
mer effektivt än idag. Det handlar både om en ökad sysselsättning bland grupper som i högre grad står utanför
arbetsmarknaden och en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. En bidragande
faktor i sysselsättningsgapet mellan olika grupper är segregeringen på arbetsmarknaden. Den gör att inte alla har
samma möjlighet att delta på arbetsmarknaden i alla branscher på samma villkor.
Segregeringen finns främst utifrån kön men även utifrån andra faktorer, till exempel har vissa branscher
betydligt högre andelar utrikesfödda än andra. Det bidrar till att sysselsättningsgraden varierar beroende på
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kön, födelseland och utbildningsbakgrund. I Gävleborg är exempelvis sysselsättningen bland utrikesfödda låg
och etableringen tar förhållande vis lång tid. Det beror bland annat på att många är relativt nyanlända, att
en jämförelsevis stor andel har kort utbildning och på arbetsmarknadsläget generellt i länet. Samtidigt finns
det många utrikes födda och nyanlända med hög utbildningsnivå och kompetenser som är eftertraktade på
arbetsmarknaden.
För Gävleborgs utveckling är ett hållbart inkluderande arbetsliv viktigt för att möta utmaningarna på
arbetsmarknaden. Så många som möjligt behöver inkluderas på arbetsmarknaden både ur ett jämlikhetsperspektiv
och ett kompetensförsörjningsperspektiv. I Gävleborg är detta ett styrkeområde, med forskningskompetens
och framgångsrikt arbete inom bland annat arbetsmiljö samt jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Ett hållbart
inkluderande arbetsliv förenar effektiv produktion med goda arbetsvillkor. Fortsatt utveckling av området skapar
därför möjligheter till innovationer, som i sin tur kan leda till affärsutveckling och nya innovativa företag.

Önskat läge 2030 - effektmål

•
•
•
•
•
•
•
•

Könssegregeringen på arbetsmarknaden i Gävleborg har minskat.
Matchningen mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft har blivit bättre.
Andelen ungdomar som klarar gymnasiet har ökat.
Utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå i länet matchar i större utsträckning de behov
som finns på arbetsmarknaden.
Sysselsättningsgraden har ökat samtidigt som skillnader i sysselsättningsgrad mellan olika grupper
har minskat.
Arbetslösheten bland kvinnor och män i Gävleborg har minskat.
Etableringstiden för nyanlända på arbetsmarknaden är kortare.
Antalet som genomgått nationell giltig validering har ökat.

Vi prioriterar

• Insatser som bidrar till att arbetskraftens kompetens i större utsträckning matchar arbetsmarknadens behov.
• Insatser som möjliggör kompetensutveckling för individer som står utanför arbetsmarknaden
samt insatser för att förbättra användningen av den kompetens som finns tillgängligt på arbets
marknaden.
• Insatser som bidrar till att reell kompetens tillvaratas genom nationellt giltig validering.
• Insatser för ökad innovation inom hållbart inkluderande arbetsliv.
De prioriterade insatserna ska kännetecknas av en bättre samhandling mellan utbildningsanordnare och övriga
samhället såsom näringsliv, regionalt utvecklingsansvariga och andra myndigheter. Samhandlingen bidrar
till en bättre matchning på arbetsmarknaden och att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och de
könssegregerade utbildningsvalen.
Om Gävleborg ska klara strukturomvandlingen inom industrin och kompetensbehoven inom andra näringar
behöver utbildningsnivån i länet öka. Samtidigt behöver invånarnas utbildningsval bättre matcha behoven
på arbetsmarknaden. För att åstadkomma en förändring behöver vi få till en strukturförändring inom
utbildningskulturen i länet. Ett steg i att göra detta är att utforska nya sätt har samma möjlighet att delta på
arbetsmarknaden i alla branscher på samma villkor.
Segregeringen finns främst utifrån kön men även utifrån andra faktorer, till exempel har vissa branscher
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betydligt högre andelar utrikesfödda än andra. Det bidrar till att sysselsättningsgraden varierar beroende på
kön, födelseland och utbildningsbakgrund. I Gävleborg är exempelvis sysselsättningen bland utrikesfödda låg
och etableringen tar förhållande vis lång tid. Det beror bland annat på att många är relativt nyanlända, att
en jämförelsevis stor andel har kort utbildning och på arbetsmarknadsläget generellt i länet. Samtidigt finns
det många utrikes födda och nyanlända med hög utbildningsnivå och kompetenser som är eftertraktade på
arbetsmarknaden.
För Gävleborgs utveckling är ett hållbart inkluderande arbetsliv viktigt för att möta utmaningarna på
arbetsmarknaden. Så många som möjligt behöver inkluderas på arbetsmarknaden både ur ett jämlikhetsperspektiv
och ett kompetensförsörjningsperspektiv. I Gävleborg är detta ett styrkeområde, med forskningskompetens
och framgångsrikt arbete inom bland annat arbetsmiljö samt jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Ett hållbart
inkluderande arbetsliv förenar effektiv produktion med goda arbetsvillkor. Fortsatt utveckling av området skapar
därför möjligheter till innovationer, som i sin tur kan leda till affärsutveckling och nya innovativa företag.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Könssegregeringen på arbetsmarknaden i Gävleborg har minskat.
Matchningen mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft har blivit bättre.
Andelen ungdomar som klarar gymnasiet har ökat.
Utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå i länet matchar i större utsträckning de behov
som finns på arbetsmarknaden.
Sysselsättningsgraden har ökat samtidigt som skillnader i sysselsättningsgrad mellan olika grupper
har minskat.
Arbetslösheten bland kvinnor och män i Gävleborg har minskat.
Etableringstiden för nyanlända på arbetsmarknaden är kortare.
Antalet som genomgått nationell giltig validering har ökat.

Vi prioriterar

• Insatser som bidrar till att arbetskraftens kompetens i större utsträckning matchar arbetsmarknadens behov.
• Insatser som möjliggör kompetensutveckling för individer som står utanför arbetsmarknaden samt insatser för
att förbättra användningen av den kompetens som finns tillgängligt på arbetsmarknaden.
• Insatser som bidrar till att reell kompetens tillvaratas genom nationellt giltig validering.
• Insatser för ökad innovation inom hållbart inkluderande arbetsliv.
De prioriterade insatserna ska kännetecknas av en bättre samhandling mellan utbildningsanordnare och övriga
samhället såsom näringsliv, regionalt utvecklingsansvariga och andra myndigheter. Samhandlingen bidrar
till en bättre matchning på arbetsmarknaden och att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och de
könssegregerade utbildningsvalen.
Om Gävleborg ska klara strukturomvandlingen inom industrin och kompetensbehoven inom andra
näringar behöver utbildningsnivån i länet öka. Samtidigt behöver invånarnas utbildningsval bättre matcha
behoven på arbetsmarknaden. För att åstadkomma en förändring behöver vi få till en strukturförändring
inom utbildningskulturen i länet. Ett steg i att göra detta är att utforska nya sätt att påverka befolkningens
utbildningsval. Utforskande förhållningssätt kommer även att behövas för att hitta nya sätt att jobba med
kompetensutveckling för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Utöver det behövs ett
ledarskap från Region Gävleborg för att få till samhandling mellan arbetsgivare och olika utbildningsaktörer från
grundskolan till högskolan.
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För att underlätta för personer som saknar formella intyg på sina kompetenser att etablera sig på arbetsmarknaden
eller vidareutbilda sig behöver vi utveckla arbetet med validering. Gävleborg har i jämförelse med många andra
län en bra struktur för det. Region Gävleborg står för ett ledarskap i detta sammanhang och bidrar till den
samhandling som finns kring validering mellan utbildningsanordnare och myndigheter på nationell nivå. Arbetet
behöver utvecklas ytterligare för att få väsentliga effekter för kompetensförsörjningen.

Vägen dit – processmål

• Insatserna ska kännetecknas av de strategiska nycklarna; ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.
7.2 Ett breddat näringsliv
Näringslivsstrukturen som bygger vår ekonomi förändras över tid. Nationellt växer tjänstesektorns bidrag till
den ekonomiska tillväxten medan industrins bidrag minskar. I länet har denna förändring inte varit lika tydlig
och industrins bidrag till ekonomin är fortfarande stort relativt riket. Industrin har under lång tid varit och är
fortfarande en viktig tillväxtaktör i Gävleborg, med en mängd små och medelstora företag som i stor utsträckning
fungerar som underleverantörer till industrin. Samtidigt pågår en strukturomvandling vilken ställer krav på mer
kvalificerad arbetskraft för omställning, utveckling och överlevnad på sikt.
En större tjänstesektor inom länet skulle bidra till ett mer diversifierat näringsliv. Ett brett och diversifierat
näringsliv kan bidra till minskad sårbarhet och mildra effekterna av en konjunkturell nedgång. Ett diversifierat
näringsliv innebär också en bredare arbetsmarknad för arbetskraften, vilket är en viktig faktor för att behålla och
attrahera invånare och arbetskraft.
Tjänstesektorn är en förutsättning för ett välmående och attraktivt län och den ger andra företag förutsättningar
att verka och utvecklas. Gävleborg har en förhållandevis liten tjänstesektor. Vi behöver identifiera och analysera
vilka branscher som har utvecklingspotential och kan fungera som motorer för att stärka andra.
För att möta denna typ av utmaningar krävs förändringar av olika slag. En viktig del är att bidra till att utveckla
bilden av företagande och företag. Behov och förutsättningar ser olika ut för olika sektorer och branscher. För att
åstadkomma en breddning behöver vi stärka hela näringslivet.
Näringslivet och arbetsmarknaden i Gävleborg är precis som i riket könssegregerad. Det gäller framför allt
de branscher som sysselsätter flest personer i länet; vård och omsorg samt tillverkningsindustrin. De mest
specialiserade branscherna i länet; stål- och metallindustrin, skogliga näringar, skogsbruk, pappersindustri
samt tillverkning av trä och varor av trä, är alla starkt mansdominerade. Inom tjänstesektorn är istället kvinnor
överrepresenterade. Samtidigt är branschbredden större bland män än bland kvinnor. Det är därför en utmaning
att skapa ett inkluderande näringsliv och en jämställd arbetsmarknad som är attraktiv för såväl kvinnor som män.
Strukturomvandling och teknisk utveckling skapar nya behov och yrken och därmed också en efterfrågan
på kompetens och arbetskraft som inte tidigare funnits. Detta innebär att det blir en viss eftersläpning i
utbildningssystemet. För att motverka eftersläpningen behöver vi en bättre matchning mellan arbetskraftutbudet
och näringslivets efterfrågan. Näringslivet har också blivit mer kunskapsintensivt. Förändringarna genererar nya
kategorier av arbetskraft, med nya krav på flexibilitet, möjligheter och utmaningar i arbetslivet.
Entreprenörskulturen kan sägas vara svagare i Gävleborg än i flera andra län, eftersom det är en lägre andel
av den vuxna befolkningen som kan tänka sig att bli företagare. Även om andelen företagare är något lägre för
både män och kvinnor i Gävleborg jämfört med riket så är skillnaderna små. Andelen företagare är generellt sett
högre i landsbygdskommuner. Det finns också skillnader vad gäller företagande mellan kvinnor och män där en

