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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
[Huvudmottagare]

Års- och flerårsbudget 2020-2022
Förslag till beslut
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2020
godkänns
2. Det personalstrategiska dokumentet och personalstrategiska mål för 2020
godkänns.
3. För år 2020 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter
finansnetto, ska vara 2,0 % av skatter och statsbidrag till att för 2020
vara 0,2 % av skatter och statsbidrag, 0,0 % för år 2021 och 0,8 % för
2022.
4. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med
föreliggande förslag med sammanställning enligt följande:
Driftsbudget

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

91 008

92 686

94 396

Utbildning/kultur

140 184

141 453

142 167

Socialnämnd

148 855

151 802

155 063

758

709

723

0

0

100

380 806

386 650

392 450

4 906

5 004

5 104

21 639

21 639

20 039

Investeringsbudget

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

6 900

6 900

6 900

Utbildning/kulturnämnd

720

720

720

Socialnämnd

300

300

300

7 920

7 920

7 920

Revision
Valnämnd
Summa driftsbudget
- varav VGS
- varav gymnasieskola

Summa investeringsbudget
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5. Kommunstyrelsen erhåller fr o m år 2020 en utökad ram avseende ökade
kapitalkostnader med 2 200 000 kronor.
6. Kommunkontoret får i uppdrag att utarbeta en natur- och friluftslivsplan.
Uppdraget ska återkopplas vid kommunstyrelsens sammanträde i
februari 2020.
7. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram för år 2020 med
2 000 000 kronor och fr o m år 2021 med 1 000 000 kronor.
8. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och
kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och
handläggas separat.
9. Utbildnings- och kulturnämnden och för gymnasieskolan erhåller ökad
ram för år 2020 med 1 600 000 kronor och för år 2021 med 1 600 000
kronor.
10. Revisionen erhåller en utökad ram för år 2020 med 63 000 kronor.
11. Tillsvidareanställda och vikarierande undersköterskor i kommunen inom
särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård erhåller fr o m 1 januari
2020 en riktad lönesatsning med 600 kronor/månad och per heltidstjänst,
totalt ca 950 000 kronor. Den riktade lönesatsningen ska rymmas inom
socialnämndens budgetram.
12. Investeringsnivå är fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera
kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den
totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2020 - 2022.
13. Kommunkontoret får i uppdrag att redovisa planerad fortsättning på
investeringsprojektet Framtiden centrum. Uppdraget ska redovisas vid
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2020.
14. Kommunkontoret får i uppdrag att redovisa utvecklingen av processen
med gång- och cykelvägar i kommunen utifrån fastställd plan. Uppdraget
ska redovisas vid kommunstyrelsen sammanträde i februari 2020.
15. Internränta för 2020 fastställs till 2,0 %.
16. Taxor och avgifter för 2020 godkänns i övrigt.
17. Ägardirektiv 2020 för Ockelbogårdar AB antas
18. Under 2020 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2020.
19. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 163 200 000 kronor,
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp
20. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 68 500 000 kronor,
4
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jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
21. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Wij Trädgårdar
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 3 350 000 kronor, jämte
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
22. Såsom för egen skuld ingå borgen för Wij Säteri AB låneförpliktelser
upp till totalt högsta belopp om 7 418 617 kronor, jämte ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
23. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt
reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av
mindre betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år).
24. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och
i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens
kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år)
25. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§
9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till
900 000 kronor (per objekt).
Förslaget till års- och flerårsbudget 2020–2022 fastställs i övrigt
Sammanfattning av ärendet
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.
Extra ekonomiutskott inför förslag till beslut om budget 2020–2022 för att
säkerställa de ekonomiska förutsättningarna har genomförts den 21
november 2019
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 125
Utbildnings- och kulturnämnden 2019-09-18, § 68
Socialnämnden 2019-09-19, § 35
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, förslag till kommunplan
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Ärendet
Svensk ekonomi på väg mot lågkonjunktur 2020
I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra
tidigare prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt beräknas bromsa ytterligare
under 2019. Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i
sysselsättningen: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar
under det första halvåret på en mindre nedgång.
Även 2020 beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg bland annat till på grund av
prognos av svaga utsikter för svensk export. Den globala BNP-tillväxt en för
2020 beräknas bli den lägsta på 11 år.
Handelskonflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsatt hämma
global handel, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som
en följd av den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare:
den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång;
sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020.
Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet
arbetade timmar, understiga potentiell sysselsättning.
Budgetpropositionen för 2020 och hösträndringsbudgeten för 2019
Den 18 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2020
(2019/20:1) och Höständringsbudgeten för 2019 (2019/20:2).
Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020–
2022.

Svensk ekonomi på väg mot lågkonjunktur 2020
I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med
Sveriges kommuner och landsting (SKL) tidigare prognoser beräknas svensk
BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. Redan nu syns
den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet
sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en
mindre nedgång.
Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av
svaga utsikter för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 bedöms bli den
lägsta på 11 år.
Prognos/kalkyl
Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos utgör perioden 2021–
2023 en kalkyl.
För kalkylåren antar SKL ett balanserat resursutnyttjande, sysselsättning och
arbetslöshet bestäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i balans.
Förloppet under kalkylperioden blir därmed konjunkturneutralt.
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Ekonomi
Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen
Procentuell förändring

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2,4

1,2

1,1

1,7

1,7

1,8

BNP*

För att erhålla minskad arbetslöshet är riktmärket att BNP måste var minst 2,5 procent.
BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. BNP är det
vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas en ökning av BNP
över tid.

Skatteunderlagsprognoser
Skatteunderlagsprognoser görs av regeringen, Ekonomistyrningsverket
(ESV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommunen använder
sig av SKLs prognos i budgetberäkningarna i enlighet med rekommendation.
År 2021 beräknas vara ett övergångsår då den prognostiserade milda
lågkonjunktur som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i
konjunkturell balans.
2018

2019

2020

2021

2022

2018–
2022

SKL okt

3,7

3,2

2,5

3,2

3,9

17,5

Reg sep (BP)

3,6

3,4

2,6

3,2

3,4

17,3

ESV sep*

3,7

2,9

3,2

3,2

3,3

17,4

SKL, maj (prel ramar)

3,6

3,0

3,1

3,1

3,7

17,5

Regeringens prognos i Budgetpropositionen ligger till grund för de av regeringen fastställda
uppräkningsfaktorerna för 2019 och 2020, som styr preliminär utbetalning av kommunal- och
regionskatt 2020.

Prognosen för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en
mild lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar.
Effekten på skatteunderlaget dämpas i viss mån av att löneökningarna blir
något högre och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för
pensionärer.
Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 65 år får
ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får
ytterligare en kompensation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk
utjämning).
Det resulterar i att både den faktiska och underliggande
skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010.
Regleringsbidrag/avgift
SKL har gjort en bedömning av regleringsposten i den
kommunalekonomiska utjämningen för åren 2019 till 2022.
Vid beräkningarna har det beaktats senaste skatteunderlagsprognosen,
regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och förändringar av anslaget för
kommunalekonomisk utjämning i samband med budgetpropositionen 2020
samt ett nytt införandebidrag från och med 2020.
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Införandebidraget finansieras från det generella statsbidraget vilket
försämrar regleringsposten för samtliga kommuner med 273 kr/invånare/år
2020, 87 kr/invånare/år 2021, 22 kr/invånare/år 2022 och 3 kr/invånare/år
2023.
Detta innebär för Ockelbo kommun en reducering med
Införandebidrag
Summa belopp reducering (kronor)

2020

2021

2022

2023

1 623 531

517 389

130 834

17 841

Regleringar/skatter och statsbidrag (kr/invånare)
Regleringar enligt finansieringsprincipen
Den kommunala finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska
relationerna mellan staten och kommunsektorn. Principen innebär att om
staten inför nya obligatoriska uppgifter för kommunerna ska det medföljas
av finansiering. En förändring som leder till sänkta kostnader för
kommunerna medför i sin tur minskade bidrag. Kommunalekonomisk
utjämning ökas då kommunsektorns utgifter ökar följd av förslagen i
propositionen.
Reglering enligt finansieringsprincipen

2020 2021 2022

Lovskola åk 6–9
En undervisningstimme per dag lågstadiet
Utveckling nationella prov
Läroplans- och skollagsförändringar (förslag från Skolkommissionen)
Summa kronor/invånare

-34
-22

-34
-87

-2
-58

-2
-123

Summa tkr reducering utbildning/kulturnämnden

-345 -732 -547

-86
-6
-92

Utifrån nämnden ekonomiska läge föreslås ingen reducering av
budgetramen.
Preliminära arbetsgivaravgifter för 2020
De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter
som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i
förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor
(försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst till pension samt
sjuk- och olycksfallsförsäkringar.
Arbetsgivaravgifterna och avtalsförsäkringarna är lika för kommuner och
landsting, förutom vad gäller kollektivavtalad pension:
Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen
då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.
Arbetsgivaravgifterna år 2020 beräknas till preliminärt 40,15 procent; en
höjning från 39,20 procent.
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Budgetförutsättningar
Bakgrund/utgångsläge
Utgångspunkten för budgetarbetet är att förbättra kommunens ekonomi
successivt. Intentionen har varit och är att successivt arbeta med
effektiviseringar i syfte att öka det egna kapitalet och därmed möjliggöra för
utvecklingssatsningar. Det som utgjort vägledning för budgetarbetet är det
samhällsekonomiska läget och fastställd finansiell målsättning.
Budgetramarna enligt flerårsbudget 2020 – 2022 har utgjort bas för
budgetarbetet. För budget 2022 har budgetram för år 2021 uppräknats med 2
%.
Budgetram avseende gymnasieskolan exkluderas vid reducering och
uppräkning av budgetramarna och handläggs separat.
Beräkningsgrund - skatter och statsbidrag
Skatteunderlagsutvecklingen under perioden grundar sig på SKLs prognoser
över skatteunderlags- och skattekraftsutvecklingen. Intäktsberäkningarna
grundar sig på en utdebitering motsvarande 22,76 skattekrona.
Skatter och statsbidrag bygger på nu gällande utjämningssystem och
bidragens storlek är beräknad utifrån försiktighetsprincipen och enligt
aktuella uppgifter från KIR (Kommunens Invånarregister) enligt
nedanstående prognos.
För perioden 2020–2022 används som den senaste officiella statistiken från
SCB per 31 september 2019. För kommande budgetperiod prognostiseras
antal invånare per 1 november till 5 949
Prognos
Antal invånare

Nov 2018

Jan

Mars

Juni

Okt

5 906

5 925

5 891

5 928

5 949

Internränta 2020
Sveriges Kommuner och Landsting ger förslag på internränta för beräkning
och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar. Ambitionen
med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett över en
investerings hela livslängd. Internräntan kan betraktas som det pris
kommunen får ”betala” för att avstå från att placera likvida medel, vilket
skulle ha gett framtida avkastning.
Internränta för 2020 föreslås vara oförändrad, 2 ,0 procent.
Balanskravet
Eventuella underskott ska enligt kommunallagen återhämtas inom tre år och
kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske.
Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då
det negativa resultatet uppkom. Förslag till års- och flerårsbudget 2020 –
2022 uppfyller balanskravet.
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Kommunens redovisade resultat för perioden 2016 – 2018 och prognos för 2019
Resultat/prognos
(Belopp i tkr)
Bokslut
Prognos

2016

2017

2018

9 580

7 024

9 067

Prognos
2019
3 417

Utgångspunkt driftsbudget 2020 – 2022
Fastställda preliminära ramar i års- och flerårsbudget 2020 - 2022 innehåller
utökad ram i enligt med de tillägg som styrelse/nämnder erhöll för budget
2019 även för perioden 2020 - 2022.
Sammanställning erhållna tillägg
Erhållna tillägg

2019

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen tillägg 2018

3 400

3 400

3 400

3 400

Kommunstyrelsen tillägg 2019

1 800

1 800

1 800

1 800

Utbildning/kultur tillägg 2018

3 100

3 100

3 100

3 100

Socialnämnden tillägg 2018

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa

9 300

9 300

9 300

9 300

Nämndernas förslag till drift- och investeringsbudget för årsoch flerårsbudget 2020 – 2022
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2020 –
2022 har överläggning med nämndföreträdare genomförts med följande
uppdrag:
Respektive budgetförslag ska innehålla tjänsteskrivelse, budgetdokument i
siffror (drift– och investering), måldokument med nämndernas mätbara mål för
2020
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.

Sammanställning nämndernas förslag
Nämndernas förslag till drift- och investeringsbudget har behandlats av
ekonomiutskottet. Sammanställning över styrelse/nämndernas tillkommande
behov.
Styrelse/nämnd

2020

Kommunstyrelsen

3 500

-

2 200

varav kapitalkostnader/drift

Utbildning/kultur

4 250

- Gymnasieskolan

3 650

Socialnämnden
Summa totalt

0
11 900
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Ärende från personalutskottet; lönesatsning
Kompletterande ärende från personalutskottet 2019-11-25
1. Till en riktad lönesatsning för yrkeskategorin undersköterskor avsätts 950 000
kronor fr o m år 2020.
2. Tillsvidareanställda och vikarierande undersköterskor i kommunen inom
särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård erhåller fr o m 1 januari 2020 en
riktad lönesatsning med 600 kronor/månad och per heltidstjänst.
3. Förslag till finansiering av lönesatsningen hänförs till beslut om års- och
flerårsbudget 2020-2022.

Ekonomiutskottets förslag till tillägg/åtgärder
Utifrån det ekonomiska läget och utifrån nämndernas budgetförslag och
redovisade utvecklingsbehov lämnas förslag på följande tillägg/åtgärder
(belopp i tkr):
Styrelse/nämnd

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

2 200

2 200

2 200

Utbildning/kultur

2 000

1 000

1 000

- Gymnasieskolan

1 600

1 600

Summa totalt

5 800

4 800

3 200

Förslag till beslut


Kommunstyrelsen erhåller utökad ram för år och för ökade
kapitalkostnader fr o m år 2020 med 2 200 000 kronor.



Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram för år 2020 med
2 000 000 kronor och fr om 2021 med 1 000 000 kronor.



Utbildnings- och kulturnämnden och för gymnasieskolan erhåller ökad
ram för år 2020 med 1 600 000 kronor och med 1 600 000 kronor för år
2021.



Tillsvidareanställda och vikarierande undersköterskor i kommunen inom
särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård erhåller fr o m 1 januari
2020 en riktad lönesatsning med 600 kronor/månad och per heltidstjänst,
totalt ca 950 000 kronor.



Ekonomiutskottets förslag är att den riktade lönesatsningen ska rymmas
inom socialnämndens budgetram.

Revision
Revisionen har inkommit med behov av utökad budgetram, vilket för år
2020 har beaktats i förslaget. Kommande år behandlas i kommande
budgetprocess.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-12-01

KS 2019/00648

Investeringsbudget/långsiktig investeringsplan
Investeringsnivå är fastställd 11,0 mkr/år. För att finansiera kommande
investeringar fördelas 8,0 mkr av den totala investeringsramen till styrelse
och nämnder även för åren 2020 – 2022.
Sammanställning investeringsbudget (belopp i tkr)
Investeringsbudget

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

6 900

6 900

6 900

Utbildning/kulturnämnd

720

720

720

Socialnämnd

300

300

300

7 920

7 920

7 920

Summa investeringsbudget

För klarläggande av investeringsprojekten Framtidens centrum och gångoch cykelplan erhåller kommunkontoret utredningsuppdrag för att klarlägga
uppdragen. Redovisning till kommunstyrelsen i februari 2020.
Likviditetsprognos
Ockelbo kommun har som finansiell målsättning att i möjligaste mån själv
finansiera investeringarna och den målsättningen uppfylls med redovisade
resultat. Perioden 2020 – 2022 visar på att positiv likviditet. Investeringar för
perioden beräknas finansieras med egna medel.
Likviditetsprognos

2020

2021

2022

880

59

3 177

Tillägg - avskrivningar

13 569

14 201

14 621

Investeringar

-7 920

-7 920

-7 920

-1 500

-1 500

-1 500

5 029

4 841

8 379

Prognostiserat resultat

Upplåning
Avbetalning av låneskuld
Likviditet

Finansiell målsättning - måluppfyllelse

1. God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter.
Ekonomistyrning sker i form av månadsuppföljning. Vid budgetavvikelse ska en
åtgärdsplan omgående upprättas och presenteras för nämnden och för
kommunstyrelsen
2. Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 2 % av skatter och utjämning
Årets resultat, efter finansnetto, ändras för år 2020 till 0,0 % av skatter och
utjämning.
3. Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ombyggnad kan
upplåning ske utifrån separat bedömning
Kommunens investeringar beräknas självfinansieras för åren 2020 – 2022.
4. Amortering av låneskulden sker med minst 1 % årligen
Amortering med 1,5 mkr/år har medräknats
5. Soliditeten ska årligen öka med 2 %
Kommunens soliditet ör oförändrad för åren 2020–2022
12

Sida

10(11)

Datum

Ockelbo kommun

2019-12-01

KS 2019/00648

Taxor och avgifter
I samband med fastställande av års- och flerårsbudget ska taxor för
kommande år fastställas. I nämndernas protokoll finns angivet vilka taxor
som föreslås ändras inför 2020 och finns även med i upprättat förslag till
taxekatalog.
Ockelbo kommuns styrmodell
Verksamhetsmål
Kommunens av fullmäktige fastställd Vision; Vision 2030 – Plats att växa är
kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande
strategier utarbetats. Utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen
och nämnderna utarbetat åtta mätbara mål vardera.
Visionen och strategierna diskuteras varje år i samband med fastställande av
budget. Nämndernas mätbara mål ska behandlas varje år i samband med
fastställande av budget. Samtliga nivåer förutom verksamhetsplanen ska
fastställas av fullmäktige. Styrelse och nämnder arbetar utifrån visionen, de
övergripande strategierna och utifrån nämndernas mätbara mål.
Verksamhetsplanen/målen fastställs av kommunchef/förvaltningschef
alternativt av styrelse/nämnd. Handlingsplan/aktivitetsplaner behandlas av
respektive verksamhetsansvarig.
Parallellt med verksamhetsmålen finns fastställda finansiella mål.
Ägardirektiv 2020 för Ockelbogårdar AB
Fullmäktige har beslutat att ägardirektivet för Ockelbogårdar AB ska
revideras årligen och i samband med kommunens budgetprocess. Eftersom
avkastningskrav och borgensavgift kan vara föremål för årlig förändring ska
ägardirektivet årligen revideras i samband med kommunens budgetprocess.
Ägardirektivet har behandlats under ägarsamråd med bolaget. Nivåerna för
avkastningskrav och borgensavgift föreslås vara oförändrade för 2020.
Beslutspunkter enligt kommunstyrelsens reglemente
Enligt kommunstyrelsens reglemente är följande punkter delegerade från
kommunfullmäktige och beloppsgränser ska fastställas av fullmäktige vara
år. För 2020 är beloppen oförändrade mot föregående år och finns med som
beslutspunkter.
1. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt reglemente
(§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre betydenhet
fastställs till 600 000 kronor per år.
2. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och i
brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram (se f
g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor per år.
3. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§ 9, p 7)
får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 900 000
kronor per objekt.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Kommunstyrelsen

§ 191

Dnr 2019/00648

Års- och flerårsbudget 2020-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2020
godkänns
2. Det personalstrategiska dokumentet och personalstrategiska mål för 2020
godkänns.
3. För år 2020 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter
finansnetto, ska vara 2,0 % av skatter och statsbidrag till att för 2020
vara 0,2 % av skatter och statsbidrag, 0,0 % för år 2021 och 0,8 % för
2022.
4. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med
föreliggande förslag med sammanställning enligt följande:
Driftsbudget

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

91 008

92 686

94 396

Utbildning/kultur

140 184

141 453

142 167

Socialnämnd

148 855

151 802

155 063

758

709

723

0

0

100

380 806

386 650

392 450

4 906

5 004

5 104

21 639

21 639

20 039

Investeringsbudget

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

6 900

6 900

6 900

Utbildning/kulturnämnd

720

720

720

Socialnämnd

300

300

300

7 920

7 920

7 920

Revision
Valnämnd
Summa driftsbudget
- varav VGS
- varav gymnasieskola

Summa investeringsbudget

5. Kommunstyrelsen erhåller fr o m år 2020 en utökad ram avseende ökade
kapitalkostnader med 2 200 000 kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Kommunstyrelsen