185

27

betydligt lägre andel kvinnor är företagare och kvinnor och män generellt är företagare inom olika branscher. En
större del unga än vuxna anger att de kan tänka sig att starta företag i framtiden. Det är också stort deltagande i
Ungt Företagande (UF) i Gävleborg, jämfört med i andra län.

Önskat läge 2030 - effektmål
• Näringslivet i Gävleborg är breddat och mer diversifierat.
• Tillväxten och produktiviteten i ekonomin i Gävleborg har ökat.
• Tjänstebranscher med högt kunskapsinnehåll i Gävleborg har växt och produktiviteten hos
tjänsteproducenterna har ökat.
• Gävleborgs industrisektor är fortsatt konkurrenskraftig.
• Gävleborg har ett mer inkluderande näringsliv och en mer jämställd arbetsmarknad.

Vi prioriterar
• Insatser som bidrar till ett bredare och mer diversifierat näringsliv, inklusive en växande tjänstesektor.
• Insatser som bidrar till att lösa industrins utmaningar, så att den kan fortsätta att utvecklas och vara
konkurrenskraftig.
• Insatser som bidrar till ett mer inkluderande näringsliv och en mer jämställd arbetsmarknad.
De prioriterade insatserna ska kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap, ett ansvarstagande ägarskap och en
effektiv samhandling i samtliga processer. Detta för att stärka och effektivisera strukturen i det företagsfrämjande
systemet, driva innovationer och stärka tillväxten i Gävleborg. Vi gynnar förändringsarbetet inom näringslivet
genom nytänkande och att tillämpa ett utforskande arbetssätt

Vägen dit - processmål
• Insatserna ska kännetecknas av de strategiska nycklarna; ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.

7.3 Global konkurrens och export
Globalisering innebär en större rörlighet för varor, människor och information och det förändrar villkoren för
regioner att påverka sin egen utveckling. Den ökade rörligheten och ökade konkurrensen om arbetskraft, boende
och företag som globaliseringen medfört är viktiga anledningar till att attraktivitet och tillgänglighet har blivit
viktigare i arbetet med regional utveckling. Globaliseringen påverkar också företagens möjligheter att nå nya
marknader. Gävleborg har goda förutsättningar inom internationell handel och logistik genom det geografiska
läget och har redan idag en relativt stark export. Dock skulle länets små och medelstora företag i större
utsträckning kunna dra nytta av globaliseringen på samma sätt som de större företagen i länet.
Samverkan både mellan aktörerna i det företagsfrämjande systemet samt mellan dessa och de lokala
näringslivskontoren behöver stärkas för att underlätta för fler små och medelstora företag att nå en internationell
marknad eller att vara delaktiga i internationella samarbeten.
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Önskat läge 2030 - effektmål
• Små och medelstora företag i Gävleborg drar i högre grad nytta av globaliseringen och når nya och större
marknader.

Vi prioriterar
• Insatser som bidrar till att små och medelstora företag växer och når nya och större marknader.
De prioriterade insatserna ska kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap, ett ansvarstagande ägarskap och
en effektiv samhandling i samtliga processer för att strukturen i det företagsstödjande systemet ska stärkas och
effektiviseras. Ökad samhandling inom det företagsfrämjande systemet ska underlätta för fler små och medelstora
företag att dra nytta av globaliseringens möjligheter; att nå en internationell marknad eller vara delaktiga i
internationella samarbeten. Vi främjar arbetet med ökad globaliseringen genom att tillämpa utforskande
arbetssätt

Vägen dit - processmål
• Insatserna ska kännetecknas av de strategiska nycklarna; ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.

7.4 Digitalisering
Digitaliseringen medför stora förändringar för samhället och individen. Den skapar genomgripande förändringar
för både företag och offentlig verksamhet. Digitaliseringen förstärks av automatisering och robotisering och den
innebär stora möjligheter, både för näringslivet och offentlig sektor. Digitaliseringen kan bidra till utveckling
av välfärds- och samhällstjänster, som i sin tur bidrar till att möta framtida demografiska utmaningar. Det
finns stora möjligheter kopplade till att sprida och utnyttja digitalisering i fler branscher inom näringslivet.
Företag i Gävleborg är i relativt hög grad digitaliserade, men i hela landet finns det en stor potential i att sprida
digitaliseringen till fler branscher och till fler användningsområden, framförallt för affärsutveckling.
Den svenska regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. Sverige är i ett globalt perspektiv redan digitalt framstående och toppar många av de internationella
index som mäter detta, men det krävs fortsatta insatser för att behålla Sveriges ledande position. Digitaliseringen
är ett utpekat prioriterat område för EU. År 2021 antas strategin Digitala Europa som ska vara styrande för de
insatser som EU kommer att främja.
Det är viktigt att alla ges möjlighet att ta del av digitaliseringen utifrån sina förutsättningar, inte minst ur
ett demokratiperspektiv. Digitaliseringen för med sig många fördelar och möjligheter ur ett utvecklings- och
tillväxtperspektiv. Digitaliseringen av industrins produktion och produkter och förmågan att omvandla växande
datamängder till nya affärer är avgörande för industrins framtida konkurrenskraft.

Önskat läge 2030 - effektmål
• Digitaliseringens möjligheter tas i högre grad tillvara inom hela näringslivet i Gävleborg.

Vi prioriterar
• Insatser som tar tillvara digitaliseringens möjligheter inom näringslivet, särskilt för små och medelstora företag.
De prioriterade insatserna ska kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap, ett ansvarstagande ägarskap och en
effektiv samhandling i samtliga processer. Digitaliseringen är en del av en omfattande strukturförändring och den
behöver mötas med digital infrastruktur i form av exempelvis bredband. Digitala tjänster och processer är

187

29

ett styrkeområde för Gävleborg och samtidigt även möjliggörare för andra områdens utveckling och tillväxt. De
digitala styrkeområdena i Gävleborg behöver vara kända och bidra till innovativa lösningar globalt och lokalt.
Ökad samhandling inom det företagsfrämjande systemet bidrar till att stärka små och medelstora företags
förmåga att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. De prioriterade insatserna kan få nya innovativa lösningar
genom att vi tillämpar utforskande arbetssätt.

Vägen dit - processmål
• Insatserna ska kännetecknas av de strategiska nycklarna; ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.
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8. Ökad kunskap och innovation
Hög utbildningsnivå, forskning och en stark innovationskraft är avgörande för att skapa och upprätthålla en
hållbar utveckling. Innovationer kan bland annat bidra till att möta många av de samhällsutmaningar vi står
inför. Gävleborg har en relativt låg innovationsdriven tillväxt. Medelinkomstregioner, likt Gävleborg, står inför
särskilda utmaningar för att öka innovationsförmågan och produktiviteten som bland annat kräver investeringar i
forskning och utveckling och en breddad innovationsbas.
Ett kunskapsdrivet och innovativt näringsliv och offentlig sektor kräver att utbildningsnivån höjs på alla nivåer.
Det är en stor utmaning i Gävleborg med en låg utbildningsnivå, svag utbildningstradition, stora skillnader i
skolresultat och utbildningsmönster som går i arv. Samtidigt som det är en utmaning att höja utbildningsnivån så
är det också viktigt att utbildningssystemet matchar behoven på arbetsmarknaden.
8.1 Utbildning
Utbildningsfrågan är en stor utmaning för Gävleborg eftersom länet har lägst andel personer med eftergymnasial
utbildning av alla län. Utbildningsnivån har höjts över tid men samtidigt är skillnaderna i utbildningsnivå mellan
länen relativt bestående. Prognoser visar att utbildningsnivån kommer att fortsätta att bli högre, men troligtvis i
en långsammare takt än tidigare. Därför kommer Gävleborg troligtvis ha en jämförelsevis lägre utbildningsnivå
även i framtiden. Om dagens utbildningsmönster består kommer dessutom könsskillnaderna att öka när det
gäller andel personer med eftergymnasial utbildning.
Samtidigt som det är en utmaning att höja utbildningsnivån i sig så är det också viktigt att utbildningssystemet
matchar det behov som finns på arbetsmarknaden. Många av de yrken som det i framtiden beräknas vara
störst brist på är de som kräver yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Att fullfölja sin skolgång till åtminstone
gymnasiekompetens är idag i princip nödvändigt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns
idag stora variationer i skolresultat på alla nivåer mellan elever beroende på föräldrarnas utbildningsnivå
och elevernas migrationsbakgrund. Utbildningsmönster går ofta i arv, både i termer av studieresultat och i
benägenhet att studera vidare. Det är en särskild utmaning att bryta den trenden här i Gävleborg, eftersom
utbildningstraditionen generellt är svag.
Inom ekonomisk forskning har det framkommit att arbetslöshet har ett starkt samband med utbildningsnivå.
Detta framgår tydligt i Gävleborg där arbetslösheten är hög samtidigt som vi har en lägre andel med
eftergymnasialt utbildade personer och en högre andel som endast har förgymnasial utbildning. Det finns olika
anledningar till att individer har behov av kompetensutveckling senare i livet, men oavsett anledning behöver det
finnas möjligheter till livslångt lärande så att alla får möjlighet att förverkliga sin potential och vara en tillgång på
arbetsmarknaden.

Önskat läge 2030 - effektmål
• Utbildningsnivån i Gävleborg har generellt höjts och skillnader mellan grupper har minskat.
• Fler slutför sin gymnasieutbildning.
• Fler fortsätter studera efter gymnasiet.
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Vi prioriterar
• Insatser som bidrar till att säkra kompetensförsörjningen i länet och insatser som undviker att människor
hamnar utanför arbetsmarknaden.
• Insatser som ökar tillgängligheten till högre utbildning inom geografiska områden med låg utbildningsnivå.
• Insatser som höjer utbildningsnivån på alla nivåer för att bidra till ett kunskapsdrivet och innovativt näringsliv
och arbetsliv.
• Insatser som bryter trenden att utbildningsmönster ofta går i arv, både i termer av studieresultat och i
benägenhet att studera vidare.
• Insatser som bidrar till att utbildningstiden för individen förkortas genom nationellt giltig validering av reell
kompetens för en effektivare kompetensförsörjning.
De prioriterade insatserna ska kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap, ett ansvarstagande ägarskap
och en effektiv samhandling i samtliga processer. Gävleborgs låga utbildningsnivån är en utmaning för
kompetensförsörjningen i länet. För att åstadkomma en förändring i utbildningskulturen i länet krävs en
strukturförändring. För att bryta utbildningstraditioner och geografiska ojämlikheter kan exempelvis Lärcentrum
vara en insats.
Strukturförändring kräver ett utforskande förhållningssätt. Vi behöver tänka nytt och prova nya lösningar. Det
kan till exempel handla om nya sätt att samhandla mellan de aktörer som ansvarar för olika utbildningsnivåer,
nya sätt att samhandla mellan arbetslivet och utbildningsväsendet eller nya sätt att samhandla mellan olika
förvaltningar inom kommunerna.

Vägen dit - processmål

• Insatserna ska kännetecknas av de strategiska nycklarna; ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.
8.2 Innovation och smart specialisering
De stora samhällsutmaningarna för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som vi står inför
fungerar som drivkrafter för innovation. Innovation och nya lösningar är samtidigt viktiga förutsättningar för att
möta dessa utmaningar och bidra till samhällsutveckling.
I jämförelse med andra svenska regioner har Gävleborg en relativt låg innovationsdriven tillväxt. Länet har flera
utmaningar kopplade till grundförutsättningar för innovation, bland annat till öppenhet, tolerans och mångfald
samt kompetens, men också utmaningar kopplade till investeringar. Samtidigt har länet styrkor i den relativt
starka exporten och en hög andel elever som startar UF-företag.
Forskning och innovation är viktiga för en hållbar utveckling och tillväxt i Gävleborg. Begreppet smart
specialisering har lanserats av EU-kommissionen som vägledande för EU:s regionala forsknings- och
innovationspolitik. Det innebär en fokusering på en regions relativa styrkor inom forskning och innovation.
Den regionala innovationsstrategin för smart specialisering tar sin utgångpunkt i forskning som kan leda till
innovationer och där det finns potential för en högre grad av specialisering av Gävleborgs innovationsarbete.
Arbetet med smart specialisering i Gävleborg innebär en kraftsamling bland regionala aktörer inom forskning,
näringsliv samt inom innovationssystemet. Fokus ligger på de regionala styrkeområden där Gävleborg har unika
eller särskilt utmärkta förutsättningar, kompetenser och färdigheter. Dessa områden är materialteknologi och
hållbar produktion, bioekonomi, smarta hållbara städer och samhällen, hållbart och inkluderande arbetsliv,
digitala tjänster och processer.
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Här har Gävleborg utmaningar med att få ihop innovationssystemet. Arbete för att utveckla samverkan och
dialog mellan aktörer pågår10. Det bidrar till att på sikt stärka vår innovativa förmåga, entreprenörskap och
näringslivstillväxt.
Det är nödvändigt att fokusera på Gävleborgs styrkeområden och samtidigt utveckla metodik och förhållningssätt
som stärker smart specialisering i det regionala utvecklingsarbetet.

Önskat läge 2030 - effektmål
• Gävleborgs innovationskraft har ökat och bidrar till att möta samhällsutmaningar.
• Små och medelstora företag i länet har en högre innovationsförmåga.
• Den internationella konkurrenskraften i länet har stärkts.

Vi prioriterar
• Insatser som stärker omställnings- och förnyelseförmågan genom innovation och smart specialisering, för att
möta samhällsutmaningar och stärka den internationella konkurrenskraften.
• Insatser som utvecklar regionala innovationsmiljöer och samverkan mellan dessa för att effektivisera det
regionala innovationssystemet och dess förmåga att stötta små och medelstora företag.
• Insatser som stärker Gävleborgs möjligheter till gränsöverskridande innovationssamarbeten nationellt och
internationellt.
De prioriterade insatserna ska kännetecknas av ett ansvarstagande ägarskap, ett tydligt regionalt ledarskap och
en effektiv samhandling i samtliga processer. Det krävs för att dra största möjliga nytta av länets tillgångar och
att förverkliga ambitionen om att Gävleborg ska bli ledande inom de prioriterade styrkeområdena. Arbetet
sker i samhandling mellan näringsliv, akademi, offentlighet och civilsamhället. Tillsammans möjliggör vi en
strukturförändring som stärker förmågan till innovation och förnyelse hos individer, organisationer, företag och
offentlig verksamhet.
Dessutom krävs ett utforskande förhållningssätt som gynnar innovation i vid bemärkelse och bidrar till att
Gävleborg har förmåga att möta de globala samhällsutmaningarna. Ett entreprenöriellt utforskande arbetssätt är
en del i arbetet med smart specialisering. I sammanhanget är det viktigt att ta in kunskaper från olika områden,
i de sektorsövergripande mötena kan utveckling uppstå. För att åstadkomma detta behövs mötesplatser och
sammanhang där tankar och idéer kan mötas. Vår förnyelseförmåga är beroende av att aktörer tillsammans vågar
möta det okända. Vi behöver också ha tillit till varandra att ta ledarskapet för utforskandet.
I samhandling med nationella och internationella aktörer bidrar Gävleborg till att lösa de globala
samhällsutmaningarna. Den regionala innovationsstrategin för smart specialisering i Gävleborg pekar ut den
strategiska inriktningen för aktörerna i innovationssystemet.

Vägen dit - processmål

• Insatserna ska kännetecknas av de strategiska nycklarna; ägarskap, ledarskap, samhandling och utforskande.

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Gävleborg, WSP 2019
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Varför ska vi
följa upp och
utvärdera?

9. Uppföljning och utvärdering
Den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförande ska följas upp och utvärderas på flera nivåer - på strategi-, process- och insatsnivå. Arbetet med uppföljning, utvärdering och analys ska ge oss bättre förutsättningar
att välja rätt insatser, följa pågående arbete, analysera uppnådda resultat och dra lärdomar för att utveckla arbetet.
Ambitionen är att uppföljning och utvärdering ska bidra till en kontinuerlig kunskapsutveckling i det regionala
utvecklingsarbetet. Resultat och lärdomar ska omsättas i ordinarie verksamhet, nya insatser eller genom omprövning av insatser.
För att möjliggöra proaktiva insatser krävs att vi bevakar omvärlden och genomför analyser, så att vi håller oss
uppdaterade kring länets och omvärldens utveckling. Kunskapsutveckling ska ske kontinuerligt och långsiktigt,
men behöver också anpassas efter aktuella behov. Dels behöver vi kontinuerligt följa om identifierade behov och
uppsatta mål fortsatt är relevanta allt eftersom omvärlden och länet förändras, och dels kan fördjupande analyser
användas för att klargöra förutsättningar och utveckling inom ett specifikt område.
Vad ska vi följa upp och utvärdera?
Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut processmål samt effektmål för prioriteringarna i strategin.
Processmålen visar hur det regionala utvecklingsarbetet ska genomföras medan effektmålen speglar den regionala
utvecklingen som arbetet ska leda till. Detta beskrivs också i förändringslogiken i kapitel 3. Uppföljning ska ske
av såväl processmål som effektmål. Ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling ska vara integrerade
perspektiv i arbetet med uppföljning och utvärdering.
Uppföljning är en viktig förutsättning för utvärdering men begreppen har olika innebörd. Med uppföljning
menar vi ett kontinuerligt arbete med att följa upp t.ex. vilka insatser som genomförts, hur de genomförts och
vilka resultat som uppnåtts. Uppföljningen ska ge en samlad och översiktlig bild av en insats på ett sakligt och
värderingsfritt sätt. Med utvärdering menar vi en noggrann genomlysning och efterhandsbedömning av en insats
eller process.
Regionala utvecklingen - kopplar mot effektmål
Effektmålen inom de fyra målområdena i RUS kommer att följas upp årligen med hjälp av
Hur ser utveckindikatorer som visar nuläge och utveckling för effektmålen. Utöver indikatorer kan en fördjupad
lingen ut inom
analys genomföras för att ge en sammantagen bild av hur väl utvecklingen stämmer överens med
målområdena?
målområdena. Indikatorerna kan komma att ändras över tid beroende på tillgång till statistik.
Ambitionen är att alltid använda de indikatorer som bäst beskriver effektmålen.
Möjligheterna till jämförelse över tid och med andra regioner har också beaktats i val av
indikatorer. Statistik ska redovisas med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte
finns särskilda skäl mot detta, och andra indelningsgrunder såsom ålder och bakgrund, när det är relevant.
Indikatorerna ska också brytas ned geografiskt när det är möjligt och relevant. På så vis uppmärksammar vi olika
grupper och platser, samt eventuella skillnader dem emellan.
Regionala utvecklingsarbetet - kopplar mot processmål
Uppföljningen av den regionala utvecklingen genom övergripande indikatorer ska kompletteras
med verksamhetsnära och lärande uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet. Eftersom
genomförandet av RUS sker på flera nivåer ska även uppföljning och utvärdering av det regionala
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Hur sker
genomförandet?

utvecklingsarbetet ske på flera nivåer - på strategi-, process- och insatsnivå. Prioriteringarna i RUS tar sin
utgångspunkt i de strategiska nycklarna. Dessa blir en viktig del i uppföljning och utvärdering av strategin och
dess genomförande. Hur väl har genomförandet på olika nivåer genomsyrats av de strategiska nycklarna?