6. Kommunkontoret får i uppdrag att utarbeta en natur- och friluftslivsplan.
Uppdraget ska återkopplas vid kommunstyrelsens sammanträde i
februari 2020.
7. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram för år 2020 med
2 000 000 kronor och fr o m år 2021 med 1 000 000 kronor.
8. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och
kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och
handläggas separat.
9. Utbildnings- och kulturnämnden och för gymnasieskolan erhåller ökad
ram för år 2020 med 1 600 000 kronor och för år 2021 med 1 600 000
kronor.
10. Revisionen erhåller en utökad ram för år 2020 med 63 000 kronor.
11. Tillsvidareanställda och vikarierande undersköterskor i kommunen inom
särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård erhåller fr o m 1 januari
2020 en riktad lönesatsning med 600 kronor/månad och per heltidstjänst,
totalt ca 950 000 kronor. Den riktade lönesatsningen ska rymmas inom
socialnämndens budgetram.
12. Investeringsnivå är fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera
kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den
totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2020 - 2022.
13. Kommunkontoret får i uppdrag att redovisa planerad fortsättning på
investeringsprojektet Framtiden centrum. Uppdraget ska redovisas vid
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2020.
14. Kommunkontoret får i uppdrag att redovisa utvecklingen av processen
med gång- och cykelvägar i kommunen utifrån fastställd plan. Uppdraget
ska redovisas vid kommunstyrelsen sammanträde i februari 2020.
15. Internränta för 2020 fastställs till 2,0 %.
16. Taxor och avgifter för 2020 godkänns i övrigt.
17. Ägardirektiv 2020 för Ockelbogårdar AB antas
18. Under 2020 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2020.
19. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 163 200 000 kronor,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Kommunstyrelsen

jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp
20. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 68 500 000 kronor,
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
21. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Wij Trädgårdar
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 3 350 000 kronor, jämte
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
22. Såsom för egen skuld ingå borgen för Wij Säteri AB låneförpliktelser
upp till totalt högsta belopp om 7 418 617 kronor, jämte ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp.
23. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt
reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av
mindre betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år).
24. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och
i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens
kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år)
25. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§
9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till
900 000 kronor (per objekt).
Förslaget till års- och flerårsbudget 2020–2022 fastställs i övrigt.
Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD), Linus Gunnarsson (M) och
Dan Brodin (KD) deltar inte i beslut av ärendet.
Ärendebeskrivning
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Extra ekonomiutskott inför förslag till beslut om budget 2020–2022 för att
säkerställa de ekonomiska förutsättningarna har genomförts den 21
november 2019
Beslutsunderlag
Bilaga års- och flerårsbudget 2020-2022
Förslag till kommunstyrelsens mätbara mål 2020 – sammanfattande
Ägardirektiv för Ockelbogårdar AB år 2020 – förslag till KF 2019-12-16
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till års- och flerårsbudget 20202022 (komplett)
Sammanställning tillkommande behov 2020-2022 – EU 191010—11
VGS underlag till kommunplan 2020 till 2022
Socialnämndens förslag till års- och flerårsbudget 2020-2022
Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 2020-2022
Inlägg
Liz Zachariasson (SD), Marit Rempling (C), Christoffer Carstens (MP),
Anna Schönning (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2019-11-27

OCKELBO KOMMUN

Års- och flerårsbudget 2020 - 2021
Driftsbudget, tkr

KOMMUNSTYRELSEN
Tillägg kapitalkostnad
Summa kommunstyrelsen
- varav VGS

Årsbudget
2020

Plan
2021

Plan
2022

88 808
2 200
91 008
4 906

90 486
2 200
92 686
5 004

92 196
2 200
94 396
5 104

UTBILDNING/KULTURNÄMND
Anslag exkl gymnasieskolan
Tillägg
Summa exkl gymnasieskolan

116 546
2 000
118 546

118 814
1 000
119 814

121 129
1 000
122 129

Gymnasieskolan
Ökat antal elever
Summa gymnasieskola
Totalt utbildning/kulturnämnd

20 039
1 600
21 639
140 184

20 039
1 600
21 639
141 453

20 039
0
20 039
142 167

SOCIALNÄMND
Summa socialnämnd

148 855
148 855

151 802
151 802

155 063
155 063

695
63
758

709

723

709

723

0
0

0
0

100
100

380 806
-18 875
1 844
8 618
372 393

386 650
-19 576
3 210
8 959
379 243

392 450
-19 870
4 069
9 310
385 959

REVISION
Tillägg
Summa revision
VALNÄMND
Summa valnämnd
FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGET
Avgår kapitalkostnader
Pensionsavsättning
Övrig finansiering
TILL RESULTATBUDGET
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Års- och flerårsbudget 2020 - 2021
Investeringar, netto, tkr
Årsbudget
2020

Plan
2021

Plan
2022

6 900
6 900

6 900
6 900

6 900
6 900

UTBILDNING/KULTURNÄMND
Summa utbildning/kulturnämnd

720
720

720
720

720
720

SOCIALNÄMND
Summa socialnämnd

300
300

300
300

300
300

7 920

7 920

7 920

KOMMUNSTYRELSEN
Summa kommunstyrelsen

SUMMA NETTOINVESTERING
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Års- och flerårsbudget 2020 - 2021
Resultatbudget, tkr
Årsbudget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Verksamhetens nettokostnader

-372 393

-379 243

-385 959

Avskrivning
Verksamhetens nettokostnader

-13 569
-385 962

-14 201
-393 445

-14 621
-400 581

Skatteintäkter

271 180

279 044

289 926

Slutavräkning

-833

0

0

Kommunalekonomisk utjämning

117 332

115 360

114 732

Summa skatter och statsbidrag

387 679

394 404

404 658

1 100

1 100

1 100

-2 000

-2 000

-2 000

-900

-900

-900

817

59

3 177

Resultat: 2 % av skatter och utjämning

0,2%

0,0%

0,8%

Befolkningsprognos (per 1 november)

5 949

5 949

5 949

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Årets resultat
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Års- och flerårsbudget 2020 - 2021
Balansbudget, tkr
Årsbudget
2020

Plan
2021

Plan
2022

261 356
7 443
0
32 635
301 434

255 075
7 443
0
32 635
295 153

248 373
7 443
0
32 635
288 451

3 017
20 000
2 500
62 286
87 803

3 017
20 000
2 500
68 839
94 356

3 017
20 000
2 500
71 287
96 804

389 237

389 509

385 255

134 344
817
135 161

135 161
59
135 220

135 220
3 177
138 398

33 878
33 878

37 088
37 088

41 157
41 157

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

148 700
71 498
220 198

147 200
70 000
217 200

145 700
60 000
205 700

Summa skulder, avsättningar o eget kapital

389 237

389 509

385 255

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Ansvarsförbindelser
Ställda panter
Summa ställda panter o ansvarsförbindelser

242 469
125 568
Inga
368 037

242 469
122 508
Inga
364 977

242 469
119 761
Inga
362 229

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekn anl
Maskiner, inventarier o fordon
Pågående arbeten
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggn tillgångar
Fastigheter under exploatering
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar pensioner
Summa avsättningar
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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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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

1(4)
Referens

2019-08-28

KS 2019/00574

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

23

Datum

Ockelbo kommun

2019-08-28

KS 2019/00574

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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Datum

Ockelbo kommun

2019-08-28

KS 2019/00574

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
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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
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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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2019-xx-xx

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.

39

6 (6)

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.

44

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

110

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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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.
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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

61

5 (5)

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

69

1 500
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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

71

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Datum
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2019-01-07
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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.
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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)

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
82 12 546

-

6 600

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

1(1)

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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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
92

OCKELBO KOMMUN

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
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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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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

107

2

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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ÄGARDIREKTIV FÖR OCKELBOGÅRDAR AB, ÅR 2020
Förslag till kommunfullmäktige 2019-12-16
För verksamheten i Ockelbogårdar AB, nedan kallat bolaget, gäller följande ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun.
1

Bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen.
2

Bolagets syfte

Ockelbogårdar AB ska:








3

Vara en aktiv aktör i arbetet med att förverkliga kommunens Vision 2030 – Plats
att växa.
Tillhandahålla goda bostäder för alla boendekategorier på hyresmarknaden till
ett rimligt pris.
Tillsammans med hyresgästerna medverka till en socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Ha en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning.
Medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen.
Inom sitt verksamhetsområde, medverka i kommunens planering och utredningsverksamhet.
Ta de initiativ som krävs för att nå uppställda mål.
Hos kommunen väcka de frågor som kan vara aktuella.
Avkastningskrav

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer med ett marknadsmässigt avkastningskrav på 6 % i direktavkastning på fastigheternas bokförda värde för år 2020. Borgensavgift för de av Ockelbo kommun borgade lånen ska utgå med 0,3 % årligen av
lånesumman.

4

Kommunfullmäktiges ställningstagande

Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. I ärenden där bolaget kan lida skada genom att avvakta kommunfullmäktiges beslut äger bolagets styrelse, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörd tjänsteman, fatta
beslut utan att höra kommunfullmäktige. I sådant fall skall beslutet i efterhand rapporteras till kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas vad avser:





Bildande eller förvärv av dotterföretag
Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
Förvärv och försäljning av bebyggda fastigheter och stora investeringar som
båda är av sådan omfattning att de negativt påverkar företagets långsiktiga soliditet.
Övriga frågor av principiell betydelse eller av vikt

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga av sådant slag att den bör underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen.
5

Kommunens insyn och ägarens styrsignaler

Bolaget äger skyldighet att följa de direktiv som beslutats av kommunfullmäktige. Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska ges
den information och de handlingar som den begär. Kommunstyrelsen äger efter samråd med bolagets styrelse att, inom ramen för av kommunen utformade mål och riktlinjer, utfärda
ytterligare styrsignaler till bolaget, för soliditet, riskexponering och likviditetshantering.
6

Information

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget ska till kommunen snarast översända protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde.
Ockelbogårdar AB ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse
tillställts kommunen hålla information för kommunfullmäktige. Representanter för bolagets styrelse, VD, Lekmannarevisorer ska närvara och kunna besvara frågor om bolagets verksamhet.
Ägarsamråd ska hållas minst två gånger per år mellan bolagets, VD, styrelseordförande, kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef. Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande.
7

Budget och investeringsplaner

Bolaget ska på tider och för perioder, som Ockelbo kommun anger, redovisa översiktliga verksamhets- och investeringsplaner med resultat- och balansbudget för bolaget.
8

Bolagets medverkan i kommunal planering

Bolaget ska utan att begära ersättning medverka i kommunal planering samt vid beredning av motions-, interpellationssvar, enkla frågor m.m. bistå kommunen.
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9

Koncernredovisning

Bolaget ska medverka i den koncernredovisning som Ockelbo kommun är skyldig att
upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter till på tider som kommunen
anger.
10

Revision

De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna i Ockelbo kommun ska för
kommunfullmäktiges räkning ges möjlighet att genomföra förvaltningsrevision i bolaget.
Förvaltningsrevisionen ska ha till syfte att granska och utvärdera bolagets verksamhet
utifrån ägardirektivet.
11

Verksamhetens utfall

Bolagets årliga verksamhetsberättelse ska innefatta styrelsens och verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsutfallet i förhållande till ägardirektivet.
12

Övrigt

Bolaget får inte utan kommunstyrelsens medgivande ta ut och belåna eller återbelåna
pantbrev som återlämnats från tidigare panthavare i samband med byte till kommunalt
lån eller borgen.
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KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2020
Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med
utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
o
o
o
o

Förbättra dialogen med företagare.
Korta vägen till egen försörjning i samverkan med övriga nämnder,
arbetsförmedlingen och näringslivet.
Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina kontakter med kommunens
verksamheter.
Samla vissa områden under området säkerhet i en övergripande säkerhetspolicy
samt utveckla ett arbetssätt för ett effektivt och tydligt inhämtningsarbete inom dessa
säkerhetsfrågor

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

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom kontinuerlig tillgång av byggklara
tomter och lägenheter.

o

Underlätta möjligheterna för företag att etablera sig i kommunen.

o

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har ökat.

o

Skapa större delaktighet, dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor

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

Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya medarbetare genom att erbjuda
trivsamma arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter.
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Värna miljön
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar.
o

Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande.

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

Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhetsstödjande rutiner och
processer i kommunen genom att mobilisera kommunens övergripande
administration för att arbeta med utveckling av interna e-tjänster i befintlig digital
plattform.

Torgför Ockelbo
Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utom
kommunen.
o

Nå fler invånare, besökare och företagare i digitala forum.
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-18

1(2)
Referens

KS 2019/00360

Ekonomienheten
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Långsiktig investeringsplan 2020-2026
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen
Långsiktig investeringsplan budget 2020 och plan 2021 - 2026 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger
per år. Detta ske i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år.
I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2020 -.2022 ska planen
aktualiseras och en ny plan för perioden 2020 – 2026 ska tas fram.
Beslutsunderlag
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2019-11-18
Långsiktig investeringsplan
Ärendet
Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå
Investeringsnivån är sedan 2016 fastställd till grundnivån 11,0 mkr/år och
nivån kvarstår även för 2020 - 2022. För att finansiera kommande
investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr av den totala investeringsramen
fördelats.
Större investeringar beaktas i särskild ordning.
Större investeringssatsningar
Framtidens centrum
Budgetanslag för Framtidens centrum torget och lokaler har för perioden
2016 till 2019 avsatts till 13, mkr.
Till den investering som kvarstår avseende torget behövs ett tillägg om
ytterligare 4,0 mkr.
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KS 2019/00360

Möjligheternas hus
Under perioden 2016 till 2018 har totalt 13,9 mkr avsatts till Möjligheternas
hus. Ställningstagande inför 2020
Gång- och cykelplan
I planen anges behov av att avsätta medel till kommunens gång- och
cykelvägar, 5,0 mkr, avsätts år 2021.
Förändring investeringsbudget nämnder
Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning
från kommunstyrelsen.
Att beakta
Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Kommunstyrelsen

§ 192

Dnr 2019/00360

Långsiktig investeringsplan 2020-2026
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Långsiktig investeringsplan budget 2020 och plan 2021-2026 godkänns.
Ärendebeskrivning
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger
per år. Detta ske i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år.
I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2020 -.2022 ska planen
aktualiseras och en ny plan för perioden 2020 – 2026 ska tas fram.
Beslutsunderlag
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2019-11-18
Långsiktig investeringsplan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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OCKELBO KOMMUN
Långsiktig investeringsplan - Budget 2020 - plan 2021 - 2026
Övergripande kommunstyrelsen
Framtidens centrum (torget)
Framtidens centrum 2.0 (lokaler)
Möjligheternas hus
Förskola södra
Administration, m m
Belysningsstolpar Wijåkern mot Åbyggeby
Eneergieffektivisering
Larm Bysjöstrand
Kommunal ledningsplats
Markinköp

Ekonomiutskottet 2019-05-20--21
Ekonomiutskottet 2019-11-21

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

2 700

3 300

3 300

3 300

3 300

4 000
4 000
31 000
600

4 000

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

3 300
3 300
3 300
4 000 Nytt beslut om torget måste tas.

3 300

8 300 Finns endast med långsiktig investeringsplan, sepa

600
700

600

600

600

600

600

600

600

9 500
200
3 000
500 (Anslaget utgår)

Gång- och cykelvägar
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, byarna
Wij Trädgårdar
Ockelbo ryttarförening
Teknikområdet
Totalt kommunstyrelsen
Investeringsbudget - nämnder
Utbildnings- och kulturnämnd
Socialnämnd (150 tkr omf från 2016)
Investeringsbudget - nämnder

Plan
2023

5 000

Aktualiseras under budgetperioden och
behandlas i särskild ordning.

600
Separat beslut
Separat beslut

2 300
55 400

3 000
14 600

3 000
6 900

3 000
6 900

3 000
6 900

3 000
24 200

3 000
6 900

3 000
6 900

3 000
6 900

1 400
300
1 700

720
300
1 020

720
300
1 020

720
300
1 020

720
300
1 020

800
300
1 100

800
300
1 100

800
300
1 100

800
300
1 100

TOTALT - KOMMUNEN

57 100

15 620

7 920

7 920

7 920

25 300

8 000

8 000

8 000

FASTSTÄLLD INVESTERINGSNIVÅ/TAK

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000
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Datum

2019-11-22

1(2)
Referens

KS 2019/00716

Ekonomienheten
Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Förvärv av ridanläggning - Vi 1:248
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Förvärva ridanläggningen Vi 1:248 för 1 750 000 kronor.
2. Avskrivning av resterande fordran på Ockelbo ryttarförening 1 358 611
kronor.
Sammanfattning av ärendet
Ockelbo ryttarförening har under lång tid bedrivit en betydelsefull och
populär verksamhet i Ockelbo med många aktiva deltagare i olika åldrar. Vid
kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 fick
kommunkontoret uppdraget att utreda möjligheter till stöd och att utreda
alternativ för mer långsiktigt hållbar drift av ridskolan. Föreningen har under
flera år kämpat med en ansträngd ekonomi. Ett kommunalt förvärv av
fastigheten skulle ge föreningen möjlighet att fokusera mera på
ridskoleverksamheten och inte på de utmaningar som kommer med ett
fastighetsansvar.
Beslutsunderlag
Värdeutlåtande
Ärendet
1997 tog kommunfullmäktige beslut om att en ridanläggning skulle
uppföras. Bygget genomfördes som ett beredskapsarbete i samverkan med
ideella krafter från Ockelbo ryttarförening på mark köpt av Stora AB.
Anläggningen skulle under två år hyras ut till föreningen och därefter
överlåtas mot beviljat lån (3 666 tkr) med marknadsmässig ränta och med en
amorteringstid på 25 år. I samband med överlåtandet av ridhusanläggningen
tecknades ytterligare ett låneavtal 600 tkr) mellan föreningen och Ockelbo
kommun. Föreningen skulle betala ränta och amortera lånen enligt plan.
Beloppen skulle regleras mot det föreningsbidrag som föreningen fick från
kommunen. Föreningen har tidigare beviljats amorteringsfrihet och senaste
gången amortering skedde var 2005. Idag uppgår föreningens skuld till
sammanlagt 3 108 611 kr.
Ryttarföreningen har under många år haft problem att klara av ett ansträngt
ekonomiskt läge. Under 2018 försämrades situationen och ett akut läge
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Ockelbo kommun

KS 2.7.1.3
2019/00716

uppstod. Föreningen har aktivt verkat för att stärka verksamheten och sett
stigande medlemstal och tryck på ridlektioner. Man har även kunnat göra
vissa insatser i fastigheten men har fortfarande betydande behov av
underhåll. Den snörika vintern 2017/2018 ledde till att ridhusets
takkonstruktion skadades och måste åtgärdas för att inte utgöra en fara vid
vistelse i ridhuset. Åtgärder beräknas kosta ca 750 tkr. En ansökan om extra
bidrag eller lån lämnades in till kommunen. Utbildnings och kulturnämnden
beviljade ett utökat föreningsbidrag och kommunkontoret gavs i uppdrag att
arbeta fram en lösning för en mer långsiktigt hållbar drift av ridskolan.
Representanter från kommunen och föreningen har gemensamt arbetat fram
ett förslag på hur driften av verksamheten skulle kunna bli säkrare. Förslaget
är att kommunen övertar fastigheten och ansvaret för fastighetsunderhållet.
Det skulle ge föreningen möjligheten att mer kunna koncentrera sig på själva
ridskoleverksamheten.
Ett avtal kring driften med ansvar och gränsdragning tas fram mellan
utbildnings och kulturförvaltningen och föreningen. Det utformas utifrån
samma principer som gäller mot till exempel OIF. Kostnaden för utbildnings
och kulturförvaltningen bedöms ligga i nivå med dagens föreningsbidrag.
Fastigheten köps för det beräknade marknadsvärdet (2 500 tkr) i den gjorda
fastighetsvärderingen med hänsyn tagen till det planerade takarbetet (750
tkr). Det ger en köpesumma om 1 750 tkr. Resterande fordran på föreningen
skrivs av.
Kapitalkostnader, avskrivningar och ansvaret för fastighetsunderhåll och
investeringar faller på kommunstyrelseförvaltningen. Föreningen kommer
att betala en hyra som delvis täcker den förväntade kostnaden. Kommunens
finansförvaltning tappar den årliga interna ränteintäkten men får tillbaka
delar av den värdereglering som gjordes i samband med bokslutet 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Kommunstyrelsen

§ 201

Dnr 2019/00716

Förvärv av ridanläggning - Vi 1:248
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Förvärva ridanläggningen Vi 1:248 för 1 750 000 kronor.
2. Avskrivning av resterande fordran på Ockelbo ryttarförening 1 358 611
kronor.
Ärendebeskrivning
Ockelbo ryttarförening har under lång tid bedrivit en betydelsefull och
populär verksamhet i Ockelbo med många aktiva deltagare i olika åldrar. Vid
kommunstyrelsens sammanträde den 25 september 2018 fick
kommunkontoret uppdraget att utreda möjligheter till stöd och att utreda
alternativ för mer långsiktigt hållbar drift av ridskolan.
Föreningen har under flera år kämpat med en ansträngd ekonomi. Ett
kommunalt förvärv av fastigheten skulle ge föreningen möjlighet att
fokusera mera på ridskoleverksamheten och inte på de utmaningar som
kommer med ett fastighetsansvar.
Beslutsunderlag
Värdeutlåtande
Inlägg
Stig Mörtman (M), Patrik Jonsson (S), Anna Schönning (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

121

Sida

1(1)

VÄRDEUTLÅTANDE
OCKELBO VI 1:248
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Uppdrag

VÄRDERINGSOBJEKTET:
OCKELBO VI 1:248, se bifogad fastighetskarta.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Värdebedömningen gäller endast under förutsättning att
värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller
belastas av någon miljöpåverkan som kan innebära
efterbehandling eller annan påföljd.

UPPDRAGSGIVARE
Ockelbo kommun.
VÄRDERINGSÄNDAMÅL
Ändamålet med denna värdering är att bedöma
värderingsobjektets marknadsvärde. Marknadsvärdet
ska utgöra underlag för överlåtelse.

INLEDNING
Fastighetsbeskrivningen nedan är endast avsedd som
underlag för värdebedömningen och har ingen
självständig betydelse. Används underlaget för andra
ändamål tas inget ansvar för de insamlade uppgifterna.
Besiktningen är ej av sådan karaktär att den kan läggas
till grund för talan enligt Jordabalken.