Genomförande på övergripande nivå - Genomförandet av det regionala utvecklingsarbetet ska följas upp

och utvärderas på en övergripande nivå. Det regionala utvecklingsarbetet involverar en mängd olika aktörer på
lokal, regional och nationell nivå. Fokus för uppföljning och utvärdering är de strategiska nycklarna.

Processgenomförande -Processgenomförandet ska följas upp och utvärderas utifrån de strategiska nycklarna
inom respektive målområde.

Insatsnivå -På insatsnivå sker uppföljning av enskilda insatser löpande t.ex. genom uppföljning av projekt.

Uppföljning och utvärdering ska även ske genom övergripande sammanställningar och tematiska uppföljningar.
Lärande
Lika viktigt som att uppföljningar och utvärderingar genomförs är att de tas till vara och används. Vi vill se ett
ökat lärande i det regionala utvecklingsarbetet, där erfarenhet och kunskap tas tillvara och kommer till nytta vid
nya insatser eller för att förfina pågående insatser. Lärande och erfarenhetsutbyte behöver ske såväl inom länet
som över läns- och landsgränser samt mellan olika samhällsnivåer och sektorsområden.
Lärande uppstår inte i ett givet skede utan sker kontinuerligt. Därför ska samtliga program, insatser, projekt och
processer i det regionala utvecklingsarbetet integrera ett lärande. Lärande förutsätter inte bara att information och
kunskap från det regionala utvecklingsarbetet sprids, utan också att det finns tid och utrymme för diskussion och
reflektion samt att det finns möjlighet att agera utifrån kunskapen.
För att lärande ska komma det regionala tillväxtarbetet till del måste det ske på rätt nivå och bland rätt personer.
För att uppföljningen ska bidra till att förbättra styrning och insatser behöver de som har möjlighet att påverka
den framtida utvecklingen dra nytta av kunskaperna från uppföljningen. I sammanhanget är det viktigt att vi som
genomför den regionala utvecklingsstrategin tar del av resultat av uppföljning och utvärdering. Kommunikation
och mötesplatser är sätt att göra detta.
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Missiv

Diarienr: RS 2017/1552

1(3)

Datum: 2019-06-20
Upprättare: Magdalena Berglin

Remiss av Regional utvecklingsstrategi för
Gävleborgs län 2020-2030
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) visar hur vi vill att Gävleborg ska
utvecklas framåt. Den ska vara vägledande för allt regionalt utvecklingsarbete i
länet. Ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) är framtagen i bred
samverkan mellan många olika aktörer i länet under ledning av Region
Gävleborg.
Arbetet har pågått sedan hösten 2017 och involverat många personer som
representerar aktörer i offentlig sektor, näringsliv, högskola och föreningsliv. 400
personer har deltagit vid Framtidsdagar och utöver det 400 personer i olika
dialoger i mindre grupperingar på lokal och regional nivå. Därtill har många
nyttjat möjligheten att lämna synpunkter via Region Gävleborgs webbplats.
Region Gävleborg välkomnar ytterligare inspel och synpunkter på förslaget.
Remissinstanser och övriga inbjuds att lämna synpunkter senast 20 november
2019. Synpunkter önskas i word-format till rus@regiongavleborg.se
Remissförslaget ligger tillgänglig på www.regiongavleborg.se/rus
Därutöver bjuder Region Gävleborg in till remissdialoger vid tre tillfällen:
4 oktober
Bollnäs
10 oktober Gävle
18 oktober Hudiksvall
För inbjudan och anmälan se www.regiongavleborg.se/remissdialog
Sändlista remissinstanser

Almi Gävle-Dala
Arbetsförmedlingen (Gävle, Västra Gästrikland, Norra Hälsingland, Bollnäs-Ovanåker))
BillerudKorsnäs
Bollnäs kommun
Centerpartiet Gävleborg
Postadress
[Division/Förvaltning]
801 88 Gävle

Besöksadress
[Text]

Telefon
026-15 40 00
195

Telefax
[Faxnr]

rg@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se

Bankgiro 5031-9771
Org. nr.
232100-0198

2(3)

Coompanion
Drivhuset
ESF-rådet
Fiber Optic Valley
FindIT Solutions
Future Position X
Företagarna Gävleborg
Företagsringen
Försäkringskassan (Gävleborg)
Gävle kommun
Gävleborgs idrottsförbund
Hofors kommun
Holmen
Hudiksvalls kommun
Högskolan i Gävle
Kristdemokraterna Gävleborg
Leader Gästrikebygden
Leader Hälsingebygden
Leader Nedre Dalälven
Liberalerna Gävleborg
Ljusdals kommun
LRF Gävleborg
TCO (Gävleborg)
LO (Dalarna-Gävleborg)
Länsstyrelsen Gävleborg
Matvärden
Mellansvenska Handelskammaren
Miljöpartiet Gävleborg
Moderaterna Gävleborg
Movexum
Naturskyddsföreningen Gävleborg
Nordanstigs kommun
Nyföretagarcentrum
Ockelbo kommun
Ovako AB
Ovanåkers kommun
Region Jämtland-Härjedalen
Region Dalarna
Region Uppsala
Region Västernorrland
Region Västmanland
Sandvik
Sandvikens kommun
Sjukvårdpartiet Gävleborg
Socialdemokraterna Gävleborg
Svenskt näringsliv
Sverok GävleDala
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Sverigedemokraterna Gävleborg
Söderhamns kommun
Södra Norrlands omställningscentrum (SNOC)
Tillväxtverket (Region Mellersta Sverige)
Triple Steelix
Trafikverket (Region Mitt)
Ung företagsamhet Gävleborg
Unionen
Vi unga Gävleborg
Vänsterpartiet Gävleborg
Winnet Gävleborg
X-ing Gävleborg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29
Kommunstyrelsen

§ 165

Dnr 2019/00654

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt
kart- och mätverksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras.
Ärendebeskrivning
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) har utarbetat förslag till
ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och
mätverksamhet. Taxan träder enligt förslag i kraft den 1 januari 2020, varvid
tidigare taxa upphör att gälla.
Timavgift

Nuvarande

Förslag 2020

1 130 kr
904 kr
1 120 kr
1 090 kr

1 170 kr
1 170 kr
1 270 kr
1 170 kr

Bygglov etc. (A) Sandviken
Bygglov etc. (A) Hofors, Ockelbo
Detaljplan (B)
Kart och mät (C)

Procentuell
ökning
3,54 %
29,42 %
13,39 %
7,34

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse från VGS.
Beslutsunderlag
VGS 190924 § 152 Taxa plan- och bygglagen m m
Inlägg
Birger Larsson (C), Anna Schönning (S), Göran Ström (S), Marit Rempling
(C), Christoffer Carstens (MP), Dan Brodin (KD), Stig Mörtman (M), Liz
Zachariasson (SD), Martin Sund Svensson (V), Elsie-Britt Eriksson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

1(1)

KOMMUNAL TAXA
FÖR OCKELBO KOMMUN

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt
kart- och mätverksamhet
Kommunfullmäktiges beslut den X, § X
Denna taxa meddelas med stöd av 12 kap. 8 och 9 §§ Plan- och bygglagen
(2010:900)
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för
A.
1. beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
B.
1. planbesked,
2. upprättande av detaljplaner, planprogram och
områdesbestämmelser. Avgiften tas ut via planavtal eller i
samband med bygglov.
C.
1. upprättande av nybyggnadskarta, grundkarta och
fastighetsförteckning,
2. utstakning,
3. övrig kart- och mätverksamhet inklusive uppdragsverksamhet.
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Allmänna bestämmelser
Beräkning av avgift

2§

Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga A
(Taxetabeller för lov, anmälan mm), bilaga B (Taxetabeller för
planavgift och planbesked), bilaga C (Taxetabeller för kart- och
mätverksamhet).
Areabestämning
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer,
används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009.
Gällande taxa
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet kommer in
med undantag för planavgift i samband med planavtal. Där baseras
avgiften på den taxa som gäller vid planavtalets ingående.
Ändring av gällande lov
För ansökan om att göra ändring i ett tidigare beviljat gällande lov
utgår avgift enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om nämnden
finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan
avgiften grundas på timdebitering.
Förnyelse av lov
För ansökan om förnyelse av ett tidigare beviljat gällande lov utgår
avgift enligt tabell A 9. Med förnyelse av lov avses prövning på
befintliga handlingar och att ansökan har kommit in innan det
gamla lovet har upphört att gälla.
Tidsbegränsade bygglov
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9
kap. 33 § PBL) som för ett permanent bygglov för motsvarande
åtgärd.
Om förhandsbesked finns
Om ett gällande förhandsbesked för åtgärden finns när ansökan
kommer in, ska avgift tas ut som för planenligt bygglov även om
det är planavvikelse eller utanför planlagt område. Förutsatt att
förhandsbeskedets villkor följs.
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Flera olika åtgärder i samma ärende
Om ett ärende om lov och/eller anmälan innehåller flera olika typer
av åtgärder ska full avgift betalas för åtgärden som medför högst
avgift med tillägg av 50 procent av summan av den åtgärd som
medför näst högst avgift. För övriga åtgärder tas ingen avgift ut.
Detta under förutsättning att allt ingår i samma ansökan.
Flera byggnader i samma ärende
Om ett ärende som härrör till tabell A 2 rör flera byggnader ska
deras area räknas samman och avgift tas ut enligt tabell A 2.
Undantag om avgiften blir lägre genom att räkna varje byggnad
för sig.
Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas
avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per
timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Avgift
tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd tid. I ärenden med
timdebitering tas avgift för nedlagd tid fram till huvudbeslutet ut i
det beslutet, för tid nedlagd under genomförandeskedet tas avgift ut
i samband med slutbesked.
Timdebitering används även om en åtgärd inte kan hänföras till en
särskild grupp i tabellerna.
Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är
•
•
•

936 kronor för ärenden i bilaga A
1 270 kronor för ärenden i bilaga B
1 170 kronor för ärenden i bilaga C

Avgift under kvällar, helgdagar, m.m.
Om arbete, på beställarens/exploatörens begäran, utförs vardagar
mellan klockan 18.00 och 06.00, lördagar, söndagar, helgdagar,
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie avgift.
Gäller både vid timdebitering och för fasta avgifter.
Reducering under vintersäsongen
Avgifterna i bilaga A (Taxetabeller för lov, anmälan mm)
reduceras med 20 % för ärenden som inkommit och
komplettförklarats under perioden första november till och med
den sista februari.
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas
avgift ut som timdebitering för den handläggningstid som har lagts
ner i ärendet, om inte annat framgår av tabell A 17 – A 19.
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Höjning/sänkning av avgift
Finner Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att det finns
skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag rätt att
besluta om detta.
Tjänstegaranti

3§

Avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % i enlighet
med de tjänstegarantier som beslutas i separat ärende av Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Reducering via
tjänstegarantier sker efter överskridande av garanterad
handläggningstid för preciserat ärende.

Betalning av avgift m.m.

4§

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren/exploatören mot faktura när denne tillställts Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd beslut, då beställd handling levererats
eller beställd åtgärd vidtagits.
Betalning av planavgift enligt avtal ska ske enligt de villkor som
anges i avtalet.
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills
betalning sker.
Avgift får även tas ut i förskott.
Icke utnyttjade bygglov/anmälan
Bygglovs- och anmälningsavgiften tas normalt ut i samband med
huvudbeslutet. Därmed tas avgift för vissa åtgärder ut i förskott.
Om åtgärden inte genomförs innan beslutet förfallit eller upphävts
av högre instans återbetalas, om sökanden begär det den del av
avgiften som berör åtgärder som ännu inte utförts av nämnden. En
sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att beslutet
förfallit. Ingen ränta betalas ut.

5§

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i fakturan.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.
Bilagor
A – Taxetabeller för lov, anmälan mm
B – Taxetabeller för planavgift och planbesked
C – Taxetabeller för kart- och mätverksamhet
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A

Taxetabeller för lov, anmälan mm

A1

Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader
Ärendetyp

Avgift

Del som
påverkas av
12 kap 8a § PBL

Planenligt

21 528 kr

6 552 kr

Planavvikelse

25 740 kr

10 764 kr

Utanför planlagt område

26 676 kr

11 700 kr

Planenligt

20 592 kr

5 616 kr

Planavvikelse

24 804 kr

9 828 kr

Utanför planlagt område

25 740 kr

10 764 kr

9 360 kr

5 616 kr

Planavvikelse

13 572 kr

9 828 kr

Utanför planlagt område

14 508 kr

10 764 kr

Planenligt

12 168 kr

3 744 kr

Planavvikelse

16 380 kr

7 956 kr

Utanför planlagt område

12 168 kr

3 744 kr

Planenligt

5 616 kr

3 744 kr

Planavvikelse

9 360 kr

7 488 kr

A 1.15

Utanför planlagt område

5 616 kr

3 744 kr

A 1.16

Planenligt

12 168 kr

3 744 kr

Planavvikelse

15 912 kr

7 488 kr

Utanför planlagt område

15 912 kr

7 488 kr

Planenligt

5 616 kr

3 744 kr

Planavvikelse

7 488 kr

5 616 kr

A 1.21

Utanför planlagt område

5 616 kr

3 744 kr

A 1.22

Planenligt

9 360 kr

3 276 kr

11 232 kr

5 148 kr

Utanför planlagt område

9 360 kr

3 276 kr

Planenligt

4 680 kr

3 276 kr

Planavvikelse

6 552 kr

5 148 kr

Utanför planlagt område

4 680 kr

3 276 kr

Planenligt

8 892 kr

2 340 kr

Planavvikelse

9 828 kr

3 276 kr

Planenligt

3 744 kr

2 340 kr

Planavvikelse

4 680 kr

3 276 kr

A 1.1
A 1.2
A 1.3

Nybyggnad av ett en- eller
tvåbostadshus

Med tekniskt samråd

A 1.4
A 1.5
A 1.6
A 1.7

Med tekniskt samråd
Nybyggnad av ett fritidshus
med högst två bostäder

A 1.8

Planenligt
Utan tekniskt samråd

A 1.9
A 1.10
A 1.11
A 1.12
A 1.13

Med tekniskt samråd
Nybyggnad av
komplementbyggnad

A 1.14

Utan tekniskt samråd

A 1.17

Med tekniskt samråd

A 1.18
A 1.19

Tillbyggnad av bostadshus

A 1.20

A 1.23
A 1.24
A 1.25
A 1.26

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad av
komplementbyggnad samt
enkel tillbyggnad av
bostadshus, såsom altan,
uterum, farstukvist, carport.

Med tekniskt samråd

Planavvikelse

Utan tekniskt samråd

A 1.27
A 1.28
A 1.29
A 1.30
A 1.31

Fasad- eller takmaterialbyte,
omfärgning/kulörbyte eller
annan ändring som påverkar
byggnadens utseende
(PBL 9 kap 2 § p 3 c)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd
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A 1.32
A 1.33
A 1.34
A 1.35
A 1.36

Ändrad användning till en- eller
tvåbostadshus samt inreda
ytterligare en bostad i
enbostadhus (om lovpliktigt)
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

A 1.37
A 1.38

A2

Planenligt

12 168 kr

3 744 kr

Planavvikelse

15 912 kr

7 488 kr

Utanför planlagt område

15 912 kr

7 488 kr

Planenligt

5 616 kr

3 744 kr

Planavvikelse

9 360 kr

7 488 kr

Utanför planlagt område

9 360 kr

7 488 kr

11 700 kr

3 276 kr

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en
och samma ansökan (gruppbebyggelse)

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnader
Ärendetyp

Avgift

Del som
påverkas av
12 kap 8a § PBL

Planenligt

12 168 kr

3 744 kr

Planavvikelse

15 912 kr

7 488 kr

Utanför planlagt område

15 912 kr

7 488 kr

7 488 kr

3 744 kr

Planavikelse

11 232 kr

7 488 kr

A 2.6

Utanför planlagt område

11 232 kr

7 488 kr

A 2.7

Planenligt

22 464 kr

7 488 kr

Planavvikelse

26 208 kr

11 232 kr

Utanför planlagt område

29 016 kr

14 040 kr

Planenligt

11 232 kr

6 552 kr

Planavikelse

15 912 kr

11 232 kr

A 2.12

Utanför planlagt område

18 720 kr

14 040 kr

A 2.13

Planenligt

34 632 kr

15 912 kr

Planavvikelse

44 928 kr

26 208 kr

A 2.15

Utanför planlagt område

49 608 kr

30 888 kr

A 2.16

Planenligt

51 480 kr

25 272 kr

Planavikelse

61 776 kr

35 568 kr

A 2.18

Utanför planlagt område

66 456 kr

40 248 kr

A 2.19

Planenligt

67 392 kr

34 632 kr

Planavikelse

77 688 kr

44 928 kr

A 2.21

Utanför planlagt område

82 368 kr

49 608 kr

A 2.22

Planenligt

85 176 kr

43 992 kr

Planavikelse

100 152 kr

58 968 kr

A 2.24

Utanför planlagt område

109 512 kr

68 328 kr

A 2.25

Planenligt

11 232 kr

3 744 kr

Planavvikelse

14 976 kr

7 488 kr

Utanför planlagt område

14 976 kr

7 488 kr

Planenligt

6 084 kr

3 744 kr

Planavikelse

9 828 kr

7 488 kr

Utanför planlagt område

9 828 kr

7 488 kr

A 2.1
A 2.2
A 2.3
A 2.4

Med tekniskt samråd
Nybyggnad 0-50 kvm
(BTA+OPA)

A 2.5

Utan tekniskt samråd

A 2.8
A 2.9
A 2.10

Med tekniskt samråd
Nybyggnad 51-150 kvm
(BTA+OPA)