Med marknadsvärde avses det pris som sannolikt skulle
betalas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen
marknad med tillräcklig marknadsföringstid utan
partsrelationer och utan tvång. Marknadsvärdet kan ej
beräknas eller bestämmas utan endast bedömas och är
knutet till en viss tidpunkt (värdetidpunkten). Värdet
bygger på fastighetens skick och standard vid
besiktningstillfället. Marknadsvärdet har aktualitet så
länge några fysiska egenskaper ej ändras hos
fastigheten eller någon värdeutveckling sker på
marknaden. Kring det bedömda marknadsvärdet finns
en osäkerhet som all fastighetsvärdering är behäftad
med.

BESIKTNING
Okulärbesiktning av fastighetens byggnader utfördes
den 2019-09-17 av Joakim Hagelin på LRF Konsult. Vid
besiktningen av fastighetens byggnader var Johanna
Sandelin Eriksson och Håkan Alkberg närvarade.
ÖVRIGA KÄLLOR
Fastighetsdatautdrag, kartor, taxeringsuppgifter
samt prisstatistik. Någon ingående
kontroll av de uppgifter lämnade från fastighetsägare
och hämtade från offentliga källor har ej utförts utan
dessa uppgifter har förutsatts vara korrekta.

VÄRDETIDPUNKT
Värdetidpunkten är 2019-09-25.

Ridanläggning
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Beskrivning

Tomtareal/mark

8,9 ha

Totalareal

8,9 ha

Fastighetsbeteckning:

OCKELBO VI 1:248

Adress:

Masbovägen 1, 816 30

ÄGARE
Lagfaren ägare är Ockelbo Ryttarförening.
PLANER, BESTÄMMELSER MM
Enligt Riksantikvareämbetet finns ett
fornlämningsområde angivet inom värderingsobjektet.
Inom detta område har enligt uppgifter en
bebyggelselämning påträffats och består av en oklar
husgrund, en igenfylld brunn, en jordkällare samt en röjd
yta.

Ockelbo
ALLMÄNT
Värderingsobjektet utgörs av en ridsportsanläggning
som är belägen 2 km sydväst om Ockelbo centrum.
Fastigheten om ca 8,9 hektar är fördelad på två skiften
som skils åt av en väg och består av ett ridhus med
tillhörande ekonomibyggnader, en paddock samt hagar
med betesmark.

Värderingsobjektet ligger utanför detaljplanerat område.
RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR
Någon systematisk rättighetsutredning har ej utförts
utan kontrollen av rättigheter har skett utifrån
fastighetsdatautdraget. Utdrag ur fastighetsregistret
finns bifogat i detta värdeutlåtande.

RIDHUS
Ridhus på gjuten platta med en två vånings del och en
enplans del som består av en ridbana på grusbädd med
full takhöjd, stomme av trä och stål klädd med stående
rödmålad träpanel under tak av plåt. Byggnaden har
isolerglasfönster, indragen el och komunalt vatten och
avlopp. Uppvärmning sker via jordvärmepump från Nibe
kopplat till ett vattenburet system samt elpatron. Byggår
1996 och beräknad byggarea är ca 2 800 m².

Gemensamhetsanläggning
Ockelbo Vi Ga:6 (avser väg).
Rättigheter, last
Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation
Officialservitut: Väg.
Rättigheter, förmån
Officialservitut: Va.

Bottenvåning:
Ridbana om ca 2 250 m², värme- och elcentral med
avhängningsyta, WC, 28 boxplatser med tillhörande
tvättplats, sadelkammare, foderkammare, torkrum,
skåpslänga samt hiss och trapp till övervåningen.

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga
gravationer
Avtalsrättighet Kraftledning.
TAXERINGSVÄRDEN
Typkod
824 Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning

Övervåning:
Cafeteria med kök och serveringsdisk, konferansrum,
omklädningsrum, personalrum, 3 WC varav en ligger i
anslutning till kök och de andra två i anslutning till
cafeteria, städförråd, sekreteriat/kontor. Entré ingång
utifrån trapp på västra fasaden.

Värderingsobjektet saknar taxeringsvärden.
AREAL
Enligt fastighetsregistret uppgår fastighetens areal till
8,8902 ha. Vid digital uppmätning med ortofoto som
stöd har arealen uppmätts till 8,88 ha.

HALL
Förådshall med skjutdörrar på grund av betong och grus,
stomme av trä klädd med stående rödmålad panel
under tak av plåt. Byggarea ca 120 m².

INTECKNINGAR
Inteckningsdatum: 2002-12-10
Belopp: 1 000 000
Skriftligt pantbrev: Ja

PADDOCK
Paddock om ca 2 000 m² med spikerbås/förråd.
HAGMARK
På fastighetn finns hagmark om ca 3,2 hektar enligt
digital mätning i Sesverige.

Summa inteckningar: 1 000 000 kr
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CASHFLOW KALKYL
Kalkylen är baserad på uppskattade intäkter och
kostnader för en eventuell köpare på den privata
marknaden.

ORTSPRISER
Underlag för ortspriser saknas eftersom det inte sålts
några jämnförbara objekt.
AVKASTNINGSMETODEN
Utifrån uppskattade intäkter och kostnader sett från en
privat köpares perspektiv skulle nettointäkten bli ca
209 000 kr. Enligt tabellvärden med en kalkylränta på
5 % och en investeringsperiod på 20 år så får man en
räknefaktor på 12,462. Nuvärdet blir då ca 2 600 000
kronor. I beräkningen har kostnaden för byte av tak på
södersidan tagits med.

Intäkter
Nettointäkter: 532 000 SEK
Nettointäkter har beräknats på 28 boxplatser och en
hyresintäkt på 1 500 kr/mån per box samt övriga
intäkter på 28 000 kr som ridanläggningen i dagsläget
har enligt uppgift.
Kostnader
Driftskostnader: 90 000 SEK, enligt uppgift.
Underhållskostnad: 30 000 SEK, uppskattad.
Beräknade avskrivningar: 100 000 SEK
Avskrivning nytt tak: 28 000 SEK
Räntekostnader: 75 000 SEK
(Avskrivningar och räntekostnader ovan är beräknade
utifrån bedömt värde på 2 500 000 miljoner kronor.
Avskrivning nytt tak är beräknad på offererad kostnad
om 700 000 kr. Avskrivningstiden är satt till 25 år med
en avskrivning på 4 %).
________________________________________
Summa kostnader: 323 000 SEK

PRODUKTIONSKOSTNADSMETODEN
Produktionskostnaden för ett liknande ridhus idag
varierar stort utifrån val av material, byggnadens storlek
och val av inredning. Sanolikt är att det skulle kosta
8-10 miljoner kronor att bygga en liknande anläggning
idag. Med hänsyn tagen till anläggningens ålder skulle
ca 30 % av nybyggnads värdet återstå vilket beräknat på
en produktionskostnad om 8 miljoner ger ett värde på
2 400 000 kr.
MARKNADSVÄRDE
Marknadsvärdet för värderingsobjektet bedöms med
stöd av ovanstående till:

Netto: 209 000 SEK

TVÅ MILJONER FEMHUNDRATUSEN /2 500 000/
KRONOR.
________________________________________
Joakim Hagelin
Reg. fastighetsmäklare

Ridbana

Boxar
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OCKELBO VI 1:248
Utdragsdatum

2019-09-25

Fastighet

OCKELBO VI 1:248
Godkänd FR: 2017-12-01
Godkänd IR: 2017-11-30
Aktualitetsdatum IR: 2019-09-24
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

Distrikt

Ockelbo

Ursprung

OCKELBO VI 1:129

Adress

Masbovägen 1 81630 Ockelbo

Areal

Land: 88 902 kvm

Andel i

Gemensamhetsanläggning

Koordinater fastighet

Omr.

N-koord

E-koord

Karta

1

6750228.6

593680.4

-

2

6750082.2

593711.8

-

Åtgärder

Rättigheter
grunduppgifter

Kommundel: Ockelbo

Vatten: - kvm

Totalt: 88 902 kvm

Ockelbo Vi Ga:6

Fastighetsrättsliga åtgärder

Datum

Aktbeteckn

Avstyckning, Anslutning

1999-06-23

2101-99/16

Anläggningsåtgärd

2005-09-06

2101-04/28

Rättsfh.
Last

Typ av rättighet

Ändamål

Aktbeteckni

Avtalsservitut

Se beskrivning

D20170058

Beskr: Kraftledning,nätstation
Förmån

Officialservitut

Va

2101-99/16.

Last

Officialservitut

Väg

2101-99/16.

Planer och bestämmelser Inga planer eller bestämmelser.
Lagfarter

Lagfart

Inskr.dag

Aktbeteckning

885500-9109
Ockelbo Ryttarförening
ägen 1 81630 Ockelbo
Andel 1/1

2002-07-15

02/14432

Köp 1999-06-29
Andel 1/1
Köpeskilling 120 000
Avser hela fastigheten

2002-07-15

02/14432

msf002 20140115 Copyright c 2019 Mäklarsamfundet System i Sverige AB

LRF Konsult
Industriv. 12
Box 195, 811 23 Sandviken

Telefon: 026-24 59 70
Fax: 026-27 22 80
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Tidigare lagfart/tomträtt

Lagfart/Tomträtt

Inskr.dag

Aktbeteckning
88/16151

Lagfaren ägare
556002–2096
Stora Kopparbergs Bergslags Ab
79180 Falun
Fusion , Andel 1/1
Överlåten andel 1/1

Inteckningar

Nr

Belopp

Inskr.dag

1

1 000 000 SEK

2002-12-10

Antal sökta inteckningar: 1
Inskrivning

Aktnummer

Anm.

02/27024

Skriftligt pantbrev

Summa: 1 000 000 SEK

Nr

Inskr.dag

Aktnummer

Typ

2

2017-11-16

D-2017-00582374:1

Avtalsservitut

Kraftledning
Taxering

Taxeringsenhet: 824 - Specialenhet bad- sport- och idrottsanläggning
Id för tax.enhet:
342811-0
Markvärde:
Taxering genomförd:
2013
Byggnadsvärde:
Summa taxvärde:
Areal:
Hel registerfastighet

- tkr
- tkr
- tkr
88 90

Värderingsenheter

msf002 20140115 Copyright c 2019 Mäklarsamfundet System i Sverige AB

LRF Konsult
Industriv. 12
Box 195, 811 23 Sandviken

Telefon: 026-24 59 70
Fax: 026-27 22 80
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Referens

KS 2019/00654

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

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt
kart- och mätverksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige
1. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds förslag till ny taxa för
verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet
antas
2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2020, varvid tidigare taxa upphör att
gälla.
3. Handläggningskostnaden per timme för bilaga A ska vara 936 kronor, för
bilaga B 1 270 kronor och för bilaga C 1 170 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet remitterades från kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-29.
Reducering med 20 % av timavgiften för bygglov ska även fortsättningsvis
gälla.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) har utarbetat förslag till
ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och
mätverksamhet som anger att reducering av avgiften upphör fr o m 1 januari
2020. Nytt underlag presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 27
november 2019.
Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse från VGS.
Beslutsunderlag
VGS 2019-09-24 § 152 Taxa plan- och bygglagen m m
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Kommunstyrelsen

§ 186

Dnr 2019/00654

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt
kart- och mätverksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige
1. Avgift för bygglov ska för Ockelbo kommun reduceras med 20 %.
2. Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och
mätverksamhet godkänns.
Ärendebeskrivning
Ärendet remitterades från kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-29.
Reducering med 20 % av timavgiften för bygglov ska även fortsättningsvis
gälla.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) har utarbetat förslag till
ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och
mätverksamhet som anger att reducering av avgiften upphör fr o m 1 januari
2020. Nytt underlag presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 27
november 2019.
Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse från VGS.
Beslutsunderlag
KS beslut 2019-10-29, § 165
VGS 2019-09-24 § 152 Taxa plan- och bygglagen m m
Taxa för PBL, kart och mät Ockelbo
Taxa PBL, karta och mät inkl bilagor 2020
Inlägg
Marit Rempling (C), Stig Mörtman (M), Birger Larsson (C)

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
148 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.

Ärendetyp
A 1.10

Med tekniskt
samråd

A 1.11
A 1.12
A 1.13

Nybyggnad av
komplementbyggnad
Utan tekniskt
samråd

A 1.14
A 1.15
A 8.20
A 8.21
A 8.22
A 8.23

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

A 5.1
Med tekniskt
samråd

A 5.2
A 5.3
A 5.4

Mur eller plank
Utan tekniskt
samråd

A 5.5

A 5.6
A 9.1
A 9.2
A 9.3
A 9.4

Marklov

Timmar

Avgift 2019

Timmar

Avgift 2020

13 h

11 752 kr

13 h

12 168 kr

Planavvikelse

17,5 h

15 820 kr

17,5 h

16 380 kr

Utanför planlagt område

17,5 h

15 820 kr

13 h

12 168 kr

Planenligt

6,5 h

5 876 kr

6h

5 616 kr

Planavvikelse

10,5 h

9 492 kr

10 h

9 360 kr

Utanför planlagt område

10,5

9 492 kr

6h

5 616 kr

Med tekniskt samråd

8h

7 232 kr

8h

7 488 kr

Utan tekniskt samråd

4h

3 616 kr

3,5 h

3 276 kr

Med tekniskt samråd

9,5 h

8 588 kr

10 h

9 360 kr

Utan tekniskt samråd

4,5 h

4 068 kr

4h

3 744 kr

Planenligt

10 h

9 040 kr

10 h

9 360 kr

Planavvikelse

12 h

10 848 kr

12 h

11 232 kr

Utanför planlagt område

12 h

10 848 kr

12 h

11 232 kr

Planenligt

6,5 h

5 876 kr

4h

3 744 kr

Planavvikelse

8,5 h

7 684 kr

8,5 h

7 956 kr

Utanför planlagt område

8,5 h

7 684 kr

5,5 h

5 148 kr

Planenligt

Med tekniskt
samråd

Planenligt

8h

7 232 kr

8h

7 488 kr

Planavvikelse

8h

7 232 kr

9,5 h

8 892 kr

Utan tekniskt
samråd

Planenligt

4,5 h

4 068 kr

3,5 h

3 276 kr

Planavvikelse

4,5 h

4 068 kr

5h

4 680 kr

Presentation kommunstyrelsen 2019-11-27
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-04

1(1)
Referens

KS 2019/00713

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Kommunstyrelsen

§ 200

Dnr 2019/00713

Årsredovisning 2018 - Anna och Per G Berggrens
stiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisning och verksamhetsberättelse godkänns.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018 för Anna och Per G
Berggrens stiftelse föreligger.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-04

1(1)
Referens

KS 2019/00712

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Kommunstyrelsen

§ 199

Dnr 2019/00712

Årsredovisning 2018 - A F Jäderbergs stiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Årsredovisning och verksamhetsberättelse godkänns.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018 för A F Jäderbergs stiftelse
föreligger.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
Inlägg
Stig Mörtman (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-26

1(2)
Referens

KS 2019/00709

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

Heltidsanställningar i Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Fr o m 1 januari 2020 ska alla nya tillsvidareanställningar inom vård och
omsorg inom kommunals avtalsområde erbjudas heltid.
2. Viljeinriktningen är att heltid ska bli vanligare bland de som redan är
anställda.
3. 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.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-11-26

KS 2019/00709

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.
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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-10
Kommunstyrelsen

§ 214

Dnr 2019/00709

Heltidsanställningar i Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige
1. Fr o m 1 januari 2020 ska alla nya tillsvidareanställningar inom vård och
omsorg inom kommunals avtalsområde erbjudas heltid.
2. Viljeinriktningen är att heltid ska bli vanligare bland de som redan är
anställda.
3. Processen med införandet av heltid kommer att ingå i projektet
Heltidsresan.
Ärendebeskrivning
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-26

1(1)
Referens

KS 2019/00754

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

Erbjudande till elever som genomgår
omvårdnadsprogrammet
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Alla elever som är folkbordförda i kommunen och som genomgår
omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig utbildning) och uppfyller
kompetenskraven kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att ärendet om lokalt arbetstidsavtal inom kommunals
avtalsområdet behandlades föreslog personalutskottet
Att alla elever som genomgår omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig
utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en
tillsvidareanställning i kommunen.
Fullmäktige beslutade 2019-06-17 i enlighet med personalutskottets förslag.
Förtydligande
Diskussioner under hösten visar på att beslutet behöver diskuteras vidare och
förtydligas. Ett förtydligande är att det gäller alla elever som är
folkbordförda i kommunen.
Beslutsunderlag
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelser 2019-05-02, 2019-11-21
och 2019-11-25.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-10
Kommunstyrelsen

§ 215

Dnr 2019/00754

Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Alla elever som är folkbordförda i kommunen och som genomgår
omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig utbildning) och uppfyller
kompetenskraven kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i kommunen.
Ärendebeskrivning
I samband med att ärendet om lokalt arbetstidsavtal inom kommunals
avtalsområdet behandlades föreslog personalutskottet
Att alla elever som genomgår omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig
utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en
tillsvidareanställning i kommunen.
Fullmäktige beslutade 2019-06-17 i enlighet med personalutskottets förslag.
Förtydligande
Diskussioner under hösten visar på att beslutet behöver diskuteras vidare och
förtydligas. Ett förtydligande är att det gäller alla elever som är
folkbordförda i kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

1(1)
Referens

2019-11-08

KS 2019/00125

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

Delegationsordning i personalärenden
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Delegation i personalärenden ändras enligt förslag med giltighet fr o m
1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsordning i personalärenden behöver ändras och förtydligas och
ska även aktualiseras inom organisationen.
Delegationsordningen kommer att kompletteras med en inledande skrivelse.
Denna skrivelse kommer att finnas med i det underlag som kommer att
behandlas av kommunstyrelsen i december 2019.
Punkt 10 i delegationsordningen ändras enligt följande:
Ärendetyp
10 Lön nyanställning

Delegat
Chef

Villkor/anmärkning
Samråd med kommunchef
personalchef

Gällande delegationsordning i personalärenden gäller för kommunstyrelsen
och för nämnderna.
Beslutsunderlag
Gällande delegationsordning i personalärenden, kommunfullmäktige 201903-11, § 11

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-10
Kommunstyrelsen

§ 219

Dnr 2019/00125

Delegationsordning i personalärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Delegation i personalärenden ändras enligt förslag med giltighet fr o m
1 januari 2020.
Ärendebeskrivning
Delegationsordning i personalärenden behöver ändras och förtydligas och
ska även aktualiseras inom organisationen.
Delegationsordningen kommer att kompletteras med en inledande skrivelse.
Denna skrivelse kommer att finnas med i det underlag som kommer att
behandlas av kommunstyrelsen i december 2019.
Punkt 10 i delegationsordningen ändras enligt följande:
Ärendetyp
10 Lön nyanställning

Delegat
Chef

Villkor/anmärkning
Samråd med kommunchef
personalchef

Gällande delegationsordning i personalärenden gäller för kommunstyrelsen
och för nämnderna.
Beslutsunderlag
Delegationsordning i personalärenden - KF 2019-03-11, § 11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Delegationsordning
i personalärenden
Gemensam delegationsordning för:
• Kommunstyrelsen
• Utbildnings- och kulturnämnden
• Socialnämnden

Antagen av kommunfullmäktige 2019-03-11, § 11
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Delegationsordning i personalärenden
Ärendetyp

Delegat

Villkor/anmärkning

1

Anställning av kommunchef

Kommunstyrelsen

Samverkan med fackliga
parter

2

Anställning av vikarie för
kommunchef

KS ordförande

Samverkan med fackliga
parter

3

Anställning av förvaltningschef
inom kommunledningsgruppen
(KLG)

Kommunchef

Samverkan med fackliga
parter

4

Tillsvidareanställning av chef

Förvaltningschef

Samverkan med fackliga
parter

5

Tillsvidareanställningar/
tidsbegränsade anställningar

Chef

Samverkan med fackliga
parter

6

Mer än 6 månaders ledighet
– inte lagstadgad ledighet

Kommunchef/
förvaltningschef

7

Kollektivavtal

Personalutskottets
ordförande

8

MBL §§ 11,19 och 38

Chef

9

MBL § 14

Personalchef

10

Lön nyanställning

Chef

Samråd med kommunchef
och personalchef
Förhandlingsskyldighet
föreligger
Samråd med personalchef
Information till
personalutskottet

11

Disciplinärenden, uppsägningar och
avsked

Kommunchef/
förvaltningschef

12

Bisyssla

Chef

186

Samverkan med fackliga
parter
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-12-01
Ekonomienheten
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se

1(1)
Referens

KS 2018/00294
1.1.1.1

[Huvudmottagare]

Arvodesreglemente 2019-2022 - komplettering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till komplettering av Arvodesreglemente 2019-2022 godkänns med
giltighet fr o m 2020-01-01
Sammanfattning av ärendet
Arvodesreglemente 2020–2022 ska kompletteras med riktlinjer över
inlämnande av intyg för förlorad arbetsinkomst samt attest av
tjänsterapporter.
Förslag till komplettering
1. Undertecknande av tjänstgöringsrapporter


Tjänstgöringsrapporter ska undertecknas av ordförande alternativt
vice ordförande och förvaltningschef med sekreterare som
samordnare/ersättare



Tjänstgöringsrapport för ordförande ska undertecknas av
kommunfullmäktiges ordförande alternativt vice ordförande och med
signering av förvaltningschef med sekreterare som
samordnare/ersättare

2. Intyg om förlorad arbetsinkomst ska inlämnas varje år.


Intyg om förlorad arbetsinkomst ska lämnas in varje år senast den 31
maj samt vid förändringar under året.