A 2.11

A 2.14

A 2.17

A 2.20

A 2.23

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad 151-1000 kvm (BTA+OPA)¹

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)¹

Nybyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

A 2.26
A 2.27
A 2.28
A 2.29

Planenligt

Med tekniskt samråd
TIllbyggnad 0-50 kvm
(BTA+OPA)
Utan tekniskt samråd

A 2.30
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A 2.31

Planenligt

15 912 kr

5 616 kr

Planavvikelse

20 124 kr

9 828 kr

Utanför planlagt område

20 124 kr

9 828 kr

8 892 kr

5 616 kr

Planavikelse

13 104 kr

9 828 kr

A 2.36

Utanför planlagt område

13 104 kr

9 828 kr

A 2.37

Planenligt

24 336 kr

9 360 kr

Planavvikelse

31 356 kr

16 380 kr

Utanför planlagt område

31 356 kr

16 380 kr

Planenligt

14 976 kr

9 360 kr

Planavvikelse

21 996 kr

16 380 kr

A 2.42

Utanför planlagt område

21 996 kr

16 380 kr

A 2.43

Planenligt

37 440 kr

15 912 kr

Planavikelse

47 736 kr

26 208 kr

A 2.45

Utanför planlagt område

47 736 kr

26 208 kr

A 2.46

Planenligt

51 480 kr

25 272 kr

Planavikelse

61 776 kr

35 568 kr

A 2.48

Utanför planlagt område

61 776 kr

35 568 kr

A 2.49

Planenligt

57 096 kr

29 952 kr

Planavikelse

67 392 kr

40 248 kr

Utanför planlagt område

67 392 kr

40 248 kr

Planenligt

10 764 kr

2 808 kr

Planavikelse

13 572 kr

5 616 kr

Planenligt

4 680 kr

2 808 kr

Planavikelse

7 488 kr

5 616 kr

Planenligt

12 168 kr

3 744 kr

Planavikelse

15 912 kr

7 488 kr

Utanför planlagt område

15 912 kr

7 488 kr

Planenligt

6 084 kr

3 744 kr

Planavikelse

9 828 kr

7 488 kr

Utanför planlagt område

9 828 kr

7 488 kr

Planenligt

22 464 kr

9 360 kr

Planavikelse

26 208 kr

13 104 kr

Utanför planlagt område

26 208 kr

13 104 kr

Planenligt

14 040 kr

9 360 kr

Planavikelse

17 784 kr

13 104 kr

Utanför planlagt område

17 784 kr

13 104 kr

A 2.32
A 2.33
A 2.34

Med tekniskt samråd
Tillbyggnad 51-150 kvm
(BTA+OPA)

A 2.35

Utan tekniskt samråd

A 2.38
A 2.39
A 2.40

Med tekniskt samråd
Tillbyggnad 151-1000 kvm
(BTA+OPA)

A 2.41

A 2.44

A 2.47

A 2.50

Planenligt

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)¹

Tillbyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

A 2.51
A 2.52
A 2.53
A 2.54
A 2.55

Fasad- eller takmaterialbyte,
omfärgning/kulörbyte eller
annan ändring som påverkar
byggnadens utseende
(PBL 9 kap 2 § p 3c)

Med tekniskt samråd
Utan tekniskt samråd

A 2.56
A 2.57
A 2.58
A 2.59
A 2.60
A 2.61

Ändrad användning, inreda
ytterligare bostad eller inreda
ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, 0-100
kvm (BTA)
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

A 2.62
A 2.63
A 2.64
A 2.65
A 2.66
A 2.67

Ändrad användning, inreda
ytterligare bostad eller inreda
ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri, ≥101
kvm (BTA)
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd
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A3

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
Ärendetyp

Avgift

Del som
påverkas av
12 kap 8a § PBL

A 3.1

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan

3 744 kr

2 340 kr

A 3.2

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

6 084 kr

4 680 kr

234 kr

234 kr

468 kr

468 kr

A 3.3
A 3.4

A4

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande,
i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp

Avgift

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker,
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor,
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering. I avgiften ska
även verklig annonskostnad för
kungörelse inräknas.

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och
materialgårdar

Timdebitering. I avgiften ska
även verklig annonskostnad för
kungörelse inräknas.

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering. I avgiften ska
även verklig annonskostnad för
kungörelse inräknas.

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och
Timdebitering. I avgiften ska
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor även verklig annonskostnad för
som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
kungörelse inräknas.
A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster
eller torn

Timdebitering. I avgiften ska
även verklig annonskostnad för
kungörelse inräknas.

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är Timdebitering. I avgiften ska
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre även verklig annonskostnad för
än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en
kungörelse inräknas.
vindturbin med en diameter som är större än tre meter
A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser
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Timdebitering. I avgiften ska
även verklig annonskostnad för
kungörelse inräknas.

A5

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2
Ärendetyp

Avgift

Del som
påverkas av
12 kap 8a § PBL

9 360 kr

3 744 kr

Planavvikelse

11 232 kr

5 616 kr

Utanför planlagt område

11 232 kr

5 616 kr

Planenligt

3 744 kr

2 340 kr

Planavvikelse

7 956 kr

5 616 kr

A 5.6

Utanför planlagt område

5 148 kr

3 744 kr

A 5.7

Planenligt

9 360 kr

3 744 kr

Planavvikelse

11 232 kr

5 616 kr

Utanför planlagt område

11 232 kr

5 616 kr

Planenligt

3 744 kr

2 340 kr

Planavvikelse

7 956 kr

5 616 kr

A 5.12

Utanför planlagt område

5 148 kr

3 744 kr

A 5.13

Planenligt

3 744 kr

2 340 kr

Planavvikelse

7 956 kr

5 616 kr

Utanför planlagt område

5 148 kr

3 744 kr

A 5.1

Planenligt

A 5.2
A 5.3
A 5.4

Med tekniskt samråd
Mur eller plank

A 5.5

Utan tekniskt samråd

A 5.8
A 5.9
A 5.10

Med tekniskt samråd
Parkeringsplatser utomhus

A 5.11

A 5.14

Utan tekniskt samråd

Transformatorstation

A 5.15

A6

Förlängning av tidsbegränsat bygglov
Ärendetyp

Avgift

Del som
påverkas av
12 kap 8a § PBL

A 6.1

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

4 212 kr

4 212 kr

A 6.2

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

4 212 kr

4 212 kr

A7

Ändring och förnyelse av lov
Ärendetyp

Avgift

A 7.1
A 7.2
A 7.3
A 7.4

Förnyelse av lov om ansökan kommit in innan det gamla
lovet upphört att gälla

Planenligt

3 276 kr

3 276 kr

Planavvikelse

4 212 kr

4 212 kr

Utanför detaljplan

4 212 kr

4 212 kr

Ändring av lov om ansökan kommit in innan det gamla lovet upphört att gälla
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Del som
påverkas av
12 kap 8a § PBL

Enligt den tabell där
åtgärden återfinns eller om
motiverat timdebitering

A8

Anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp

A 8.1
A 8.2
A 8.3
A 8.4
A 8.5
A 8.6
A 8.7
A 8.8
A 8.9
A 8.10
A 8.11
A 8.12
A 8.13
A 8.14
A 8.15
A 8.16
A 8.17
A 8.18
A 8.19
A 8.20
A 8.21
A 8.22
A 8.23
A 8.24
A 8.25
A 8.26
A 8.27
A 8.28
A 8.29
A 8.30
A 8.31

Avgift

Del som
påverkas av
12 kap 8a § PBL

Rivning av byggnad eller en
del av byggnad

Med tekniskt samråd

7 020 kr

4 680 kr

Utan tekniskt samråd

2 808 kr

2 808 kr

Nybyggnad eller tillbyggnad,
vid minskad lovplikt

Med tekniskt samråd

7 488 kr

5 148 kr

Utan tekniskt samråd

3 276 kr

3 276 kr

Ändring som berör
byggnadens bärande delar
eller ändring av planlösning

Med tekniskt samråd

7 488 kr

5 148 kr

Utan tekniskt samråd

2 340 kr

2 340 kr

Installation eller väsentlig
ändring av hiss

Med tekniskt samråd

7 488 kr

4 680 kr

Utan tekniskt samråd

2 340 kr

2 340 kr

Installation eller väsentlig
ändring av eldstad eller
rökkanal

Med tekniskt samråd

6 552 kr

3 744 kr

Utan tekniskt samråd

2 340 kr

2 340 kr

Installation eller väsentlig
ändring av anordning för
ventilation

Med tekniskt samråd

7 488 kr

4 680 kr

Utan tekniskt samråd

2 340 kr

2 340 kr

Installation eller väsentlig
ändring av anläggning för
vattenförsörjning eller avlopp

Med tekniskt samråd

7 488 kr

4 680 kr

Utan tekniskt samråd

2 340 kr

2 340 kr

Ändring av byggnad som
väsentligt påverkar
brandskyddet

Med tekniskt samråd

7 488 kr

4 680 kr

Utan tekniskt samråd

2 808 kr

2 808 kr

Timdebitering

Timdebitering

Underhåll av byggnadsverk med skyddsbestämmelser (q-märkning)
Nybyggnad eller väsentlig
ändring av ett vindkraftverk

Med tekniskt samråd

13 104 kr

9 360 kr

Utan tekniskt samråd

3 744 kr

3 744 kr

Ny- eller tillbyggnad av
attefallshus komplementbyggnad
(PBL 9 kap 4a §)

Med tekniskt samråd

7 488 kr

4 680 kr

3 276 kr

3 276 kr

Ny- eller tillbyggnad av
attefallshus komplementbostadshus
(PBL 9 kap 4a §)

Med tekniskt samråd

9 360 kr

7 020 kr

3 744 kr

3 744 kr

Ändring av
komplementbyggnad till
komplementbostadshus
(PBF 6 kap 5 § p 11)

Med tekniskt samråd

8 424 kr

6 084 kr

3 276 kr

3 276 kr

Attefallstillbyggnad
(PBL 9 kap 4b § p 1)

Med tekniskt samråd

7 488 kr

4 680 kr

Utan tekniskt samråd

3 276 kr

3 276 kr

Attefallstakkupa
(PBL 9 kap 4b § p 2)

Med tekniskt samråd

7 488 kr

4 680 kr

Utan tekniskt samråd

3 276 kr

3 276 kr

Inreda ytterligare bostad i
enbostadhus
(PBL 9 kap 4c §)

Med tekniskt samråd

7 488 kr

4 680 kr

Utan tekniskt samråd

3 276 kr

3 276 kr

Utan tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd
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A9