Uppdrag att säkerställa avseende intyg 2019
Intyg om förlorad arbetsinkomst för år 2019
För 2019 kommer en avstämning av de intyg som inlämnats under 2019 att
genomföras. De intyg som inte lämnats kommer kontakt att tas med den
förtroendevalde.
Beslutsunderlag
Förslag till Arvodesreglemente 2019-2022 – komplettering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-10
Kommunstyrelsen

§ 217

Dnr 2018/00294

Arvodesreglemente 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Förslag till komplettering av Arvodesreglemente 2019-2022 godkänns med
giltighet fr o m 2020-01-01.
Ärendebeskrivning
Arvodesreglemente 2020–2022 ska kompletteras med riktlinjer över
inlämnande av intyg för förlorad arbetsinkomst samt attest av
tjänsterapporter.
Förslag till komplettering
1. Undertecknande av tjänstgöringsrapporter


Tjänstgöringsrapporter ska undertecknas av ordförande alternativt
vice ordförande och förvaltningschef med sekreterare som
samordnare/ersättare



Tjänstgöringsrapport för ordförande ska undertecknas av
kommunfullmäktiges ordförande alternativt vice ordförande och med
signering av förvaltningschef med sekreterare som
samordnare/ersättare

2. Intyg om förlorad arbetsinkomst ska inlämnas varje år.


Intyg om förlorad arbetsinkomst ska lämnas in varje år senast den 31
maj samt vid förändringar under året.

Uppdrag att säkerställa avseende intyg 2019
Intyg om förlorad arbetsinkomst för år 2019
För 2019 kommer en avstämning av de intyg som inlämnats under 2019 att
genomföras. De intyg som inte lämnats kommer kontakt att tas med den
förtroendevalde.
Beslutsunderlag
Förslag till Arvodesreglemente 2019-2022 – med förslag till komplettering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-10
Kommunstyrelsen

Inlägg
Martin Sund Svensson (V), Marit Rempling (C), Jonny Lindblom (SD),
Patrik Jonsson (S), Birger Larsson (C), Liz Zachariasson (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Arvodesreglemente
för förtroendevalda
2019 – 2022
Inklusive tillämpningsföreskrifter

Förslag till fullmäktige 2019-12-16

Kommunfullmäktige 2018-10-01, § 65
Kompletterad kommunfullmäktige 2019-03-11, § 9
Arvodesbilaga 2019, kompletterad
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ARVODESBESTÄMMELSER FÖR FÖRTROENDEVALDA I OCKELBO KOMMUN
Inledning
Bestämmelserna om arvoden, sammanträdesersättningar o dyl i detta reglemente baseras på Kommunallagen kap 4 §§ 12-17 och ersättningarna baseras på riksdagsmannaarvode för respektive år.
Med förtroendevald avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelse, kommunens övriga nämnder och styrelser, utskott som tillsatts av nämnd eller styrelse samt revisorer och revisors ersättare.
Reglementet gäller även för vid sammanträde närvarande men ej tjänstgörande ersättare.
Bakgrund
Genom bestämmelse i kommunallagen, 4 kap § 12 har de förtroendevalda rätt till skälig
ersättning för den arbetsinkomst samt de pensions- och semesterförmåner som de förlorar när de fullgör sina kommunala uppdrag. Begreppet skälig innebär att det finns både en
lägsta och en högsta gräns för ersättning.
Fullmäktige har frihet att utifrån lokala förutsättningar bestämma om det system som ska
tillämpas för ersättningen. I lagtexten § 13 står att fullmäktige ska besluta enligt vilka grunder ersättning enligt § 12 ska betalas. Rätt till ersättning enligt § 12 gäller inte för heltidssysselsatta förtroendevalda och inte heller för de deltidssysselsatta med uppdrag på en
betydande del av heltid.
Fullmäktige ska bestämma om gränsdragningen för när rätten till ersättningen för förlorade arbetsinkomster och ekonomiska förmåner upphör vilket fastställs till 40 % av heltid.
Allmänna förutsättningar
Nytt arvodesreglemente fastställs inför varje mandatperiod
Kommunens förtroendevalda utövar i första hand sina uppdrag på fritiden. Om uppdraget
leder till förlorad arbetsinkomst, semester- eller pensionsförmån utges ersättning för detta
Ersättning utges för extra kostnader för barntillsyn eller vård/tillsyn av närstående med
funktionshinder eller svårt sjuk.
Arvodet utgör ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget.
Den förtroendevalde är ansvarig att inlämnat underlag är korrekt. Utbetalning sker i regel
månaden efter det att rapport lämnats in.
Information om reglementet ska ingå i introduktionen av nya ledamöter där ordförande har
en viktig roll.
Sociala avgifter
Såväl arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst och den beskattningsbara delen av
milersättningen är enligt skattelagstiftningen belagda med sociala avgifter för kommunen
och är därmed också pensionsgrundande i den förtroendevaldas allmänna pension från
Försäkringskassan.
Tillämpningsföreskrifter
Kommunstyrelsen har till uppgift att tolka och tillämpa dessa föreskrifter och vid behov utfärda erforderliga tillämpningsanvisningar.
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ARVODE OCH ERSÄTTNINGAR
1. Arvode till ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
nämnder m.m.
Som arvode till ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt av nämnderna tillsatta utskott, delegationer och kommittéer, samt av fullmäktige tillsatta beredningar mm utbetalas för sammanträde och förrättning såväl inom
som utom kommunen ersättning i form av timarvode.
1.1. Årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har
rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
För årsarvoderade gäller de delar i allmänna anställningsvillkor för anställda i Ockelbo
kommun, som avser traktamente, semesterförmåner, sjukförmåner och tillämpliga delar
av lönebestämmelser. Vidare gäller trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL), avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och grupplivförsäkring av kommunala förtroendevalda.
1.2. Begränsat arvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till
begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Arvodet utgör ersättning för allt arbete i den egna nämnden utom för tid som avser ersättningsberättigade sammanträden m m.
Om förtroendevald med begränsat arvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet minskas i motsvarande mån.
Kommentar
Ovanstående innebär att om ordföranden och vice ordförande i styrelse och nämnder som på
grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en
månad ska arvodet minskas i motsvarande mån. Det åligger respektive förtroendevald att meddela
frånvaro till respektive sekreterare.

2. Justeringsarvode
Vid justering av protokoll betalas ersättning om 0,60 % av riksdagsmannaarvodet. Reseersättning betalas i förekommande fall enligt punkt 12.
3. Oppositionsersättningar
Oppositionsersättningar utges enligt bilaga. Oppositionspengarna avsattes ursprungligen
som medel för att ge oppositionen insyn i den kommunala verksamheten.
Ett grundbelopp per parti fastställs inför varje mandatperiod. Beloppet fördelas därefter
med ett fastställt grundbelopp per parti och resterande av anslaget fördelas per mandat.
Kravet på tydligt och skriftligt underlag är detsamma som vid övrig ersättning, i detta fall
utgörs i underlaget av partiets styrelsebeslut om hur pengarna ska fördelas mellan olika
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företrädare. Arvode utbetalas till kommunalt förtroendevald eller flera förtroendevalda i respektive parti.
Underlag för ersättning ska inlämnas senast den 30 november varje år.
Teknisk valsamverkan
Om skriftligt avtal om valsamverkan finns med det parti som utser kommunstyrelsens ordförande ska oppositionsersättning inte utgå till det eller de partier som ingår i valsamverkan.
Teknisk valsamverkan har ingen inverkan på oppositionsersättningar.

4. Ersättningsberättigade sammanträden m m
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning för sammanträden enligt nedan.
Sammanträden
Kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder,
nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden. Sammanträden
med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
Av nämnd/styrelse eller av ordförande beslutad förrättning
Vid sammanträde eller förrättning med kommunfullmäktige, nämnd/styrelse, arbetsutskott,
beredningsgrupp eller liknande föreligger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och
förlorade pensions- och semesterförmåner och kostnader.
Sammanträdesarvode utgår när det är sammanträde; det ska föregås av en kallelse och
att det upprättas ett protokoll. Övrig tid som anges utgår det timarvode.

För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning under förutsättning att särskilt protokoll, kallelse eller motsvarande upprättas.
För deltagande i utbildning, konferenser eller studiebesök som avser heldag utgår ett
grundarvode under förutsättningen att kallelse eller inbjudan erhållits.
Inbjudan att delta i informationsmöten och liknande ger inte rätt till ersättningar.
Kommentar
Paragrafen reglerar endast eventuell ersättning, inte närvarorätt. Förutsättningarna för ersättares deltagande i utskottsarbete framgår av §§ 19 - 20 i reglemente arbetsformer för
kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Ersättningsyrkanden och blanketter
Ersättning för tjänstgöring vid fullmäktige, styrelse/nämnder och utskott redovisas vid
sammanträdet. Vid sammanträden ansvarar sekreteraren för redovisning av löneuppgifter.
Tjänstgöring vid dessa sammanträden ska inte anges på någon separat blankett.
Vid reseersättning ska resväg anges; obligatorisk uppgift.
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I övriga sammanhang svarar respektive förtroendevald för sin redovisning och lämnar underlag till respektive sekreterare. Rapporteringen sker med en blankett per styrelse/
nämnd. Uppgifterna lämnas månadsvis på särskild blankett (bilaga).
Tjänstgöringsrapporter ska undertecknas av ordförande alternativt vice ordförande och
förvaltningschef, med sekreterare som ersättare.
Tjänstgöringsrapport för ordförande ska undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande
alternativt vice ordförande och med signering av förvaltningschef.
Rutin för detta ska utarbetas av varje nämnd.
5. Timarvode
Arvodet är uppdelat i tre olika begrepp; sammanträdesarvode, grundarvode och timarvode. Sammanträdesarvode avser grundarvode för första timmen och därefter timarvode.
Sammanträdesarvode utgår när det är sammanträde; det ska föregås av en kallelse och
att det upprättas ett protokoll. Övrig tid som anges utgår det timarvode.
Timarvodet är 0,26 % av riksdagsmannaarvodet. Påbörjad halvtimme räknas som hel
halvtimme.
Ett grundarvode om tre (3) timarvoden utges för första timmen.
Ett grundarvode (tre timarvoden) utgår vid varje sammanträde även om det är fler sammanträden per dag (max tre grundarvoden per dag)
Halvt arvode utges till icke-tjänstgörande ersättare som deltar i sammanträde.
Timarvodet vid förrättning utbetalas per timme och är begränsat till max åtta timmar per
dag. Påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.
Tidpunkt för sammanträdesarvode är fr o m det klockslag sammanträdet börjar och till det
klockslag sammanträdet slutar, exkl tid för lunch.
Sammanträdes- och timarvode utgår för max 8 timmar.

6. Förlorad arbetsinkomst m m
Om förtroendevald förlorar arbetsinkomst pga sammanträde eller förrättning, eller om
sammanträde eller förrättning förlagts så i tid, att den förtroendevalda svårligen kunnat
uppta respektive återgå till sitt ordinarie arbete utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättning utges till förtroendevald för förlorad arbetsinkomst inklusive semesterersättning
på grund av politiskt uppdrag. Ersättningen beräknas utifrån styrkt inkomstbortfall.
Ersättningar utgår endast för verklig förlorad arbetsinkomst, således utgår inte ersättning
under semester, sommaruppehåll för uppehållsanställd, kompensationsledighet och liknande förhållanden.
Förlorad arbetsinkomst överstigande åtta timmar
Om ersättning vid förlorad arbetsförtjänst överstiger åtta (8) timmar ska intyg från arbetsgivare lämnas om behov föreligger och kommunen så begär.
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Intyg om förlorad arbetsinkomst ska inlämnas varje år.
Intyg om förlorad arbetsinkomst ska lämnas in varje år senast den 31 maj samt vid förändringar under året.
Schablonberäknat belopp:
Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt
till en schablonersättning beräknad på grundval av den till försäkringskassan senast meddelade årsinkomsten eller styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av revisor.
Beräkningsgrund
Timersättning:
1. Till försäkringskassan meddelad årsinkomst av anställning och/eller rörelse dividerat
med 1 980 arbetstimmar.
2. Styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst undertecknad av revisor.
Förlorad arbetsinkomst om max åtta (8) timmar/dag utbetalas.

7. Hur ersättning begärs
Ersättning utbetalas efter yrkande av den förtroendevalda. Blankett enligt bilaga.
De förtroendevalda ska styrka sina förluster och kostnader på ett för kommunen godtagbart sätt. I det fall en förtroendevald inte kan styrka sina förluster och kostnader måste förlusten istället beräknas efter någon schablonmetod.
Förlorad arbetsinkomst, inkl förlorad semesterförmån ska styrkas genom intyg från arbetsgivaren. Ersättningsyrkande lämnas till sekreteraren respektive nämnd.
Kommunen betalar ersättning för den del av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar tiden för själva sammanträdet eller motsvarande, tiden för resor till och från sammanträdet eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser, t.ex. omklädnad.

8. Förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Styrkt förlorad
pensionsförmån utbetalas i samband med utbetalning av förlorad arbetsförtjänst. Utbetalningen baseras på det kommunala pensionsavtalet KAP-KL och är 4,5 %.

9. Förtroendevald person med funktionshinder särskilda kostnader
Skälig ersättning betalas till förtroendevald person med funktionshinder för de särskilda
styrkta kostnader som kan ha uppkommit till följd av sammanträde o dyl och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för exempelvis resor, ledsagare, tolk och motsvarande.
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av riksdagsmannaarvode per dag.
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10. Barntillsynskostnader
Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget vid
vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte uppnår 10 års ålder. Om särskilda skäl finns kan ersättning även betalas för äldre
barn. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av riksdagsmannaarvode per dag.
11. Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk
Skälig ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde e dyl för vård och tillsyn av person med funktionshinder eller svårt sjuk person, som vistas i den förtroendevaldas bostad.
Ersättning betalas med ett timarvode per timme, dock högst 1,70 % av riksdagsmannaarvode per dag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående.
12. Reseersättning m m
Vid sammanträden och förrättningar utbetalas resekostnader enligt för kommunens arbetstagare gällande bestämmelser, om avståndet överstiger tre kilometer enkel resa
Reseersättning utgår från bostaden eller från arbetsplatsen. Kollektiva färdmedel eller
samåkning i bil ska nyttjas i största möjliga utsträckning.

13. Preskriptionstider
Ersättning ska yrkas för förlorad arbetsinkomst inom ett år från dagen för sammanträdet
eller motsvarande. Övriga ersättningar, dvs kostnadsersättningar, är tidsfristen ett år från
dagen för sammanträdet eller motsvarande.
Inlämningsdatum är senast ett år efter dagen då inkomstförlusten uppstod (sammanträdesdagen).

14. Vigselförrättare
Arvode per vigsel utgår till vigselförrättare med 1,25 % riksdagsmannaarvodet.
Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunerna i länet. De
personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande.
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ARBETSUPPGIFTER KOMMUNALRÅD, ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för månadsarvodet för ordförande och vice
ordförande i nämnder:
Kommunalråd
–

Under kommunstyrelsen utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i såväl förvaltning som kommunala bolag.

–

Uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och effektivitet samt ta initiativ i dessa frågor.

–

Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunala företag.

–

Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar av myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen beslutar annat.

–

Företräda kommunstyrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar
och andra myndigheter med rätt att sätta annan person i sitt ställe.

–

Fatta beslut i ärenden som kommunstyrelsen delegerat till ordföranden

Ordföranden i nämnder
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för månadsarvodet för ordföranden i nämnder:
–

Rutinmässigt följa förvaltningens arbete

–

Besök på förvaltningar för information

–

Deltagande vid kvällsmöten, föräldramöten o dyl

–

Påskrift av handlingar och attest av tjänstgöringsrapporter

–

Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt

–

Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat

–

Attest av vice ordförandens tjänstgöringsrapport

Vice ordföranden
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för månadsarvodet för vice ordföranden i
nämnder:
–

Ersätta ordföranden vid frånvaro

–

Rutinmässigt följa förvaltningens arbete

–

Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt

–

Påskrift av handlingar; ersättare för ordföranden

–

Deltagande vid kvällsmöten, föräldramöten o dyl

Undertecknande av tjänstgöringsrapporter
Tjänstgöringsrapport för ordförande ska undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande
alternativt vice ordförande och med signering av sekreterare eller förvaltningschef. Rutin
för detta ska utarbetas av varje nämnd.
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Vid ordförande och vice ordförandes frånvaro
Vid ordförande och vice ordförandes frånvaro utgår ett extra grundarvode till den ledamot
som väljs till ordförande för sammanträdet.

ARVODE ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE OCH ANDRE VICEORDFÖRANDE I GEMENSAMMA NÄMNDER.
Förutsättningar gemensam nämnd
Ledamöter och ersättare i en gemensam nämnd väljs av fullmäktige i de samverkande
kommunerna och landstingen. Antalet ledamöter och ersättare bestäms i överenskommelsen, men varje samverkande part måste utse minst en ledamot och en ersättare.
Det är enligt kommunallagen värdkommunen som utser ordförande och vice ordförande i
en gemensam nämnd. Detta innebär inte att värdkommunen är bunden av att utse ledamöterna från den egna kommunen utan det är även möjligt att välja ordförande och vice
ordförande från någon av de andra samverkande kommunerna eller låta uppdragen cirkulera.
Ersättning för uppdrag betalas av den egna kommunen utifrån de bestämmelser som gäller för ersättning till förtroendevalda i den egna organisationen.
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BELOPP - ÅRSARVODEN OCH BEGRÄNSADE ARVODEN
Arvodesbestämmelser i Ockelbo kommun
Riksdagsmannaarvodet utgör beräkningsgrund vid beräkning av arvodesnivåerna.
År 2019 är Riksdagsmannaarvodet 66 900 kronor
HEL- ELLER DELTIDS ARVODEN
Kommunstyrelsens ordförande

I procent
83,00%

Oppositionsersättning
21,00%
För mandatperioden:
Grundarvode 5 000 kr/parti per år resten fördelas per mandat

Per månad
55 527

Per år
666 324

14 049

168 588

BEGRÄNSAT ARVODE (ÅRSBELOPP)
ORDFÖRANDE
Kommunfullmäktiges ordförande
Utbildnings- och kulturnämnd
Socialnämnd
Valnämnd (valår)
Utskott

2,00%
9,00%
9,00%
2,00%
1,00%

1 338
6 021
6 021
1 338
669

16 056
72 252
72 252
16 056
8 028

Vice ordförande
Vice ordförande fullmäktige
Andre vice ordförande fullmäktige
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnd
Socialnämnd
Vice ordförande valnämnden (valår)
Vice ordförande utskott

1,00%
0,50%
4,50%
4,50%
4,50%
1,00%
0,50%

669
335
3 011
3 011
3 011
669
335

8 028
4 014
36 126
36 126
36 126
8 028
4 014

REVISORER
Ordförande revision

3,50%

2 342

28 098

Ledamöter revision

2,50%

1 673

20 070

0,26%

174
522

Sammanträdes-, grund- och timarvode
Timarvode
Grundarvode
För första timmen utgår ett grundarvode
Grundarvode - tre (3) gånger timarvodet
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Oavsett antal timmar - ett grundarvode

522

JUSTERINGSARVODE

0,60%

401

Årvode gemensamma nämnder
Ordföranden
Vice ordföranden
Andre vice ordföranden

9,00%
4,50%
2,25%

6 021
3 011
1 505

1,25%

836

VIGSELFÖRRÄTTARE
Ersättning/vigsel
11
200

72 252
36 126
18 063

Ersättning till förtroendevalda
Arvodesreglemente 2019 - 2022
Lämnas till sekreterare för attest av respektive ordförande/fullmäktiges ordföranden
Uppdragstagare (styrelse eller nämnd, endast en blankett per nämnd)

År:

Månad:

Namn:

Personnummer

Timarvode
Dag Uppdrag
Antal
timmar

Sammanträdesarvode
Antal
timmar

__________________________________
Attest ordförande/vice ordförande

Förl
Arbför.
Antal
timmar

Resa
i km

Anmärkning
Vid reseersättning
ange avresa
från/ till
Obligatorisk
uppgift

_____________________________
Sekreterare/förvaltningschef
12
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Attest

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-28

1(2)
Referens

KS 2019/00757

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

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun
2020 – årlig aktualisering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Ersättning för hemsändning utgår med 200 kr/order med giltighet fr o m
1 januari 2020.
2. Service – och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun antas med
giltighet fr o m 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun aktualiseras av fullmäktige i
december varje år. Varuförsörjningsplanen fastställdes första gången av
fullmäktige i juni 2014.
Kommunen har arbetat med att utveckla lands- och glesbygd service och
tillgång till dagligvaruförsörjning. Servicepunkter har införts och riktlinjer
för hemsändningsbidrag har fastställts.
Utifrån detta behöver Varuförsörjningsplanen för kommunen aktualiseras.
Planen benämns fr o m 2019 med namnet Service och varuförsörjningsplan.
Beslutsunderlag
Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun 2020
Ärendet
Varuförsörjningsplan ska finnas för att försäkra att lands- och glesbygd har
tillgång till dagligvaruförsörjning. Dagligvarubutiker på landsbygden kan
söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet i form av investeringsbidrag och
servicebidrag från Länsstyrelsen samt hemsändningsbidrag från kommunen.
För Drivmedelsanläggningar kan investeringsbidrag och servicebidrag ges
till den sista anläggningen på orten och där avståndet till närmaste
konkurrerande försäljningsställe är cirka 20 km eller mer. En bedömning får
göras från fall till fall om andra omständigheter har betydelse för att
upprätthålla den kommersiella servicen. Det gäller både bemannade och
obemannade drivmedelsanläggningar.
202

Datum

Ockelbo kommun

2019-11-28

KS 2019/00757

För att kunna få stöd krävs det att kommunen har en varuförsörjningsplan.
Hemsändningsbidrag kan också ges till den som anordnar inköpsresor för
dagligvaror i butik som är utpekad som strategisk för varuförsörjningen.
Kommunen ansöker årligen om statligt stöd för kommersiell service för
kostnaden för serviceresor mellan byarna och centralorten. Ockelbo kommun
har Kuxabussar (samordning av kollektivtrafik och skolskjutsar) i trafik från
byarna till centralorten, vilket underlättar möjligheten att bo i glesbygd och
få tillgång till den service som finns.
Kommunen har sedan flera år tillbaka infört handlingsturer till byarna,
Jädraås, Lingbo, Mörtebo, Gammelfäbodarna och Vansbron. Erhållet bidrag
nyttjas till att möjliggöra handlingsturerna och även till utveckling
serviceresorna.
Förslag till aktualiserad service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo
kommun har tagits fram.
Ersättning till butik och leverantör.
De butiker som utpekas som strategiska för varuförsörjningen i glesbygden
kan erhålla hemsändningsbidrag för hemkörning av dagligvaror.
Hemsändningsbidrag kan också ges till den som anordnar inköpsresor för
dagligvaror i butik som är utpekad som strategisk för varuförsörjningen.
Ersättning för hemsändning
Ersättning för hemsändning förslås ändras till 200 kr/order fr o m 1 januari
2020.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-10
Kommunstyrelsen

§ 216

Dnr 2019/00757

Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Ersättning för hemsändning utgår med 200 kr/order med giltighet fr o m
1 januari 2020.
2. Service – och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun antas med
giltighet fr o m 1 januari 2020.
Ärendebeskrivning
Varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun aktualiseras av fullmäktige i
december varje år. Varuförsörjningsplanen fastställdes första gången av
fullmäktige i juni 2014.
Kommunen har arbetat med att utveckla lands- och glesbygd service och
tillgång till dagligvaruförsörjning. Servicepunkter har införts och riktlinjer
för hemsändningsbidrag har fastställts.
Utifrån detta behöver Varuförsörjningsplanen för kommunen aktualiseras.
Planen benämns fr o m 2019 med namnet Service och varuförsörjningsplan.
Beslutsunderlag
Service- och varuförsörjningsplan för Ockelbo kommun 2020
Inlägg
Dan Brodin (KD), Marit Rempling (C)
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SERVICE- OCH VARUFÖRSÖRJNINGPLAN FÖR
OCKELBO KOMMUN ÅR 2020
Antagen av kommunfullmäktige 2019-12-16, §

Inledning
Ockelbo kommun består av ett flertal byar runt centralorten. I byarna bor ungefär hälften
av Ockelboborna. De tre största byarna är Åmot, Lingbo och Jädraås som alla ligger två
mil från centralorten. I de byarna finns idag olika utbud för hushållen när det gäller dagligvaror. Drivmedelsförsäljning finns i dagsläget i byarna Åmot och Jädraås. Att bibehålla
och utveckla nuvarande kommersiell service i byarna Åmot, Lingbo och Jädraås är
mycket viktigt och ger förutsättning för boende och företag i byarna.

Syfte
Varuförsörjningsplanen ska ge riktlinjer för en tillfredsställande försörjning av dagligvaror
och drivmedelsförsörjningen till hushållen i kommunens byar.
Planen ska vara ett underlag för bedömning i samband med ansökningar om statligt och
kommunalt ekonomiskt stöd till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer på landsbygden
för att bibehålla kommersiell service i glesbygden och för att skapa förutsättningar för boende i glesbygden.
Den övergripande målsättningen för kommunen är att trygga en god dagligvaru- och drivmedelsförsörjning för kommuninvånarna på landsbygden.

Nuläge
Kommentarer

Ockelbo kommun har under många år haft ett minskande befolkningsunderlag. Fr o m
2016 har trenden förändrats och befolkningsutvecklingen därefter varit en positiv ökning.
Bedömningen är att befolkningsutvecklingen fortsatt är positiv.
Befolkningsutveckling
Antal invånare 31 december
Förändring

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

2016-01-01

2015-01-01

5 925

5 896

5 856

5 849

5 765

29

40

7

84

-20

Befolkning byarna är följande Åmot 388 invånare, Jädraås 290 invånare och Lingbo 525 invånare (totalt 1 203 invånare)

Kommunens befolkningsutveckling beror till stor del på att födelsetalen fortsätter att understiga antalet döda. Ockelbo kommun har en äldre befolkning än riksgenomsnittet och en
relativt mindre andel i åldersgrupperna 20-40 år.
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Nuläge dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i byarna
Dessa dagligvarubutiker och drivmedelsstationer utgör strategiska centra för dagligvaruoch drivmedelsförsörjning för hushållen i byarna.
•
•

Åmotsbruks Handel Ekonomisk Förening, Masugnsvägen 2, 816 95 Åmotsbruk
(Tempo)
Kjellas Mack AB, Jädraåsvägen 35, 816 91 Jädraås

Kjellas Mack i Jädraås har under 2019 beviljats stöd från Region Gävleborg, vindkraftsfonden i Jädraås och visionsmedel från kommunen, som möjliggjort nödvändig investering
för att möta miljökraven. Det har investerats i nya tankar, oljeavskiljare, spillzoner samt ny
pump med betalterminal för att ge tillgång till drivmedel hela dygnet.
Lingbo har varit utan drivmedelsstation sedan maj 2018, men en ekonomisk förening har
bildats och beviljats stöd från Region Gävleborg, vindkraftsfonden i Lingbo och visionsmedel från kommunen för att anlägga en drivmedelstank. Anläggningen planeras vara i drift
till våren 2020.

Utvecklingsplaner
Under 2019 har byarna Åmot, Lingbo och Jädraås arbetat fram lokala utvecklingsplaner. I
dessa beskrivs byarnas historia, bygdeprofil och de har arbetat fram en SWOT-analys,
som visar på styrkor, svagheter, möjligheter och hot/hinder. Varje by har även skrivit en
vision och prioriterat olika fokusområden. Kommunchefen träffar regelbundet byaråden
och i detta forum finns möjlighet att följa upp arbetet med lokala utvecklingsplanerna.
Åmots vision:
• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden
• Vi vill verka för en ökad turism i bygden
• Vi vill bevara och utveckla kultur och fritid inom bygden
• Vi vill verka för förbättrade kommunikationer inom bygden
• Vi vill verka för att utveckla näringslivet i bygden
Lingbos vision:
• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden
• Vi vill verka för en utveckling och en ökad samverkan inom föreningslivet
• Vi vill utveckla turismen inom bygden
• Vi vill verka för ett ökat pensionärsboende
• Vi vill verka för en ökad gemenskap inom bygden
Jädraås vision:
• Vi vill utveckla bygdens fysiska miljö
• Vi vill verka för en ökad turism i bygden
• Vi vill verka för en förbättrad kommunikation i bygden
• Vi vill verka för en bättre samverkan i bygden
• Vi vill verka för en nystart av skolan samt nya användningsområden
• Vi vill bevara och utveckla servicen i bygden
• Vi vill verka för att ge möjligheter till nyinflyttning
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Stöd till kommersiell service i glesbygd
Enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service får ekonomiskt stöd lämnas om det kan bidra till att uppfylla målet för den regionala tillväxtpolitiken. Sådant ekonomiskt stöd är statligt och prövas och beviljas av länsstyrelsen.
Dagligvarubutiker på landsbygden kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet i form av
investeringsbidrag och servicebidrag från Länsstyrelsen samt hemsändningsbidrag från
kommunen. Investeringsstöd kan sökas hos både Länsstyrelsen och Region Gävleborg.
I första hand kan företagare som har en dagligvarubutik eller en bensinstation i ett gleseller landsbygdsområde få stöd. Om det finns särskilda skäl kan även företagare som har
en fackhandelsbutik få stöd. Även näringsidkare som bedriver verksamhet med varubuss
och säljer dagligvaror till konsumenter kan, om det finns särskilda skäl, beviljas stöd.
För drivmedelsanläggningar kan investeringsbidrag och servicebidrag ges till den sista anläggningen på orten och där avståndet till närmaste konkurrerande försäljningsställe är cirka
20 km eller mer. En bedömning får göras från fall till fall om andra omständigheter har betydelse för att upprätthålla den kommersiella servicen. Det gäller både bemannade och
obemannade drivmedelsanläggningar.
Investeringsstöd
Investeringsstöd är ett stöd som lämnas direkt till företagaren. Investeringsbidraget kan
sökas för inköp, inredning, utrustning, ny- eller ombyggnad eller större reparationer av lokaler. Bidraget kan även sökas för utbildningsinsatser och åtgärdsprogram som syftar till
att höja lönsamheten eller förbättra servicen.
Servicebidrag
Servicebidraget kan sökas av företag som är särskilt viktiga för konsumenternas varuförsörjning, om de drabbats av tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem. Syftet är att förhindra eller fördröja nedläggningar. Bidrag kan ges med högst 250 000 kr per år och lämnas för sammanlagt tre år (åtgärdsplan krävs).
Hemsändningsbidrag
Hemsändningsbidraget kan sökas från kommunen av de butiker som upprätthåller hemsändning av varor till kunder som har svårt att själva ta sig till butiken. Bidrag är ett kommunalt stöd som delvis finansieras med statliga medel.
Det statliga stödet lämnas till kommunen om kommunen ekonomiskt bidrar till en butiks
hemsändning av dagligvaror till hushåll eller om kommunen anordnar inköpsturer till en
butik. Kommuner får 50 % i bidrag, max 200 kr per kund och inköpstur
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Servicepunkter
Inledning
Grundläggande service är mycket viktigt för att få utveckling och ökad tillväxt i kommunen.
Tillgången till dagligvaror, drivmedel och mötesplats på orten är en förutsättning för företagande, boende och besöksnäring.
För att stärka den lokala handeln och bensinmacken i byarna ges möjlighet att ansöka om
att få uppdragsavtal för att tillhandahålla servicepunkter. På Servicepunkterna ska man till
exempel kunna komma och träffas över en kopp kaffe, göra sina ärenden över nätet, ta
del av information via broschyrer samtidigt som handeln stärks.
Syfte
Anledningen är att fler ska besöka butiken/macken och uträtta sina ärenden, träffa människor och samtidigt stärka handeln.
Målsättningen för en lokal servicepunkt är att den ska vara ett viktigt nav för sin ort och
den service som den kan komma att erbjuda för boende och besökare. Servicepunkten
ska vara den naturliga mötesplatsen i en by/ort.
Upplägg
Ansökan för Servicepunkt, ett uppdragsavtal med kommunen, hanteras av kommunens
näringslivsenhet. En Servicepunkt per ort (Åmot, Jädraås och Lingbo) och avtal tecknas
på tre år, med avstämning årligen. Inför ny ansökningsperiod ska ansökan vara inlämnad
senast sista oktober. Finns flera ansökningar från orten tas beslut om Servicepunkt i samråd med respektive byaråd.
Kommunens kriterier gäller för Servicepunkter och minst tre kriterier ska uppfyllas för att
bli godkänd, punkt 1 är obligatorisk. Det finns åtta kriterier att välja bland och ersättning
utbetalas för max fem av dessa.
1. Turistinformation/turistmaterial/Servicepunkten bereder plats för kommunens Sommarmagasin och karta (viktigt att meddela Turistbyrån innan materialet tar slut). Gärna
komplettera med information utifrån besökarnas önskemål och behov, försäljning av
fiskekort, anslagstavla för lokala evenemang med mera. Delta vid kommunens informationsträffar (Turismforum två gånger/år).
2. Erbjuda hemkörning av livsmedel.
3. En caféhörna som ger möjlighet till en stunds samvaro.
4. Dator med internetuppkoppling eller tillgång till wifi.
5. Anordna minst tre aktiviteter fördelade under året. Aktiviteter anges vid ansökan om
ersättningen. Önskvärt att aktiviteterna ska samla fler aktörer vilket ger ett mervärde
för byarna i form av samarbete.
6. Erbjuda kopiera, scanna och skriva ut-tjänst.
7. Post- och paketutlämning
8. Övrigt utifrån ortens förslag (sker i samråd med näringslivsenheten och ortens byaråd)
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Villkor och ersättningsnivå
Det ska tydligt framgå att det är en Servicepunkt och att kommunen är delaktig. Skylt tillhandahålls av kommunen.
För att bli godkänd som Servicepunkt krävs att minst tre kriterier uppfylls. Ersättning erhålls för max fem kriterier och för var och en av tjänsterna betalar kommunen 7 000 kronor till företaget, maximalt 35 000 kronor.
Utbetalning sker efter avtalet godkänts och undertecknats av båda parter. Om avtalet inte
fullföljs blir företaget återbetalningsskyldig.
Grundkrav
Näringsstället ska hålla öppet minst fem timmar per dag, fem dagar i veckan. Lokalerna
ska vara tillgänglighetsanpassade, bedöms av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning.
Ersättningen avser bidrag för ett kalenderår. Rapport ska inlämnas varje år av respektive
ort och inlämnas till kommunens näringslivsenhet senast den sista januari varje år.
Aktuella överenskommelser servicepunkter
Tempo Åmot

2020-01-01--2022-12-31

Kjellas mack

2020-01-01--2022-12-31

Kommunen ser kontinuerligt över möjligheterna att utveckla servicen i byarna. Ambitionen
är att alla byar i kommunen ska erhålla servicepunkter.

Riktlinjer för hemsändningsbidrag
Hemsändningsbidrag syftar till att vara ett stöd för landsbygdshushållens dagligvaruförsörjning och värna om lanthandlarna (gäller inte tätort Ockelbo). Butiken ska söka om och
beviljas varuhemsändningsbidrag innan leveranser kan ske. Ansökan skickas till näringslivsenheten, Ockelbo kommun.
Hemsändning kan även innebära inköpsresa, att butiken hämtar kunderna till butiken så
de kan handla på egen hand. Detta för att kunderna utöver inhandling ska få ett socialt utbyte med andra kunder och personalen i butiken. Kunden ansöker om hemsändning eller
inköpsresa hos beviljad butik.

Villkor för kund
För att ett hushåll ska få varuhemsändning eller inköpsresa måste man ha svårigheter att
ta sig till närbutiken på egen hand. Sådana svårigheter kan t.ex. vara att man inte har
egen bil, att kollektivtrafik saknas eller att man har någon funktionsnedsättning. Hemsändning ersätter inte färdtjänst.
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Hushåll dit varorna ska levereras/inköpsresa ska ligga i byn med ett upptagningsområde
inom 20 km från butiken som beviljats hemsändningsbidrag från kommunen.
Ansökan om varuhemsändning eller inköpsresa görs av kunden till butiken och denna bedömer och beslutar enligt villkoren (kontakta näringslivsenheten vid oklarheter). Butiken
sammanställer ett register där det tydligt ska framgå att registret utgör underlag för redovisning av hemsändningsbidrag till kommunen
Varuhemsändning omfattar livsmedel och andra dagligvaror. Andra varor i butikens sortiment kan också ingå om det inte förorsakar extra kostnader. Butiken avgör vilka dagar
som hemsändningen eller inköpsturen sker.

Hantering och rapportering
Det är butikens ansvar att ordna transport och försäkring för denna tjänst.
Varje hemsändning/resa ska noteras av butiken i en kvittenslista. Där ska kundens namnteckning finnas samt datum för varje tillfälle.
Butiken får bidrag från kommunen för de hushåll som uppfyller villkoren med 200 kr per
hemsändning högst en gång per vecka och hushåll. (bidraget höjs fr o m 1 januari 2020)
Utbetalning sker till butiken två gånger per år genom att butiken rapporterar in kvittenslistor till nedanstående adress, där även kopia på kundregistret ska medfölja.
Denna begäran om utbetalning av hemsändningsbidrag skickas in senast 15 juli för första
halvårets leveranser och senast 10 januari för andra halvårets leveranser.
Ansökan om varuhemsändningsbidrag samt utbetalning för detta skickas till Ockelbo kommuns näringslivskontor.
Aktuella överenskommelser hemsändning:
Tempo i Åmot har sedan januari 2018 avtal för hemsändning och inköpsresor. Avtalet gäller tillsvidare, med en uppsägningstid om tre månader (reservation för ändrade förutsättningar).

Mål och slutsats
Kommunen ansöker årligen om statligt stöd för kommersiell service för kostnaden för serviceresor mellan byarna och centralorten. Ockelbo kommun har Kuxabussar (samordning
av kollektivtrafik och skolskjutsar) i trafik från byarna till centralorten, vilket underlättar
människors möjlighet att bo i glesbygd och få tillgång till den service som finns.
Kommunen har sedan flera år tillbaka infört handlingsturer till byarna, Jädraås, Lingbo,
Mörtebo, Gammelfäbodarna och Vansbron. Erhållet bidrag nyttjas till att möjliggöra handlingsturerna och även till utveckling serviceresorna.
Varuförsörjningsplanen ska aktualiseras årligen och i samband med mål och budgetprocessen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-12-01

1(1)
Referens

KS 2019/00760

Kommunkontoret
Carter, Carita, 0297-55531
carita.carter@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Resepolicy för Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Resepolicy för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m 2020-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Inför 2019 antog Kommunstyrelsen åtta mål för verksamhetsåret. Ett av
dessa är att ”Använda befintlig teknik för att minska resandet”.
För att nå målet har ett antal aktiviteter planerats. En aktivitet är att
aktualisera och synliggöra kommunens Rese- och bilpolicy för samtliga
anställda.
Ockelbo kommuns gällande rese- och bilpolicy är antagen av KF 52/2010
och reviderad KF 91/2012. Den innehåller två delar. En del är Resepolicy
vilken hanterar övergripande frågor kring planering och val av resor i
tjänsten för såväl anställda som förtroendevalda. Valen ska göras utifrån
ekonomi, miljö samt personsäkerhet. Den andra delen, Bilpolicy, hanterar
frågor kring anskaffning och handhavande av tjänstebil och privat bil i
tjänsten.
Vid översyn av rese- och bilpolicyn har framkommit behov av och önskemål
om en del förändringar.
Justeringar i resepolicydelen ändrar inte själva budskapet, utan förstärker det
något samt uppdaterar detaljer och uttryck som har förändrats genom tid.
Bilpolicydelen som är på en mera detaljerad nivå bryts ut ur dokumentet och
hanteras som instruktioner beslutade på tjänstemannanivå. Det gör
Resepolicyn lättare för alla att läsa, förstå samt komma ihåg och använda i
sitt resande i vardagen.
Beslutsunderlag
Resepolicy för Ockelbo kommun 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-10
Kommunstyrelsen

§ 221

Dnr 2019/00760

Resepolicy för Ockelbo kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Resepolicy för Ockelbo kommun, med föreslagen ändring, godkänns med
giltighet fr o m 2020-01-01.
Ärendebeskrivning
Inför 2019 antog Kommunstyrelsen åtta mål för verksamhetsåret. Ett av
dessa är att ”Använda befintlig teknik för att minska resandet”.
För att nå målet har ett antal aktiviteter planerats. En aktivitet är att
aktualisera och synliggöra kommunens Rese- och bilpolicy för samtliga
anställda.
Ockelbo kommuns gällande rese- och bilpolicy är antagen av KF 52/2010
och reviderad KF 91/2012. Den innehåller två delar. En del är Resepolicy
vilken hanterar övergripande frågor kring planering och val av resor i
tjänsten för såväl anställda som förtroendevalda. Valen ska göras utifrån
ekonomi, miljö samt personsäkerhet. Den andra delen, Bilpolicy, hanterar
frågor kring anskaffning och handhavande av tjänstebil och privat bil i
tjänsten.
Vid översyn av rese- och bilpolicyn har framkommit behov av och önskemål
om en del förändringar.
Justeringar i resepolicydelen ändrar inte själva budskapet, utan förstärker det
något samt uppdaterar detaljer och uttryck som har förändrats genom tid.
Bilpolicydelen som är på en mera detaljerad nivå bryts ut ur dokumentet och
hanteras som instruktioner beslutade på tjänstemannanivå. Det gör
Resepolicyn lättare för alla att läsa, förstå samt komma ihåg och använda i
sitt resande i vardagen.
Förvaltningen föreslår att skrivningen avseende förtroendevalda tas bort och
hänvisar till skrivningen i arvodesreglementet istället.
Beslutsunderlag
Resepolicy för Ockelbo kommun 2019
Inlägg
Birger Larsson (C), Marit Rempling (C), Dan Brodin (KD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

212

Sida

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-10
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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RESEPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN
Syfte
Att resa belastar miljön, utsätter den resande för risker och kostar tid och pengar. Resepolicyn
syftar till att ge styrning och vägledning så att våra tjänsteresor kan göras på ett så
miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Avgränsning
Resepolicyn gäller resor som sker i tjänsten och som betalas av Ockelbo kommun. Eventuella
avsteg från policyn kan göras efter beslut av närmsta chef om särskilda skäl föreligger.