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
Ärendetyp

A 9.1
A 9.2
A 9.3

Marklov

Del som
påverkas av
12 kap 8a § PBL

Planenligt

7 488 kr

1 872 kr

Planavvikelse

8 892 kr

3 276 kr

Planenligt

3 276 kr

1 872 kr

Planavvikelse

4 680 kr

3 276 kr

Avgift

Del som
påverkas av
12 kap 8a § PBL

Med tekniskt samråd

7 488 kr

2 808 kr

Utan takniskt samråd

4 212 kr

2 808 kr

Med tekniskt samråd
Utan tekniskt samråd

A 9.4

A 10

Avgift

Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
Ärendetyp

A 10.1
A 10.2

A 11

Rivningslov

Förhandsbesked
Ärendetyp

Avgift

A 11.1
A 11.2

A 12

Förhandsbesked

A 13

A 14

A 14.1

11 232 kr

11 232 kr

BTA ≥ 1001 kvm

14 976 kr

14 976 kr

Avgift

Villkorsbesked

Timdebitering

Ingripandebesked
Ärendetyp

A 13.1

BTA 0 - 1 000 kvm

Villkorsbesked
Ärendetyp

A 12.1

Del som
påverkas av
12 kap 8a § PBL

Avgift

Ingripandebesked

Timdebitering

Extra arbetsplatsbesök
Ärendetyp
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Avgift
3 744 kr
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A 15
A 15.1
A 15.2

A 16

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
Ärendetyp
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i
någon av taxans övriga tabeller
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i
någon av taxans övriga tabeller

A 17

Avgift

Andra tids- eller
kostnadskrävande åtgärder

Timdebitering

Avslag
Ärendetyp

A 17.1

A 18

Avgift

Avslag

Avgift fram till och med
huvudbeslut i enlighet med
tillämplig tabell

Avskrivning
Ärendetyp

Avgift

A 18.1

Avskrivning

A 18.2

Avskrivande av lov- eller anmälansärende som avser åtgärd som ej är lov- eller
anmälningspliktig.

A 19

Timdebitering
Ingen avgift

Avvisning
Ärendetyp

A 19.1

Timdebitering

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Ärendetyp

A 16.1

Avgift
I enlighet med tillämplig
tabell

Avgift

Avvisning

Timdebitering
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B. Taxetabeller för planavgift och planbesked
B1

Planbesked
Ärendetyp

B 1.1

B2

Avgift

Planbesked, positivt och negativt
Avgiften debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från
kommande planavgift vid upprättande av detaljplan.

16 510 kr

Planavgift för planarbeten som regleras i planavtal
Ärendetyp

Avgift

I samband med ny planläggning tas planavgift ut i förskott och slutregleras vid beslut
om att planen antas, godkänns eller upphävs. Förskottsavgift tas ut enligt följande
princip: 25 % vid planstart, 50 % vid samråd och 25 % efter antagandet.
I planavtalet ingår en betalningsplan som är till för att fördela kostnaderna över
planarbetets gång. Planavtalet reglerar också betalningsskyldigheten i händelse av att
planarbetet avbryts med mera.
Alla utredningar som krävs som underlag för planarbetet betalas av byggherren.
Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, eller
ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar betalningsvillkor och parternas
åtagande i övrigt. Vid upprättande av planavtal ska planavgiftens belopp i första hand
baseras på de fasta priserna i tabellen. I fall då det inte går att definiera en bruttoeller öppenarea, exempelvis vid upprättande av detaljplan för att skapa en park eller
bygga en väg, eller då fasta priser av andra skäl inte är tillämpbara, kan timdebitering
tillämpas.
Fasta priser baserat på area
I avgiften ingår inte kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning. Avgift för
planbesked ingår inte heller i avgiften.
Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive
bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatören
vill få prövad i planläggningen.
B 2.1

0-500

B 2.2

501–1 000

149 860 kr

B 2.3

1 001–2 000

210 820 kr

B 2.4

2 001–3 500

241 300 kr

B 2.5

3 501–5 000

285 750 kr

B 2.6

5 001–10 000

368 300 kr

B 2.7

10 001–15 000

450 850 kr

B 2.8

15 001–20 000

533 400 kr

B 2.9

Kostnadstillägg per påbörjad 5 000 intervall utöver 20 000 till maximalt 50 000

B 2.10
B 2.10

B 2.11

92 710 kr

50 001 eller mer

82 550 kr
1 028 700 kr

Timdebitering för planarbete
Brutto- eller öppenarea går inte att definiera eller andra skäl när fast pris inte är
tillämpbart
Planavgift som avser upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser
Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre fastighetsplan,
tomtindelningsbestämmelser) vid standard planförfarande som sker
genom ändring genom tillägg till gällande detaljplan. Inga andra bestämmelser
ändras. En eller ett fåtal fastigheter.

Timdebitering

Timdebitering

Övriga planavgifter
B 2.12

Områdesbestämmelser

Timdebitering

B 2.13

Planprogram

Timdebitering
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B3

Planavgift för gällande planer
Ärendetyp

Avgift

I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband med
bygglov och senast vid beslut om startbesked. Gäller detaljplaner som antagits med
stöd av PBL.
Planavgift tas inte ut inom områden med områdesbestämmelser enligt PBL.
Planavgift tas ut för planer där fastighetsindelningsbestämmelser införts eller
upphävts i syfte att tillåta en förändrad fastighetsindelning i ett område. Det gäller
även planer från tiden före PBL, som ändrats genom tillägg.
Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör en- och tvåbostadshus och
komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus. För övriga byggnader och
anläggningar tas planavgift ut baserat på area i kvadratmeter (bruttoarea +
öppenarea).
Planavgift tas endast ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder, alltså inte för
exempelvis friggebodar. Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan
(9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap.33 § PBL). Planavgift kan
dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen
(tolkningsutrymme).
Planavgift för en- och tvåbostadshus, tillbyggnad och/eller komplementbyggnader
B 3.1
B 3.2
B 3.3
B 3.4
B 3.5

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader,
sammanglagt max 100 kvm
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader,
sammanglagt större än 100 kvm
Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm i
separat ärende
Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshu, 51-100 kvm i
separat ärende
Mycket enkla anläggningar/byggnader, t.ex. taktäckta uteplatser som inte är
bygglovsbefiade, skärmtak, glasade uteplatser, förråd, nätstationer och liknande,
max 100 kvm i separat ärenden
Övriga byggnader

23 850 kr
57 240 kr
0 kr
14 310 kr
14 310 kr

Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive
bygglovpliktiga komplementbyggnader. Gäller både nybyggnad och tillbyggnad.
B 3.6

1-50

19 080 kr

B 3.7

51-100

28 620 kr

B 3.8

101-200

38 160 kr

B 3.9

201-300

47 700 kr

B 3.10

301-400

66 250 kr

B 3.11

401-700

B 3.12

701-1 000

123 490 kr

B 3.13

1 001-2 000

171 190 kr

B 3.14

2 001-3 000

218 360 kr

B 3.15

3 001-4 000

266 060 kr

B 3.16

4 001-6 000

322 770 kr

B 3.17

6 001-8 000

417 640 kr

B 3.18

8 001-11 000

474 880 kr

B 3.19

11 010-15 000

593 600 kr

B 3.20

Därutöver för varje 5 000-intervall

108 120 kr

94 870 kr
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C

Taxetabeller för kart- och mätverksamhet

C1

Nybyggnadskarta
Ärendetyp

Avgift

I normal nybyggnadskarta ingår följande information: fastighetsindelning,
rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag,
markhöjder, arbetsfix, murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan
påverka byggytan. Gällande detaljplaner och bestämmelser har tolkats in
tillsammans med uppgifter om infrastruktur för kommunala va-ledningar och
fjärrvärme.
Den förenklade nybyggnadskartan innehåller samma information som ovan
förutom markhöjder, ledningar och arbetsfix.
C 1.1
C 1.2
C 1.3
C 1.4
C 1.5
C 1.6
C 1.7

Nybyggnadskarta för alla en- och
tvåbostadshus oavsett fastighetens yta
(ej gruppbyggda en- och tvåbostadshus)

Normal nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta för alla åtgärder
förutom de som listas i C 1.1 och C 1.2
där kartbilden visar en yta på max 3 000
kvm

Normal nybyggnadskarta

Kostnadstillägg på nybyggnadskarta
enligt C 1.3 och C 1.4 per påbörjad
3 000 kvm utöver de första 3 000 kvm
men maximalt 15 000 kvm

Normal nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta där kartbilden visar en
yta på mer än 15 000 kvm

Normal nybyggnadskarta

C 1.8

C 1.9
C 1.10

C 1.11
C 1.12

Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Tillägg per tillkommande
angränsande fastighet i samma
beställning

11 408 kr
2/3 av kostnaden enligt
C 1.1
11 408 kr
2/3 av kostnaden enligt
C 1.3
4 680 kr
2/3 av kostnaden enligt
C 1.5
Timdebitering, dock inte
lägre än kostnaden för
15 000 kvm enligt C 1.5
Timdebitering, dock inte
lägre än kostnaden för
15 000 kvm enligt C 1.6

Normal nybyggnadskarta
Förenklad nybyggnadskarta

Kontroll och uppdatering

7 605 kr
2/3 av kostnaden enligt
C 1.9

Kontroll av karta enligt C 1

Timdebitering

Uppdatering av karta enligt C 1

Timdebitering
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C2

Grundkarta
Ärendetyp

Avgift

Grundkartan baseras på en kvalitetskontrollerad form av baskarta och används
som underlag när man gör en ny detaljplan.
Kvalitetskontrollen innebär att man extra noga går igenom att kartan stämmer med
verkligheten. I grundkarta ingår normalt följande information: fastighetsindelning,
rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag, murar,
staket och fornminnen samt nivåkurvor (höjddata) som skapats från lantmäteriets
höjddata.
Avgift för upprättande av grundkarta utgår från arean på kartan, räknat i hektar.
Stora ytor utan kartinformation räknas bort från arean.
Area i hektar