Planering och val av resor
1. Överväg resan
Gör alltid en avvägning huruvida resan till ett möte är nödvändig eller ej. Telefonmöte,
webbkonferens eller motsvarande är alternativ som ska beaktas.

2. Gå eller cykla
För kortare sträckor, där tidsvinsten med att köra bil är liten, är gång eller cykel att föredra.

3. Res kollektivt
Välj i första hand tåg, i andra hand buss, när du ska resa kollektivt. Använd X-trafiks
företagsbiljett; kort finns att hämta i Välkomstcenter.

4. Tjänstebil
Samåkning ska eftersträvas. Tjänstebilar ska endast användas när allmänna kommunikationer
saknas eller att de innebär orimliga restider eller anslutningar.

5. Privat bil mot ersättning
Så långt som möjligt ska privat bil undvikas vid tjänsteresor. Om du ändå måste ta egen bil
ska resan först godkännas av närmaste chef

Ansvar
Varje chef ansvarar för att medarbetarna får information om Resepolicyn. Alla anställda har
ansvar för att policyn tillämpas och att det egna resandet i tjänsten sker på ett samordnat,
miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt. Uppföljning av resandet i enlighet med
Resepolicyn sker årligen av respektive förvaltningschef.
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Datum

2019-12-03

1(2)
Referens

KS 2019/00690

Kommunkontoret
Lindblom, Mia
eva-marie.lindblom@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Styrdokument krisberedskap 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Styrdokument för krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Styrdokument krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun är framtaget.
Syftet med styrdokumentet är att skapa en strategisk inriktning för arbetet
med krisberedskap i Ockelbo kommun under mandatperioden 2019-2022
samt arbetet med civilt försvar 2019-2020. Syftet är vidare att översiktligt
beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som beskrivs i
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap samt Överenskommelse
om kommunernas arbete med civilt försvar. Fokus i styrdokumentet är
övergripande inriktning och styrning av arbetet med krisberedskap. Den mer
detaljerade planeringen hanteras i en åtgärdsplan som beslutas av
kommunchef.
Beslutsunderlag
Styrdokument för krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun
Ärendet
Kommunernas ansvar för krisberedskap och civilt försvar regleras i lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga
att hantera krissituationer i fred. Kommuner ska därigenom också uppnå en
grundläggande förmåga till civilt försvar.
I två överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR), tidigare SKL
(Sveriges kommuner och landsting), preciseras kommunens uppgifter och
den statliga ersättningen enligt LEH:
• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.
• Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-12-03

Kommunens ansvar för säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslag
(2018:585). MSB och SKL har valt att i överenskommelse om
kommunernas
arbete med civilt försvar tillskjuta medel till kommunerna för arbete med
säkerhetsskydd och att ange uppgifter för kommunens arbete inom
området.
Kommunfullmäktige beslutar om styrdokumentet i enlighet med
kommunallagen. Fokus i styrdokumentet är övergripande inriktning och
styrning av arbetet med krisberedskap. Den mer detaljerade planeringen
hanteras i en åtgärdsplan som beslutas av kommunchef.
Syfte
Syftet med styrdokumentet är att skapa en strategisk inriktning för arbetet
med krisberedskap i Ockelbo kommun under mandatperioden 2019-2022
samt arbetet med civilt försvar 2019-2020. Det syftar även till att ge en
beskrivning av process och planering för att reducera eller ta bort risker,
samt hur kommunen ska utveckla krisberedskapen, med målet att
kontinuerligt kunna bedriva samhällsviktig verksamhet.
Syftet är vidare att översiktligt beskriva hur kommunen avser att fullgöra
de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas
krisberedskap samt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar.
Överenskommelsen om civilt försvar ställer inte krav på antagande av
styrdokument specifikt inom planering av civilt försvar. I detta dokument
är det dock inkluderat vissa uppgifter enligt överenskommelsen om civilt
försvar. Det finns samordningsvinster i det upplägget av dokumentet då det
civila försvaret ska bygga på krisberedskapen. Kommunernas uppdrag
avseende krisberedskap och civilt försvar regleras också i samma
lagstiftning, vilket ger detta upplägg en röd tråd.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019/00690

Styrdokument krisberedskap 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Styrdokument för krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun godkänns.
Ärendebeskrivning
Styrdokument krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun är framtaget.
Syftet med styrdokumentet är att skapa en strategisk inriktning för arbetet
med krisberedskap i Ockelbo kommun under mandatperioden 2019-2022
samt arbetet med civilt försvar 2019-2020.
Syftet är vidare att översiktligt beskriva hur kommunen avser att fullgöra de
åtaganden som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas
krisberedskap samt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar.
Fokus i styrdokumentet är övergripande inriktning och styrning av arbetet
med krisberedskap. Den mer detaljerade planeringen hanteras i en
åtgärdsplan som beslutas av kommunchef.
Beslutsunderlag
Styrdokument för krisberedskap 2019-2022 Ockelbo kommun
Inlägg
Christoffer Carstens (MP)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Inledning
Kommunernas ansvar för krisberedskap och civilt försvar regleras i lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera krissituationer i fred. Kommuner ska därigenom också uppnå en
grundläggande förmåga till civilt försvar.
I två överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR), tidigare SKL (Sveriges
kommuner och landsting), preciseras kommunens uppgifter och den statliga
ersättningen enligt LEH:
• Överenskommelse om kommunernas krisberedskap.
• Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.
Kommunens ansvar för säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslag
(2018:585). MSB och SKL har valt att i överenskommelse om kommunernas
arbete med civilt försvar tillskjuta medel till kommunerna för arbete med
säkerhetsskydd och att ange uppgifter för kommunens arbete inom området.
Kommunfullmäktige beslutar om styrdokumentet i enlighet med kommunallagen.
Fokus i styrdokumentet är övergripande inriktning och styrning av arbetet med
krisberedskap. Den mer detaljerade planeringen hanteras i en åtgärdsplan som
beslutas av kommunchef.

Syfte
Syftet med styrdokumentet är att skapa en strategisk inriktning för arbetet med
krisberedskap i Ockelbo kommun under mandatperioden 2019-2022 samt arbetet
med civilt försvar 2019-2020. Det syftar även till att ge en beskrivning av process
och planering för att reducera eller ta bort risker, samt hur kommunen ska
utveckla krisberedskapen, med målet att kontinuerligt kunna bedriva
samhällsviktig verksamhet.
Syftet är vidare att översiktligt beskriva hur kommunen avser att fullgöra de
åtaganden som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
samt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.
Överenskommelsen om civilt försvar ställer inte krav på antagande av
styrdokument specifikt inom planering av civilt försvar. I detta dokument är det
dock inkluderat vissa uppgifter enligt överenskommelsen om civilt försvar. Det
finns samordningsvinster i det upplägget av dokumentet då det civila försvaret
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ska bygga på krisberedskapen. Kommunernas uppdrag avseende krisberedskap
och civilt försvar regleras också i samma lagstiftning, vilket ger detta upplägg en
röd tråd.

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden
Under mandatperioden har Ockelbo kommun som mål att arbeta mer systematisk
med krisberedskapen.
Kommunen kommer under mandatperioden att arbeta med valda områden ut mot
förvaltningarna på ett annat sätt än tidigare. Som arbetet är upplagt idag så finns
det förbättringspotential i att arbeta med den övergripande styrningen på ett mer
effektivt och utvecklande sätt. Detta arbete kommer att planeras under första
halvåret av 2020 för att praktiskt kunna startas upp under höst 2020.
Ockelbo kommun kommer under mandatperioden att utveckla och utrusta den
kommunala ledningsplatsen samt installera reservkraft för att kunna ha
elförsörjning till den samt till informationsplats som finns i samma byggnad,
denna utvecklas då till en samlingsplats/trygghetsnav. Kommunen ska också
arbeta för hur vi kan utveckla kommunens andra
samlingsplatser/trygghetspunkter.
Avbrott i elförsörjning med de tillhörande områdena kommer att bli ett
fokusområde. Kommunen kommer att arbeta med kontinuitetsplanering.
Kommunen kommer också att fokusera på området livsmedelsförsörjning.
Det civila försvaret bygger på krisberedskapen och att ha en väl utbyggd
krisberedskap inom kommunen är viktigast för det civila försvaret. Därför går
många frågor och åtgärder inom krisberedskapen även ihop med uppbyggnad av
det civila försvaret. Säkerhetsskyddet är också något som kommunen kommer att
fokusera på.

Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap
Grunden för kommunens styrning av arbetet med krisberedskap är utifrån
ansvarsprincipen som säger att den som har ansvar för en verksamhet under
normala förhållanden också har det under en krissituation, samt likhetsprincipen
som säger att en verksamhet i en krissituation så långt det är möjligt bör fungera
på liknande sätt som vid normala förhållanden. Verksamheternas ansvar kvarstår
även under en samhällsstörning. Det som utmärker ledningen vid en
samhällsstörning i kommunen är bland annat tidsförhållandena. Den ordinarie
processen ersätts av ett snabbare agerande. Ett stort antal beslut kan behöva tas
och verkställas med kort varsel.
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Vid kommunledningskontoret har beredskapssamordnare/säkerhetschef ett
utpekat ansvar för att stödja och samordna verksamheternas arbete med
krisberedskap före, under och efter en händelse. Det arbetet sker nära kopplat till
arbetet med planering av civilt försvar och säkerhetsskydd.
Ockelbo kommuns ambition är att integrera det förebyggande
krisberedskapsperspektivet, dvs. riskhanteringsperspektivet så långt som möjligt i
ordinarie verksamhetsplanering och arbete. Det arbetet beskrivs även på andra
ställen i dokumentet.
Kommunchefen är kommunens högsta ledande tjänsteman. Under en
samhällsstörning ansvarar kommunchefen, eller dennes ersättare, övergripande
för händelsen, för att samverkan upprättas med berörda aktörer och att
kommunen har förmåga att stå värd för en lokal inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF)*.
Kommunalförbund
Ockelbo kommun är medlem i kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst som
utgör kommunens räddningstjänst. Räddningstjänstens ansvar och verksamhet
har många gånger en direkt inverkan på kommunens förmåga att hantera
allvarliga störningar och extraordinära händelser. Räddningstjänstens roll i
förhållande till kommunens krisberedskap utgår från deras uppdrag enligt Lag
(2003:789) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.
Kommunala bolag
De bolag som styrs av Ockelbo kommun förväntas följa rådande lagstiftningar
och där det är tillämpbart övergripande policyer för kommunorganisationen.
Genom ägardirektivet har kommunen möjlighet att styra förväntningar på bolaget
i samband med en samhällsstörning. Vid händelser där kommunens bolag är
direkt påverkade eller kan vara en resurs för hantering av händelsen kommer
dessa att bjudas in och delta i krisledningsgruppen.

* Inriktnings- och samordningsfunktionen är en aktörsgemensam plattform för dialog och överenskommelser.
Syftet med en inriktnings- och samordningsfunktion är att företrädare för olika aktörer ska mötas för att träffa
överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning.
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Övergripande process för kommunernas Risk- och
sårbarhetsanalyser
Kommuner ska, enligt 2 kap. 1 § LEH, identifiera vilka extraordinära händelser i
fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka
kommunal samhällsviktig verksamhet. Resultatet av arbetet ska sedan
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalys på förvaltningsnivå ska bestå av följande delar:
1. övergripande verksamhetsbeskrivning
2. identifierad samhällsviktig verksamhet
3. identifierade kritiska beroenden för den samhällsviktiga verksamheten
4. identifierade och analyserade risker
5. identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap
6. behov av åtgärder med anledning av analysen
Processen kring kommunens nuvarande risk- och sårbarhetsanalys var att det
genomfördes ett antal workshops med både interna och externa aktörer,
intervjuer samt inlämnade egna risk- och sårbarhetsanalyser utifrån
gemensamma workshops och eget arbete i kommunens förvaltningar. Vidare har
fakta från föreläsningar och seminarier samt erfarenheter av olika krisledningsoch samverkansövningar som kommunen deltagit i, använts som underlag.
Processen leds av säkerhetschef/beredskapssamordnare.
Metoden, MVA – mångdimensionell verksamhetsanalys har använts. Den
beskriver hur arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys ska utformas, men
den betonar också att arbetsprocessen är en viktig del av resultatet.
Kommunens respektive förvaltningar har ansvaret för att utföra risk-och
sårbarhetsanalyser i sina egna verksamheter.
MSB´s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter för riskoch sårbarhetsanalyser finns som grund i hur analysen utformats.
Med risk- och sårbarhetsanalysen som grund fortsätter krisberedskapsarbetet
utifrån identifierade områden i en ständigt pågående process.
Under rubriken ”Övergripande mål och inriktning för arbetet med
krisberedskap under mandatperioden”, finns beskrivningar av en del av vad
kommunen kommer att fokusera på under mandatperioden. Dessa områden är
utvecklad kontinuerlig rsa-process, avbrott i elförsörjning, ledningsplats,
utveckling av trygghetsnav, livsmedelsförsörjning samt arbete
krisberedskap/civilt försvar.
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Planering
Nedan följer en beskrivning av de förbyggande åtgärder avseende krisberedskap
inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under
mandatperioden. Åtgärderna syftar till att öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet. I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
anges att en plan för extraordinära händelser samt en Övnings- och
utbildningsplan ska tas fram. Nedan listas övriga planeringsåtgärder som
kommunen prioriterar under mandatperioden.
•

•

•

•

•

Kontinuitetsplanering
o Kontinuitetsplanera i kommunens samhällsviktiga verksamheter
utifrån identifierade områden i risk- och sårbarhetsanalys
Utveckla samlingspunkterna/trygghetsnaven
o Utrusta dessa platser utifrån prioritering, planera för bemanning
o Informera kommuninvånarna om syftet med
samlingsplatserna/trygghetsnaven
Färdigställa ledningsplats
o Uppbyggnad av nyutrustad ledningsplats med hjälp av MSB. Ska
slutföras och besiktigas under mandatperioden
Ändra krisledningsorganisationen
o Göra om krisledningsorganisationen med utgångspunkt i NATOmodellen
Genomföra stabsutbildning
o Krisledningsgruppen ska utbildas i stabsmetodik

Dokument
Dokument inom krisberedskap:

A. Styrdokument för
krisberedskap

B. Risk- och
sårbarhetsanalys

C. Krishanteringsplan
(Plan för hantering av
extraordinära händelser

D. Övnings- och
utbildningsplan
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E. Åtgärdsplan

F.
Kriskommunikationsplan
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Beslutsnivåer:
A, B, C = KF
D, E = KC
F = Kriskommunikation/säkerhetschef
Utöver dessa kommer kommunen även att genomföra en säkerhetsskyddsanalys
under 2020. Kommunen ämnar också ta fram en säkerhetspolicy. Den kommer
att ha tydliga kopplingar till krisberedskap/civilt försvar.

Geografiskt områdesansvar
Geografiskt områdesansvar innebär att kommunen ska arbeta för att göra
krishanteringen mer effektiv, samt ge berörda aktörer förutsättningar för att skapa
en bra kontakt mellan varandra före, under och efter en kris.
Kommunens ambition är att ta fram rutiner för sin inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå i syfte att verka för att samordna olika
aktörers åtgärder. Kommunen ska också ta initiativ till att ta fram en samlad
lägesbild vid en samhällsstörning. Vidare så ska kommunen se till att
allmänheten får korrekt, snabb och uppdaterad information vid en sådan
händelse.
Kommunens ambition är vidare att fortsätta bedriva krishanteringsrådet i samma
form som nu samt utveckla samverkan med specifika aktörer som är aktuella för
den här mandatperiodens fokusområde.

Kommunens krishanteringsråd
Syftet med krishanteringsrådet är att förbereda och underlätta för samordning
och samverkan vid kris, samt ge kunskap om varandras uppgifter, organisation
och resurser. I krishanteringsrådet samlas tex representanter från samhällsviktig
verksamhet i kommunerna för att gemensamt tex komma fram till åtgärder för att
effektivisera kommunens krisberedskap. Deltagandet består av kommunchef,
kommunstyrelsens ordförande, förvaltningschefer, representanter från politiken,
representant från näringslivet, kommunala bostadsbolaget, kommunens
kriskommunikationsfunktion, byarådsrepresentanter, primärvården, svenska
kyrkan, polisen, Gästrike räddningstjänst samt säkerhetschef.
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Referens

KS 2019/00691

Kommunkontoret
Lindblom, Mia
eva-marie.lindblom@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Plan för hantering av extraordinära händelser
2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Dokumentet Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 är
framtagen. Bestämmelserna i lag 2006:544 om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt
uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Lagen föreskriver att kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära
händelser ska hanteras. Syftet med planen är att kommunen skall ha en god
förmåga att hantera extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap.
Beslutsunderlag
Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022
Ärendet
Krisberedskap handlar om förmågan att före, under och efter en kris
förebygga, motstå och hantera allvarliga händelser.
Det moderna samhället är sårbart och skydd av samhällsviktig verksamhet
handlar om att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta
sig från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av
betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra
grundläggande värden.
Vi har lång erfarenhet av att analysera händelser som inträffar ofta, men
krisberedskapen och uppbyggandet av det civila försvaret handlar också om
att se och förbereda oss för nya händelser och händelser som inte inträffar så
ofta. Samhället, kommunen, ansvarar för att rusta sig för stora
samhällsstörningar och extraordinära händelser.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-12-05

Bestämmelserna i lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap syftar till att
kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en
god förmåga att hantera krissituationer i fred samt uppnå en grundläggande
förmåga till civilt försvar. Lagen föreskriver bland annat att kommunen ska
upprätta en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras.
Kommunen har under 2019 analyserat vilka extraordinära händelser och
samhällsstörningar som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser
kan påverka den egna verksamheten. Detta är sammanställt i kommunens
RSA, risk- och sårbarhetsanalys.
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en
kommun eller ett landsting.
Kännetecknande för extraordinära händelser i en kommun är att kommunen
kan ställas inför en svår, akut ledningsuppgift. Ledningens uppgift är att, så
långt möjligt, minska konsekvenserna av det inträffade för kommunens
invånare.
Denna krisledningsplan syftar till att kommunen skall ha en god förmåga att
hantera extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap.
Planen har tre huvudsyften:
 organisatoriskt hjälpmedel
 förberedelse för krishanteringen
 operativt hjälpmedel
Planen ska också användas inom ramen för kommunens geografiska
områdesansvar och vara ett stöd i samverkan med andra myndigheter,
organisationer och företag men också i samverkan med andra kommuner.
Eftersom planen ska utgå från den risk- och sårbarhetsanalys som
regelbundet genomförs, ska den också ligga till grund för planeringar och
prioriteringar inom kommunens hela kris- och beredskapsarbete. Den ska
också vara ett operativt stöd för ledningen vid en extraordinär
händelse/samhällsstörning.
För att lagens syften ska kunna uppfyllas, åligger det samtliga styrelser,
nämnder och bolagsstyrelser att beakta planering för extraordinära händelser
och samhällsstörningar i sin verksamhetsplanering.
Planen ska fastställas vid varje ny mandatperiod. Den ska också revideras
och fastställas på nytt när förutsättningarna ändras eller när behov av ändring
uppstår.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Plan för hantering av extraordinära händelser
2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022, med föreslagen
ändring, godkänns.
Ärendebeskrivning
Dokumentet Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 är
framtagen. Bestämmelserna i lag 2006:544 om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt
uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Lagen föreskriver att kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära
händelser ska hanteras. Syftet med planen är att kommunen skall ha en god
förmåga att hantera extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap.
Ordföranden föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande ledamöter,
att målet "ha en god förmåga att alltid kunna ge allmänhet, anställda i
kommunen, myndigheter, medier och övriga berörda kontinuerligt entydig
och saklig information om händelsen enligt upprättad
kriskommunikationsplan" där ordet ”saklig” ersätts med ”korrekt och
relevant” och målet "i största möjliga utsträckning fungera enligt ordinarie
organisation" kompletteras med ”men när det finns behov, organisera om för
att kontinuerligt kunna bedriva krisledning”.
Beslutsunderlag
Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022
Inlägg
Christoffer Carstens (MP)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA
HÄNDELSER
för Ockelbo kommun enligt lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Mandatperiod 2019-2022
KF § XXXXX
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Inledning
Krisberedskap handlar om förmågan att före, under och efter en kris förebygga,
motstå och hantera allvarliga händelser.
Det moderna samhället är sårbart och skydd av samhällsviktig verksamhet
handlar om att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig
från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av
betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra
grundläggande värden.
Vi har lång erfarenhet av att analysera händelser som inträffar ofta, men
krisberedskapen och uppbyggandet av det civila försvaret handlar också om att
se och förbereda oss för nya händelser och händelser som inte inträffar så ofta.
Samhället, kommunen, ansvarar för att rusta sig för stora samhällsstörningar och
extraordinära händelser.