C 2.1
C 2.2
C 2.3
C 2.4
C 2.5
C 2.6
C 2.7
C 2.8
C 2.9
C 2.10

C3

0,1 - 4,0
4,1 - 5,0
5,1 - 6,0
6,1 - 7,0
7,1 - 8,0
8,1 - 9,0
9,1 - 10,0
Kostnadstillägg på grundkarta utöver 10,0 hektar per påbörjad hektar

Inmätning av annat

15 794 kr
18 020 kr
21 942 kr
25 864 kr
29 892 kr
33 920 kr
37 948 kr
4 134 kr

Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan

Timdebitering

Uppdatering av karta enligt C 2

Timdebitering

Uppdatering

Fastighetsförteckning
Ärendetyp

Avgift

Avgiften för fastighetsförteckning i samband med detaljplanering baseras på
grundavgiften med tillägg för varje fastighet och rättighet.
Fastighetsförteckningar för annat ändamål än underlag till detaljplanering
betraktas som fastighetsrättsligt uppdrag och faktureras enligt gällande taxa för
fastighetsrättsliga uppdrag.
C 3.1
C 3.2
C 3.3

Grundavgift 1 - 200 fastigheter
Grundavgift 201 eller fler fastigheter
Tillägg per fastighet

C 3.4

Tillägg per rättighet

C 3.5

1 113 kr
2 226 kr
292 kr
286 kr

Uppdatering

Uppdatering av fastighetsförteckning enligt C 3

Timdebitering
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C4

Utstakning¹
Ärendetyp

C 4.1
C 4.2
C 4.3

För ny- och tillbyggnad, 1-4 hörn

C 4.4
C 4.5
C 4.6
C 4.7

Tillägg per hörn utöver de 4 första, upp till
12 hörn

C 4.8
C 4.9

Avgift
Grovutstakning, för en- och
tvåbostadshus samt
komplementbyggnad
Grovutstakning, för annat än enoch tvåbostadshus
Finutstakning, för en och
tvåbostadshus samt
komplementbyggnad
Finutstakning, för annat än en- och
tvåbostadshus
Grovutstakning, för en- och
tvåbostadshus samt
komplementbyggnad
Grovutstakning, för annat än enoch tvåbostadshus
Finutstakning, för en och
tvåbostadshus samt
komplementbyggnad
Finutstakning, för annat än en- och
tvåbostadshus

Grov- eller finutstakning för ny- och
tillbyggnad, 13 hörn eller fler
C 4.10
C 4.11

C5

Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen i samma bygglov
Godkännande av sakkunnig/ansvarig person

Godkännande av sakkunnig/ansvarig person för utstakning/inmätning i egen
regi

C 5.1

Objekt, 1 - 4 hörn

C 5.2

Tillägg per hörn utöver de fyra första

C7
C 7.1

5 850 kr
9 360 kr
439 kr
439 kr
731 kr
731 kr
Timdebitering, dock inte
lägre än kostnaden för
12 hörn enligt C 4.5 - C
4.8
1 463 kr
1 170 kr

Avgift
2 340 kr
293 kr

Gränsutvisning (25 % moms tillkommer)
Ärendetyp

C 6.1

8 190 kr

Lägeskontroll (25 % moms tillkommer)
Ärendetyp

C6

4 680 kr

Gränsutvisning

Avgift
Timdebitering

Andra kart- och mätningstjänster (25 % moms tillkommer)
Uppdragsverksamhet

Ärendetyp

Avgift
Timdebitering.
För uppdrag som måste
ske av mätlag sker
debitering för
mätpersonalens
sammanlagda tid som
lagts ner i ärendet.

¹Avgiften för utstakning skrivs ned med 15 % när det i utstakningsärendet lämnas in ett digitalt underlag för
215 på nybyggnadskartan och som inte är förändrad i
situationsplan. Kravet är att underlaget är en dwg-fil som är baserad
skala, koordinatsystem eller förvanskad på annat sätt.
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2019-11-07

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG - KUXATURER
TILL RÖNNÅSEN
Ockelbo kommun har mottagit ett förslag om Kuxaturer till och från Rönnåsen
under sportlov och sommarlov. Detta för att möjliggöra för fler att ta sig upp till
Rönnåsen och det området har att erbjuda när det gäller skidåkning, friluftsliv och
rekreation.
Föreslagna 3 turer per dag, två dagar i veckan under sport- och sommarlov
skulle kosta ca 65 000 kr inkl moms.
Medborgarförslaget avslås med följande motivering:
X-trafik har aviserat nedskärningar i ordinarie kollektivtrafik inför 2020. Det kan
komma att innebära tillköp av ordinarie kollektivtrafik. Då kostnaden för detta inte
kan bedömas i nuläget så avslås medborgarförslaget

/Carita Carter
Samordnare

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
   

218

1 (1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-04

1(1)
Referens
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Kommunkontoret
Carter, Carita, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag – Kuxaturer till Rönnåsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås Kuxaturer till och från
Rönnåsen under sportlov och sommarlov.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-13, § 40 att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen. Ett svar har nu utarbetats.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS2019-00202
Svar på medborgarförslag – Kuxaturer till Rönnåsen

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

219

gfl
0
1'

OCKELBO
KOMMUN

Medborgarförslag

OCKELBO KOMMUN
Ank

2019

-ar,c

onr'.l.Q.\_q ____. Q . O . . Y . 1 S . .

Ärendenummer: #1306 I Inskickat av: (signerad) I Datum: 2019-07-15
16:16

v1. Förslag
Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
Förbättra insamlingskärlen med källsortering för hushållen

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.
På semester i Trelleborgs kommun kunde jag inte undgå att notera de eminenta källsorteringskärlen
som erbjuds till hushållen. (Se bilder). Då kommuninvånarna i Ockelbo verkar duktiga på att fylla
upp de insamlingsplatser som finns bör detta erbjudas på individnivå. Fti har problem att hålla
undan på återvinningarna. Detta är ett initiativ jag gärna lägger skattekronor på.

Ärendenummer: #1306 I Inskickat av: (signerad) I Datum: 2019-07-15 16:16
220

Sida 1 av 3

-7

Bifoga fil

Om du vill bifoga ett dokument (förslagsvis i .docx eller .pdf-format) med ditt förslag kan du göra det
här.

l'2JDA335AES-692A-45AA-ADBF-644706792F7B.jpeg (3,39 MB)
� 77DA9233-1029-4B E8-9166-4E68A16B592A.jpeg (3,44 M B)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

_J

v2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej

V3 Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Personnummer
För- & Efternamn
Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon
Notifieringa r
E-post

Ärendenummer: #1306 IInskickat av: (signerad) IDatum: 2019-07-1516:16
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Följande parter har signerat detta ärende.
Namn:

PersonlD:
Datum: 2019-07-1516:16

Signerad checksumma: C9F65EFC6297BEF87F626C757205595F549A 7579

Ärendenummer: #1306 I Inskickat av: (signerad) I Datum: 2019-07-15 16:16
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Kommunfullmäktige

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG KÄLLSORTERING PÅ INDIVIDNIVÅ
Ett medborgarförslag har inkommit där det efterfrågas att kommunen
förbättrar insamlingskärlen med källsortering på individnivå. Gästrike
återvinnare har bistått kommunkontoret i framtagande av svar.
”Tack för att du hör av dig till kommunen med idéer om hur du vill förbättra
sorteringen hemma vid bostaden. Flera kommuner, merparten av dem i södra
Sverige har det insamlingssystem du bifogat bilder på. Systemet kallas för
fyrfack.
Med anledning av en ny förordning om producentansvar för förpackningar
som ska leda till bättre sortering utreder Gästrike återvinnare just nu hur vi
kan samla in förpackningar fastighetsnära i vår region.
Det är många aspekter att ta hänsyn till i en sådan utredning. Bland annat hur
ett nytt system upplevs av kunderna, hur väl det ökar återvinningen, hur det
främjar miljön med t ex transporter och hur mycket det kostar mm.
Det insamlingssystem du nämner är ett av flera bra alternativ som finns med
i denna utredning.”
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Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Källsortering på individnivå
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där det efterfrågas att kommunen
förbättrar insamlingskärlen med källsortering på individnivå.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 86 att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen. Ett svar har nu utarbetats.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – källsortering på individnivå
Svar på medborgarförslag – källsortering på individnivå

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunkontoret
Sjödin, Lars, 0297-55505
lars.sjodin@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Valärende - Inköp Gävleborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Från och med att den reviderade förbundsordningen träder i kraft återkalla
uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare i direktionen för Inköp
Gävleborg. Till ny ordinarie representant utses kommunstyrelsens
ordförande och som ersättare vice ordförande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 80 att anta reviderad
förbundsordning för Inköp Gävleborg. Den reviderade förbundsordningen
börjar gälla den dag då Gävle utträder. Samma dag återtar kommunerna
ansvaret för inköp-/upphandlingsfrågor.

Beslutet ska skickas till
Inköp Gävleborg
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Års- och flerårsbudget 2020-2022
Långsiktig investeringsplan 2020-2026
Heltidstjänster i Ockelbo kommun
Årsredovisning 2018 – A F Jäderbergs stiftelse
Årsredovisning 2018 – Anna och Per G Berggrens stiftelse
Förvärv av ridanläggning Vi 1:248
Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt
Kart- och mätverksamhet
Svar på medborgarförslag – Kuxaturer till Rönnåsen
Svar på medborgarförslag – Källsortering på individnivå
Valärende – Inköp Gävleborg
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Information kommunstyrelsen
Krav på kravmärkt livsmedelsinköp
Framtida kompetensbehov –
Omvårdnadsutbildning
Redovisning företagardialogveckan
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