Bakgrund
Bestämmelserna i lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap syftar till att kommuner
och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga
att hantera krissituationer i fred samt uppnå en grundläggande förmåga till civilt
försvar.
Lagen föreskriver bland annat att kommunen ska upprätta en plan för hur
extraordinära händelser ska hanteras.
Kommunen har under 2019 analyserat vilka extraordinära händelser och
samhällsstörningar som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan
påverka den egna verksamheten. Detta är sammanställt i kommunens RSA, riskoch sårbarhetsanalys.
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning
i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller
ett landsting.
Kännetecknande för extraordinära händelser i en kommun är att kommunen kan
ställas inför en svår, akut ledningsuppgift. Ledningens uppgift är att, så långt
möjligt, minska konsekvenserna av det inträffade för kommunens invånare.
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Syfte
Denna krisledningsplan syftar till att kommunen skall ha en god förmåga att
hantera extraordinära händelser i fred och under höjd beredskap.
Planen har tre huvudsyften:
•
•
•

organisatoriskt hjälpmedel
förberedelse för krishanteringen
operativt hjälpmedel

Planen ska också användas inom ramen för kommunens geografiska
områdesansvar och vara ett stöd i samverkan med andra myndigheter,
organisationer och företag men också i samverkan med andra kommuner.
Eftersom planen ska utgå från den risk- och sårbarhetsanalys som regelbundet
genomförs, ska den också ligga till grund för planeringar och prioriteringar inom
kommunens hela kris- och beredskapsarbete. Den ska också vara ett operativt
stöd för ledningen vid en extraordinär händelse/samhällsstörning.
För att lagens syften ska kunna uppfyllas, åligger det samtliga styrelser, nämnder
och bolagsstyrelser att beakta planering för extraordinära händelser och
samhällsstörningar i sin verksamhetsplanering.

Revidering
Planen ska fastställas vid varje ny mandatperiod. Den ska också revideras och
fastställas på nytt när förutsättningarna ändras eller när behov av ändring
uppstår.

Övergripande mål
Kommunen skall under extraordinära händelser och höjd beredskap:
-värna medborgarna genom att verka för en fortlöpande trygghet och säkerhet
-ha en god förmåga att upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna, samt
tillse att livsnödvändig försörjning tryggas.
-ha en god förmåga att alltid kunna ge allmänhet, anställda i kommunen,
myndigheter, medier och övriga berörda kontinuerligt entydig, korrekt och
relevant information om händelsen enligt upprättad kriskommunikationsplan.
- i största möjliga utsträckning fungera enligt ordinarie organisation, men när det
finns behov, organisera om för att kontinuerligt kunna bedriva krisledning
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-ha en god förmåga att samverka med myndigheter, organisationer och övriga
berörda inom kommunens geografiska område.
-ha förmåga att med kort varsel aktivera krisledningsgruppen och informera
alternativt sammankalla krisledningsnämnden.
-ha förmåga att ledning och samordning kan utövas fortlöpande så länge som
den extraordinära händelsen pågår.

Krishantering
Krishanteringssystemet skall byggas på ett underifrånperspektiv, dvs
utgångspunkten är de åtgärder som vidtas i den normala fredsverksamheten
varefter kompletterande åtgärder vidtas för beredskapen mot svåra påfrestningar
på samhället. Dessutom bygger systemet på tre ytterligare principer:
Ansvarsprincipen som innebär att den som har ansvar för en verksamhet under
normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och
krigssituationer.
Likhetsprincipen vilken innebär att en verksamhets organisation och lokalisering
så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.
Närhetsprincipen slutligen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå
i samhället. Krishanteringssystemet måste således byggas utifrån ett fredstida
grundperspektiv och kunna fungera oavsett händelseförlopp samt skapa
robusthet och förtroende i hela hotskalan.
Se vidare kring detta under Nämnder/styrelser.

Planer – Program
Plan för hantering av extraordinära händelser, kommunens krisledningsplan,
är en övergripande plan för kommunens hela krishantering med tyngdpunkt på
den politiska och centrala krisledningen. Samtliga nämnder ska ha motsvarande
upprättade planer för sin krisledning.
Till plan för hantering av extraordinära händelser knyts en
kriskommunikationsplan som anger hur kommunens informationsorganisation
och flöden formas vid en extraordinär händelse.
I Överenskommelse om kommuners arbete med krisberedskap 2019-2022
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och dåvarande SKL
(Sveriges kommuner och landsting) ska kommunen ta fram ett styrdokument för
krisberedskap.
Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska kommunen årligen värdera och
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sammanställa resultatet av arbetet med att analysera hot, risker och sårbarhet –
Risk- och sårbarhetsanalys.
Planen och analysen utgör tillsammans underlag för en Åtgärdsplan som antas
av kommunfullmäktige för varje planperiod och som ska implementeras i
ordinarie planeringsprocess.
Nytt för denna mandatperiod är att kommunen ska utforma en Övnings- och
utbildningsplan gällande krisberedskap.
Kommunen upprättar även ett Handlingsprogram för förebyggande åtgärder,
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. (LSO) Handlingsprogrammet
omfattar olyckor som kan leda till räddningsinsats. Detta handlingsprogram ska
kontinuerligt revideras och antas av kommunfullmäktige varje ny mandatperiod.

Organisation
För ledning av kommunens verksamhet vid en extraordinär händelse finns en
särskild upprättad krisledningsorganisation. Krisledningsorganisationen består av
krisledningsnämnd och krisledningsgrupp.
Organisationen ska vara inrättad på ett sätt som ger uthållighet vid långvarig kris.
Krisledningsnämnd

Krisledningsgrupp:

Kommunstyrelsen

Kommunchef
Förvaltningschefer
Informationschef
Säkerhetschef
Kommunsekreterare
Övriga

Till ledningsorganisationen knyts vid behov andra resurser såsom
nämndsordförande, ordförande/VD i kommunala bolag, specialister från olika
verksamhetsområden etc.
Kommunen planerar för att arbeta fram en förändring i ledningsstrukturen. Hela
Gävleborgs län går mot att ha en liknande ledningsstruktur i alla kommuner.
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Krisledningsnämnd
I kommunen ska det finnas en nämnd (Krisledningsnämnd) för att fullgöra
uppgifter under extraordinära händelser/samhällsstörningar. Kommunstyrelsen
utgör kommunens krisledningsnämnd.
Utöver de bestämmelser i lagen om extraordinära händelser i fredstid som
reglerar krisledningsnämndens verksamhet skall kommunallagens bestämmelser
tillämpas. I de allra flesta fall kan kriser hanteras inom ramen för den normala
organisationen.
Enligt kommunallagen skall fullmäktige fastställa reglemente för kommunens
nämnder, där ingår även krisledningsnämnden. De uppgifter som
krisledningsnämnden har att fullgöra skall framgå av nämndens reglemente.
Reglementet för krisledningsnämnden skall ange vilka verksamhetsområden som
nämnden får överta från andra nämnder.
Ordföranden (eller vice ordföranden när ordföranden har förhinder) i
krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden
skall träda i funktion. Ordföranden (vice ordföranden) får också besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut skall emellertid snarast anmälas till nämnden, dvs
så snart nämnden samlats.

Krisledningsgrupp
Krisledningsgruppen är den tjänstemannagrupp som utgör berednings- och
verkställighetsorgan för krisledningsnämnden.
Var och en av ledamöterna i krisledningsgruppen har rätt att sammankalla
ledningsorganisationen när denne uppmärksammat förhållanden som kan anses
påkalla att gruppen träder i aktion.

Uppgifter
Krisledningsnämndens uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•

besluta om att överta hela eller delar av andra nämnders verksamhet
besluta att lämna stöd till annan kommun som drabbats av en
extraordinär händelse
besluta i åtgärd vilken kan få betydande ekonomiska konsekvenser
och/eller konsekvenser för miljö eller om enskildas intresse skadas
besluta om återgång till normal organisation
rapportera till Kommunfullmäktige
tolka kommunens roll och företräda kommunen
fatta beslut om den kommunala organisationen/omfördelning av
kommunens resurser
göra ställningstaganden som påkallas av t ex grannkommun eller
länsstyrelse
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•
•

prioritera och samordna knappa resurser
vid behov begära bistånd från annan kommun, myndighet eller
organisation

Krisledningsgruppens uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•

hålla samband med andra ledningsorgan
samla in, sortera och bearbeta inkommande information/ärenden
informera internt och externt
skapa en bild av läget i kommunen
analysera konsekvenser, framförhållning/utveckling på lång och kort sikt
föredragningar för krisledningsnämnd
verkställa beslut

Kommunchefen, eller dennes ersättare, är operativ chef för
ledningsgruppen/beredningsgruppen. I den rollen ska kommunchefen:
•
•
•
•
•

planera, leda och samordna arbetet i gruppen
besluta om att anpassa resurserna i den operativa gruppen efter
situationen och vid behov kalla in fler sakkunniga
bedöma behov av ledningsgenomgång och ansvara för föredragningar
fördela ansvar och arbetsuppgifter
fastställa tidplaner

Nämnder/styrelser
Ansvarsprincipen
Varje nämnd/styrelse och bolagsstyrelse som har ansvar för en verksamhet
under normala förhållanden har motsvarande ansvar för verksamheten under en
kris.
Likhetsprincipen
En verksamhets lokalisering och organisation ska, så långt det är möjligt, vara
den samma under en krissituation som under normala förhållanden.
Närhetsprincipen
En kris ska hanteras där den inträffar och ska lösas av den/de som är ansvariga
och närmast berörda.
Krisledningsnämnden kan dock fatta beslut om att överta hela eller delar eller av
andra nämnders verksamhetsområden om händelsen är av sådan omfattning att:
•

ordinarie rutiner för ledning inte kan svara upp mot situationens krav
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•
•
•

flera verksamhetsområden berörs
det uppstår stort behov av samordning och omprioritering av resurser
det blir ett stort behov av samverkan med andra organisationer

Krisledningsnämndens ordförande ska vid sådana beslut omgående informera
ordförande i berörd nämnd om beslutet. När förhållandena medger skall
krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden övertagit från andra
nämnder skall återgå till ordinarie nämnd.

Larmning/sammankallande
I händelse av en extraordinär händelse, en större olycka, störning eller risk för
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som föranleder att
krisledningsorganisationen ska träda i funktion, ska larmning ske enligt följande
struktur, obs att denna struktur gäller för fler händelser/störningar än endast
extraordinära händelser:

Kommunchef/
annan larmad
funktion i
krisledningsgrup

Larmning, generell väg sker via
kommunens Tib/Gästrike
räddningstjänsts inre befäl

Information samt
dialog

Beslutar om inkallelse av
krisledningsgrupp (ev
inkallad av vilken som helst i
gruppen, se under rubrik
Krisledningsgrupp) samt
informationsgrupp
SOS-alarm,
polis, POSOMorganisation

Krisledningsgrupp
POSOM
Ockelbo

Kommunens
Informationsgrupp/kriskommunikation
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Kommunchef/dennes ersättare, informerar krisledningsnämndens ordförande
som bedömer om/när krisledningsnämnden ska träda i funktion.
Inre befäl, polis, insatsledare, SOS-alarm eller POSOM-organisationen själv kan
efter bedömning kalla in och aktivera POSOM-gruppen. Kommunchefen och
socialchefen ska kontaktas om POSOM-gruppen har kallats in.
Telefonlista med telefonnummer till krisledningsgrupp samt informationsgrupp
(funktioner och namn) samt larmlista finns vid övriga krisledningsmateriel som
ska vara känt av krisledningsgrupp och informationsgrupp (kriskommunikation).

Åtgärder vid initiering av ledningsorganisation
När krisledningsgruppen har samlats skall gruppen
•
•

gå igenom nuläget och försöka överblicka kommande händelseutveckling
informera om händelsen till krisledningsnämndens ordförande, som
bedömer om krisledningsnämnden ska träda i funktion

Vidare ska krisledningsgruppen
•
•
•
•
•

bedöma behov av insatser
bedöma om gruppen behöver kompletteras med fler resurser och
speciell kompetens
fördela arbetsuppgifter i gruppen
se till att kontinuerliga loggboksanteckningar förs
tablåer och lägeskartor ska vid behov föras för att bland annat underlätta
överlämning till pågående skift vid utdragen händelse

Lokaler
Färdigbestämda lokaler för olika grupper och ändamål finns bestämda. Även
reservledningsplats finns.

Särskilt förberedda insatser
Ockelbo kommun har sedan 1997 en inrättad POSOM-organisation. POSOM står
för Psykologiskt och socialt omhändertagande. POSOM styrs av en egen
ledningsgrupp under socialchefen. Stödpersoner finns utsedda i särskild ordning.
Samverkansperson i POSOM är säkerhetschefen.
POSOM står till förfogande vid händelser som inträffar inom kommunen när
ordinarie organisation och resurser inte räcker till. Huvuduppgiften för POSOM är
att genom arbetsgrupp och stödpersoner, i det akuta skedet stödja individer och
familjer, upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med andra
organisationer som berörs av händelsen. Stödet är för de indirekt drabbade,
vittnen, oskadade och andra berörda.
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Trygghetspunkter/Informationsplatser kommer att utvecklas under
mandatperioden. I nuläget är funktionen informationsplats dit allmänheten kan ta
sig till för att få information om händelsen i händelse av tex elavbrott och avbrott i
telefoni och internet.

Viktiga begrepp
Krishanteringssystemets grundprinciper
1. Ansvarsprincipen som innebär att den som har ansvar för en verksamhet
under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och
krigssituationer.
2. Likhetsprincipen som innebär att en verksamhets organisation och lokalisering
så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.
3. Närhetsprincipen som innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i
samhället.
Samhällsviktiga verksamhet - definieras som en verksamhet som uppfyller
minst ett av följande villkor:
1. Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid
kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan
inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir
så små som möjligt.
Kortfattat handlar det om en verksamhet som kan orsaka kriser som hotar
samhället vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara en
verksamhet som behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris.
I Ockelbo kommun finns samhällsviktig verksamhet såväl inom som utom
kommunens egen verksamhet.
Geografiskt områdesansvar - Kommunen har enligt ”Lagen om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap” SFS 2006:544 ett geografiskt områdesansvar.
Det geografiska områdesansvaret innebär att kommunen under en extraordinär
händelse i fredstid ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar så att
deras åtgärder samordnas. Informationen till allmänheten ska under sådana
förhållanden samordnas.
Kommunen skall dessutom fortlöpande hålla Länsstyrelsen informerad om läget
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inom kommunens geografiska område vad gäller risker och sårbarhet samt
kunna rapportera in en lägesbild för kommunen
Extraordinär händelse - Med extraordinär händelse avses en sådan händelse
som:
1. Avviker från det normala
2. Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för an allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner
3. Kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting
Kännetecknande för en extraordinär händelse är att kommunen ställs inför en
svår och akut situation. Ledningens uppgift blir att minska konsekvenserna av det
inträffade för kommunens invånare.
Risk- och sårbarhetsanalyser - En risk- och sårbarhetsanalys syftar till att ge
kunskap om kommunens samhällsviktiga verksamheter, sårbarheter och brister
samt vår förmåga att hantera samhällsstörningar. För de verksamheter som
skulle kunna drabbas hårt av en extraordinär händelse utarbetas övergripande
åtgärdsplaner.

Information/Service
Kommunens information i samband med en extraordinär händelse syftar till att ge
drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia
korrekt och snabb information på ett så bra sätt som möjligt. Kommunens
information samordnas då av informationsgruppen. Räddningstjänstens
information som berör kommuninvånarna samordnas med kommunens övriga
information. Krisledningsgruppens chef tillika kommunchef, eller dennes
ersättare, beslutar om kriskommunikationsplanens organisation ska sättas igång.
(Se kriskommunikationsplansplan). I denna gruppering finns även en
servicefunktion som ska vara stöd för ledningsorganisationens verksamhet

Samverkan
Vid en extraordinär händelse kommer kommunledningen att behöva samverka
med externa aktörer, centrala och regionala myndigheter, andra kommuner,
polis, räddningstjänst, företag, olika organisationer, media m.fl. Vilka aktörer
avgörs av händelsens art.

Utbildning och övning
För att öka samhällets krishanteringsförmåga krävs det enligt regeringens
bedömning en utbildnings- och övningsverksamhet med hög ambitionsnivå.
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Samtliga personer som ingår i kommunens krisledningsorganisation
(krisledningsnämnd och krisledningsgrupp) skall regelbundet utbildas i kommunal
krishantering enligt fastslagen plan som ska framgå av övnings- och
utbildningsplanen.
Efter genomförd utbildning/övning skall utvärdering genomföras.
Utvärderingen syftar till att få en bild av kommunens förmåga att hantera en
extraordinär händelse och
•
•
•

belysa styrkor och svagheter
förbättra organisationens färdigheter i krisledning och krishantering
vara ett underlag för revidering av denna plan

Höjd beredskap
Enligt lag (2006:544), ”Kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” skall kommunstyrelsen
under höjd beredskap ansvara för ledningen av den del av det civila försvaret
som kommunen skall bedriva. Efter besked om höjd beredskap kallas
omedelbart krisledningsgruppen in för orientering och planering av
verksamheten. Krisledningsnämnden kallas också in omedelbart för orientering
efter det att staben gjort första lägesbild.
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-04

1(1)
Referens

KS 2019/00495

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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1(1)
Datum

2019-11-04

Referens

KS 2019/00495

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 2019/00495

Svar på medborgarförslag - Källsortering på individnivå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendebeskrivning
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendenummer: #1306 I Inskickat av: Karl Johan Beijer, (signerad) I Datum: 2019-07-15
16:16

v'l. 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: Karl Johan Beijer, (signerad) I Datum: 2019-07-15 16:16
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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
Karl Johan Beijer
Adress
VILLAVÄGEN 1

Postnummer och ort
816 31 Ockelbo

Telefon

E-postadress
Johan@beijer.it

Mobiltelefon
Notifieringa r
E-post

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

PersonlD:
Datum: 2019-07-1516:16

Signerad checksumma: C9F65EFC6297BEF87F626C757205595F549A 7579

Ärendenummer: #1306 I Inskickat av: Karl Johan Beijer, (signerad) I Datum: 2019-07-15 16:16
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ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - Bevara den biologiska
mångfalden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit avseende arbete med att bevara den
biologiska mångfalden på kommunens allmänningar. Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har på uppdrag besvarat
medborgarförslaget.
Medborgaren framför att Ockelbo kommun bör ta ett mer aktivt ansvar för att
bevara den biologiska mångfalden på sina allmänningar.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 87 att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Svar på medborgarförslag – bevara den biologiska mångfalden

Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
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Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG - BEVARA
DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN
Ett medborgarförslag har inkommit avseende arbete med att bevara den
biologiska mångfalden på kommunens allmänningar. Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har på uppdrag besvarat
medborgarförslaget.
”Medborgaren framför att Ockelbo kommun bör ta ett mer aktivt ansvar för
att bevara den biologiska mångfalden på sina allmänningar. Man framför att:
”Det finns ett akut hot mot prästkrage, ängsviol, smultron, blåklocka,
tjärblomster och alla insekter. Det är viktigt att landsbygdens kommuner tar
ansvar för att bevara den svenska floran. Landsbygden ska vara bäst på dessa
frågor! I juli månad hade lupinblomman tagit över flera av kommunens
allmänningar i Lingbo. Lupinblomman är en invasiv art och hör inte hemma
i den svenska floran och kan bekämpas genom avverkning innan den blir
överblommad. Växtavfallet skall föras till återvinning för att brännas.”
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) gör samma
bedömning som medborgaren att Ockelbo kommun har ett ansvar för den
biologiska mångfalden på sina marker/allmänningar och att invasiva arter, i
synnerhet blomsterlupinen, är mycket vanligt förekommande och utgör ett
direkt hot mot artrikedomen på de platser den förekommer.
Kommunfullmäktige har 2016-06-20 antagit Naturvårdsprogram 2016-2020
för Ockelbo kommun. I naturvårdsprogrammet anges ett antal åtgärder för
att förbättra naturmiljön inom kommunen. Åtgärd nummer 2 anger att
samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram ett GIS-skikt och det ska upprättas en
skötselplan över kommunens mark, för att höja naturvärdena. Åtgärd 47
anger att samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att inventera invasiva
arter i kommunen och upprätta en bekämpningsplan.
Ambitionen är att åtgärderna i naturvårdsprogrammet ska vara utförda vid
utgången av år 2020 och finns med i förvaltningens verksamhetsplanering.
Då kommunfullmäktige redan har fattat beslut om att utreda och upprätta
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KS 2019/00504

åtgärdsplaner för bevarande av den biologiska mångfalden föreslår VGS att
medborgarförslaget är besvarat. ”
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§ 224

Dnr 2019/00504

Svar på medborgarförslag - Bevara den biologiska
mångfalden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit avseende arbete med att bevara den
biologiska mångfalden på kommunens allmänningar. Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har på uppdrag besvarat
medborgarförslaget.
Medborgaren framför att Ockelbo kommun bör ta ett mer aktivt ansvar för
att bevara den biologiska mångfalden på sina allmänningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 87 att remittera ovan nämnda
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Svar på medborgarförslag – bevara den biologiska mångfalden
Inlägg
Christoffer Carstens (MP)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg
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Förord
En av Ockelbo kommuns största tillgångar är närheten till naturen. Ockelbo kommun är en
landsbygdskommun med ett väldigt varierat landskap. Inom kommunens gränser finns ett småbrutet
odlingslandskap, vidsträckta myrar, många fina sjöar och vattendrag och framförallt det stora
skogslandskapet.
Det första naturvårdsprogrammet skrevs 2007 och många naturvårdsåtgärder har utförts sedan dess.
Exempel på dessa är: Kommunen har antagit Vision 2020 där ett av fokusområdena är ”Det gröna
Ockelbo”. Ockelbo kommun har blivit Ekokommun. Vattendrag som Moån har inventerats och
Rännsjöbäcken har restaurerats. Tätortsnära skogar har tillgängliggjorts. Skolskogar med vindskydd har
anlagts vid skolorna. Utomhuspedagogik har blivit ett naturligt inslag i undervisningen på låg- och
mellanstadiet. Naturled mellan Rönnåsen och Ulvsta har utförts. Bete på kommunens marker har
utvecklats.
I ett strategiskt och långsiktigt perspektiv bör det vara en god investering att satsa på vidare utveckling
inom detta område, inte minst för attraktivitet, turism, friluftsliv och inflyttning.
Genom detta reviderade naturvårdsprogram tar naturvården i kommunen ännu ett steg framåt!
Det är med glädje och stolthet jag nu kan presentera det reviderade Naturvårdsprogrammet för Ockelbo
kommun.
Jag hoppas vi ses ute i skog och mark!
etta projekt har medfinansierats genom statsbidrag
av Länsstyrelsen

förmedlade

Magnus Jonsson
Kommunalråd
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Naturen i Ockelbo kommun är varierad, inom kommunen finns, ett småbrutet odlingslandskap, vidsträckta
myrar, många fina sjöar och vattendrag och framförallt det stora skogslandskapet som utgör drygt tre
fjärdedelar av kommunens totala yta.
De naturtillgångar som genomsyrar Ockelbo kommuns historia är främst skogen, jorden och järnet.
Det som idag är Ockelbo kommun var en gång beläget mitt i den så kallade Ödmården. Det är ett namn
sedan 1300-talet på skogsområdet mellan Gästrikland och Hälsingland och kan översättas med ”den
steniga urskogen”(Woxberg 2005). Ödmården var ett milsvida stort ödemarksområde som skilde norr från
syd.
Järnbruksepoken är en viktig del av Ockelbos historia och kom till bygden på 1600-talet. Fram till slutet av
1800-talet användes skogen i huvudsak för framställning av träkol till järnbruken. Järnbruken kring Ockelbo
kallades gemensamt för Ockelboverken.
Det var ungefär på 1870-talet som den s.k. sågverks- och massaepoken började. Det hade avverkats och
sågats tidigare men i och med att sågningsrätten i mitten av 1800-talet blev fri, blev det en helt annan
omfattning.
Generellt har naturen i Ockelbo kommun förändrats från den öde urskogen till stor påverkan på skogarna
samt sjöar- och vattendrag i och med järnbruks- och sågverksepokerna.
Under de senaste årtiondena har fokus flyttats till att bevara, skydda och sköta våra naturmiljöer. Det är en
fråga som berör hela samhället. Trots att naturen har påverkats hårt så finns det många värdefulla platser
att värna om. Naturvården är idag ett delat ansvar mellan stat och kommun som en följd av senare års
ändrade miljöpolitik och lagstiftning.
Under 2006 ansökte Ockelbo kommun och fick statligt bidrag för ett lokalt naturvårdsprojekt, att upprätta ett
Naturvårdsprogram för Ockelbo kommun. Under 2015 fick kommunen bidrag för att revidera
Naturvårdsprogrammet.
Detta naturvårdsprogram är en översikt av kommunens naturvärden med utvalda objekt samt innehållande
hänvisningar för vidare information.

Vallsjön
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Naturvårdsprogrammet
Naturvårdsprogrammets huvudsyfte är att utgöra en strategi för naturvårdsarbete och friluftsliv i kommunen
samt fungera som:






ett styrdokument för kommunens naturvårdsambitioner
ett kunskapsunderlag över kommunens naturvärden
grund för ställningstaganden i naturvårds- och friluftsfrågor
grund för verksamhetsplanering och budgetarbete
grund för den fysiska planeringen

Naturvårdsprogrammet utgörs av en allmän del, en objektsdel och en åtgärdsdel. Den allmänna delen är
övergripande och beskriver syfte, uppbyggnad, miljömålen etc. Objektsdelen är en sammanställning av de
värdefullaste naturområdena i kommunen. I åtgärdsdelen finns de åtgärder som kommunen ska jobba med
under de närmaste åren.
Det är ett antal inventeringar av främst Länsstyrelsen som ligger till grund till de uppgifter som finns
sammanställda i naturvårdsprogrammet. Underlagsmaterial är även hämtat från Skogsstyrelsen,
Jordbruksverket och Ockelbo kommun. Material och kunskap har även hämtats från företag, föreningar,
organisationer och privatpersoner. Bygg- och miljönämnden i Ockelbo kommun har fungerat som
referensgrupp i arbetet med revideringen av detta naturvårdsprogram.
Naturvårdsprogrammet omfattar hela Ockelbo kommun, alltså även privat mark. Objektsdelen, där de
värdefulla naturområdena beskrivs, tar endast ställning till områdets naturvärden och innebär inte några
begränsningar i markägarens rättigheter.
Naturvårdsprogrammet gäller från 2016 till 2020.

Rännsjöbäcken
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Naturvårdens huvudmål är att bevara den biologiska mångfalden. Med biologisk mångfald menas
variationen bland allt levande. Variationen kan finnas på många olika nivåer, mellan ekosystem, naturtyper,
arter och det finns också genetiska variationer inom en art. Den definition som används idag bestämdes
gemensamt av ett stort antal länder på en FN-konferens i Rio de Janeiro 1992. Där antogs en konvention
om biologisk mångfald som trädde i kraft 1993. Mångfalden är en grundläggande förutsättning för såväl
människans som andra arters existens på jorden. Enligt konventionen ska naturvårdsarbetet även ta
hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer.
Ett av de största globala problemen när det gäller
den biologiska mångfalden är den ökande
förlusten av just arter, naturtyper och ekosystem.
Samhället är beroende av naturresurser såsom
dricksvatten, virke, fisk, kött och grödor. I arbetet
för en hållbar utveckling, där miljön skyddas och
naturresurserna nyttjas uthålligt, är ökad insikt i
naturvårdsfrågorna en förutsättning.
Naturvård idag är inte bara ”traditionell” naturvård
som att bevara flora och fauna för dess skönhet.
Idag har naturen också väldigt stor betydelse för
människors hälsa. Samhället inser allt mer att
naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa hör
nära samman. Insikten om friluftslivets betydelse för folkhälsan och att vi mår bra av att vistas ute i naturen
är något som många av oss insett. Men att naturen kan hjälpa till även vid stresshantering, smärtlindring,
krisbearbetning och mental återhämtning har nu fått stöd av vetenskapliga fakta.
Den estetiska sidan av naturen är också viktig. Ibland kan det även åsättas ett värde i pengar.
Naturområden med omväxlande flora och fauna kan ha stor dragningskraft på turism och friluftsliv. Naturen
är också viktig för marknadsföring t.ex. för att locka nya invånare till en kommun.

Natur som är särskilt värdefull att bevara med hänsyn till växt och djurliv, biologisk mångfald eller friluftsliv
kan skyddas med stöd av Miljöbalken.
Övrig naturvårdsrelaterad lagstiftning är bland annat skogsvårdslagen, plan- och bygglagen,
kulturminneslagen, fiskelagen, väglagen, terrängkörningslagen, jaktlagen, allemansrätten och
internationella konventioner som EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektivet, ramsarkonventionen och
vattendirektivet.

Blåsippor vid Trollberget
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I april 1999 antog riksdagen Sveriges miljömål. Syftet med miljömålen är att strukturera miljöarbetet och få
en systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Miljömålssystemet är uppdelat i tre delar, generationsmålet, de
16 miljökvalitetsmålen samt etappmålen. Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken och
det är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De 16 miljökvalitetsmålen och dess preciseringar
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. De 16 Miljökvalitetsmålen är:
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker
strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans
samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap,
Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Etappmålen anger steg på vägen för
att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.
Flera av miljökvalitetsmålen berör naturvården.

Det är Länsstyrelserna som har
ansvaret för fördelning och uppföljning
av de regionala miljömålen.
Länsstyrelsen i Gävleborg tog som
första länsstyrelse i landet beslut om
regionala miljömål år 2002. År 2007
reviderades de regionala miljömålen och
åtgärdsprogram togs fram.
Gävleborgs miljömål samt
åtgärdsprogram antogs år 2014.
Gävleborgs miljömål 2014-2020 består
nästan helt av nationella miljömål.
Åtgärdsprogrammet har tagits fram i
samverkan i länet. Överenskommelser
kring åtgärdsarbetet under perioden
2015-2020 har upprättats med
Trastägg
kommuner och övriga berörda.
Åtgärder som berör naturvårdsarbetet i kommunen har lagts in i naturvårdsprogrammets åtgärdsdel.

Under 2004 gjordes en första nulägesbeskrivning av miljöläget i Ockelbo kommun utifrån miljömålen. År
2013 togs ett miljöprogram fram för Ockelbo kommun innehållande lokala miljömål för kommunen. De
lokala miljömål som berör naturvården har lagts in i naturvårdsprogrammets åtgärdsdel.

Friluftslivsmål
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken i Sverige är att med bland annat allemansrätten som grund
stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Tio mål för friluftslivspolitiken
beslutade regeringen om i december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för friluftslivets aktörer. De tio målen
handlar om: Tillgänglig natur för alla, Starkt engagemang och samverkan, Allemansrätten, Tillgång till natur
för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur, Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, Skyddade
områden som resurs för friluftslivet, Ett rikt friluftsliv i skolan, Friluftsliv för god folkhälsa och God kunskap
om friluftslivet.
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I Ockelbo kommun börjar det höglänta område som dominerar västra Gästrikland och som utgör början på
det norrländska höglandet. Ockelbo ligger kanske mer isolerat och avskilt än något annat
bebyggelseområde i Gästrikland. Det begränsade slättområdet runt sjöarna är på alla håll omgivet av
skogar och myrar.
Naturlandskapet i Ockelbo kommun kännetecknas av kuperad barrskogsterräng med många sjöar och
myrar i låga terränglägen. Ockelbo kommun kan delas in i två delar av den så kallade norrlandsgränsen
eller ”limes norrlandicus”. Denna gräns går i ungefär nord-sydlig riktning, väster om Ockelbo samhälle och
upp till Lingan. Gränsen är detta havs högsta strandlinje och uppkom för ca 600 miljoner år sedan. Öster
om gränsen är landskapet låglänt medan väster om gränsen är landskapet kuperat med berg och dalar.
Inom kommunens gränser kan landskapet också delas in i tre naturgeografiska regioner. I de nordvästra
delarna av kommunen präglas landskapet av den vågiga bergkullterrängen med mellanboreala
skogsområden. Här domineras landskapet nästan helt av myrar och skogar. Jordbruk ligger inskränkt vid
fäbodar, ensamliggande finntorp och mindre byar. I de mellersta delarna av kommunen, markerna mellan
Åmot och Ockelbo, tillhör det sydligt Boreala kuperade området innanför Gästrikekusten. Här finns viktiga
odlingslandskap i dalgångarna längs Testeboån och Moån. Områdena kring Bysjön och öster om Ockelbo
tätort tillhör det flacka skogslandskapet norr om norrlandsgränsen och är dessutom det tidigaste
koloniserade bygden i kommunen.
Översiktskarta över Ockelbo kommuns hittills kända naturvärden finns att se i bilaga.
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Mer än tre fjärdedelar av kommunens yta är skogsmark. Skogarna i Ockelbo kommun är av samma typ
som på motsvarande breddgrader på norra halvklotet, den så kallade Taigan. Skogsbruk har en lång
tradition i kommunen och har under lång tid varit betydelsefull för kommunens näringsliv. Påverkan på
skogen har varit relativt intensiv i kommunen beroende på närheten till järnbruken och sågverksepoken.
Inom Ockelbo kommun är ca 50 % av
skogsmarken privatägd medan den
andra hälften ägs av Bergvik Skog AB
som således är den största markägaren i
kommunen. Bergvik Skog AB har en
naturvårdsstrategi i vilken ett av målen
med naturvårdsarbetet är att skogens
växter och djur ska bevaras på
landskapsnivå. Det innebär att de arbetar
med ekologisk landskapsplanering över
större sammanhängande delar av
markinnehavet. Bergvik Skog AB
skyddar områden med höga naturvärden
genom att avsätta skogsmark. Ca 2,2 %
av skogsmarken inom Ockelbo kommun
har Bergvik skog avsatt. 55 % av den
avsatta skogsmarken är klassade som
nyckelbiotoper. Se mer på www.skyddadskog.se

Naturreservat
Inom Ockelbo kommun finns ett naturreservat, Kroksjö öga. Trollbergets naturreservat inom kommunen är
beslutat men är överklagat. Egendomsnämnden i Uppsala stift har inrättat några kyrkoreservat på kyrkligt
ägd mark utan krav på ersättning från staten. Sidbohällskogen är ett av dessa kyrkoreservat och finns i
Ockelbo kommun. Mer information om områdena finns i objektsdelen.

I Ockelbo kommun finns sex områden och en liten del av ett
sjunde område som är utpekade som riksintressen för
naturvård. Ett område som är utpekat som riksintresse ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden.
Riksintressen representerar huvuddragen i den svenska
naturen och är de mest värdefulla områdena i nationellt
perspektiv. De områden som är klassade som riksintresse för
naturvården och har skogliga värden i Ockelbo kommun är OlLarsbergen och Ivantjärnsheden-Jädraån. Mer information om
områdena finns i objektsdelen.

Ett naturminne finns i Ockelbo kommun. Det är en pelargran
som står vid avtagsvägen mot Grönviken.

Pelargran
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Biotopskyddsområden är mindre mark- och
vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djureller växtarter. Storleken på ett biotopskydd är oftast
mellan 2-5 hektar. Det är en form av
mininaturreservat eftersom det skyddas precis som
naturreservat för sina höga naturvärden men är
mindre till storleken. Biotopskyddsområdena i
Ockelbo kommun beskrivs närmare i objektsdelen.

Naturvårdsavtal är ett annat sätt att skydda mindre
värdefulla områden. Det tecknas mellan
Skogsstyrelsen och markägare som är intresserade
av naturvård. Syftet med avtalet är att bevara,
utveckla eller skapa områden med höga naturvärden.
Avtalen är normalt 50-åriga och markägaren får viss
ekonomisk ersättning för de begränsningar i
brukandet som avtalet medför. Storleken på områden
med naturvårdsavtal är oftast mellan 3-20 hektar.
Naturvårdsavtal är ett viktigt komplement till
naturreservat och biotopskydd. Mer information finns
på Skogsstyrelsens hemsida, skogens pärlor:
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

Nyckelbiotoper har egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur
och växter. Nyckelbiotoper har inget juridiskt skydd. Skogsstyrelsen har inventerat nyckelbiotoper och
naturvärdesobjekt på privat skogsmark och skogsbolagen och andra stora markägare har genomfört egna
nyckelbiotopsinventeringar. Inom Ockelbo kommun finns nyckelbiotoper på privat skogsmark och på
bolagsmark. Mer information finns på Skogsstyrelsens hemsida, skogens pärlor

Projektet Skog och historia är ett bra exempel på hur skogens kulturarv har tagits tillvara.
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen har samordnat projektet och många nya forn- och
kulturlämningar i skogen har hittats genom åren. Genom ökad kunskap finns större möjligheter att bevara
lämningarna i dagens skogsbruk. Mer information finns på www.raa.se/
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Våtmarker
I de västra och sydöstra delarna av kommunen finns flera skyddsvärda vatten- och myrområden. Flera av
dessa marker är ovanliga på så sätt att de är av så kallad flarktyp och återfinns på sluttande myrmark.
Flera av myrarna hyser en intressant fågelfauna.

Mellan 1991 och 1994 genomfördes våtmarksinventeringen i Gävleborgs län där alla våtmarkstyper
inventerades och alla våtmarker naturvärdeklassades. Resultatet från våtmarksinventeringen redovisades i
en rapport som kom ut 2001. I Ockelbo kommun finns 175 våtmarker klassade från klass 1-4. I
objektsdelen finns klass 1 våtmarkerna samt en klass 2 våtmark närmare beskrivna.

Det finns tre kärr i Ockelbo kommun som är utpekade som rikkärr i våtmarksinventeringen. De tre rikkärren
finns vid Råjskon, Haketamp och Vickompostjärnen. Inventering av rikkärren i länet pågår av
Länsstyrelsen.

Skältjärnsmuren är en våtmark i Ockelbo
kommun som finns med som ett aktuellt
objekt i myrskyddsplanen som kommer att
få ett långsiktigt skydd som naturreservat.
Skältjärnsmuren är även ett Natura 2000område. Naturvårdsverket rapport 5669.
2007)

Fyra våtmarker inom kommunen är av
riskintresse för naturvård. Dessa är
Yxalampi, Skältjärnsmuren, PaulAndersmyren, Vansatta-Kolkilampimuren.
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Hur våtmarkerna förändras och varför har undersökts av Länsstyrelsen med hjälp av satellitbaserad
övervakning av vegetationsförändringar i Dalarna och Gävleborg. Områden med stor andel förändring kan
vara ett underlag inför framtida restaurering av våtmarker.

I Ockelbo kommun finns i dagsläget ingen torvtäkt. Ansökan om torvtäkt på Orbimuren avslogs 2009. I
dagsläget är ansökningar om bearbetningskoncession för Häbbergsmossen och Stor-Olforsmuren under
prövning.

Många våtmarker i kommunen har också kulturella värden. På en del myrar finns spår efter slåtter och
bete, rester efter lador samt spår efter torvbrytning. Slåttermyrar var förr viktiga i jordbruket. Boskap gick på
skogsbete i sumpskogar och på mossar.
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Det finns 226 sjöar och tjärnar som är
större än 1 hektar i kommunen. Deras
sammanlagda areal är ca 6300 ha. I
kommunen finns också ett femtontal åar
och bäckar med en total längd av ca 250
km är av sådan storlek att de i någon
mån kan tåla ett fiske.
Ockelbo kommun omfattar i huvudsak
delar av tre vattensystem: Testeboån,
Gavleån och Hamrångeån. Marginellt
berörs kommunen av Skärjån och
Björkeån.
Det är svårt att säga något generellt om
sjöarna och vattendragen då de är väldigt Testeboån
specifika. De 226 st sjöarna och tjärnarna
finns listade i fiskeplanen där även information om de större sjöarna finns. Mer information om sjöarnas
status finns i databasen VISS (mer information om VISS finns under stycket vattenförvaltning).
Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över skyddsvärda vattendrag i Gävleborg. De skyddsvärda
vattendragen med mycket höga naturvärden inom Ockelbo kommun är Jädraån, Gopån, Kölsjöån, Moån
och Testeboån. Björnbackån, Rännsjöbäcken och Kvisjöbäcken är också värdefulla vattendrag inom
kommunen. I objektsdelen beskrivs dessa vattendrag mer ingående.
I fiskeplanen för Ockelbo kommun finns mer information om övriga vattendrag samt i databasen VISS.

Testeboån-Lundbosjön och Jädraån-Ivantjärnsheden är av riksintresse för naturvård. I objektsdelen
beskrivs dessa närmare.

År 2000 infördes EG:s ramdirektiv för vatten, ofta kallat vattendirektivet. Målet med direktivet är att säkra
tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. I Sverige kallas arbete enligt vattendirektivet
för svensk vattenförvaltning. Ockelbo kommun tillhör Bottenhavets vattendistrikt och vattenmyndigheten
finns i Härnösand, Västernorrlands län. Åtgärder inom ramen för vattendirektivet ska prioriteras i
miljöarbetet. Vattendirektivet berör i hög grad kommunerna som är ansvariga för mark- och
vattenanvändning.
Sjöarna och vattendragen har fått en hälsobedömning, en så kallad statusklassning, genom arbetet med
vattenförvaltningen. Mer information finns på: www.viss.lansstyrelsen.se

Särskilda bestämmelser om byggande vid stränderna har funnits sedan början av 1950-talet. De nu
gällande strandskyddsbestämmelser finns i miljöbalken. Det generella strandskyddet är 100 meter från
stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten. Strandskyddet har två huvudsakliga syften, värna om
allemansrätten och friluftsliv samt bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. För att få
bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens som söks hos
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Mer information finns på: www.sandviken.se
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Gästriklands vattenvårdsförening övervakar Gästriklands större sjöar, vattendrag och kustvatten sedan
1960-talet. Föreningen består av fyra kommuner och fjorton företag i Gästrikland. Gästriklands
vattenvårdsförening skall svara för samordning av den recipientkontroll som föreningens medlemmar ålagts
genom föreläggande från länsstyrelsen. Gästriklands vattenvårdsförening har ett kontrollprogram som
utvärderar hur naturen och miljön mår. Detta görs genom att undersöka ett antal biologiska
(växtplankton, bottenfauna och makroalger) och kemiska parametrar (fosfor, kväve, metaller, vissa
miljögifter med mera) i vatten. Provtagning görs på 34 stationer i havet (10 platser i Norrsundet och 24
platser i Gävle fjärdar), 14 stationer i sjöar och 18 stationer i vattendrag. Alla typer av undersökningar
görs dock inte varje år och inte på alla platser.

I Gästrikland finns ett vattenråd för sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Gästriklands vattenråd
bildades i december 2007. Vattenrådet är ett lokalt forum och fungerar bland annat som diskussionsforum
och remissinstans i vattenförvaltningsarbetet. I ett vattenråd samverkar regionala aktörer kring de
gemensamma vattenresurserna inom ett avrinningsområde.

Större delen av vattensystemen i Ockelbo kommun är påverkade av vattenreglering för utvinning av
vattenkraft. Huvuddelen av kraftverken i kommunen är så kallade strömkraftverk och flödet varierar bara
beroende på nederbörd och till viss del på regleringen uppströms. Korttidsreglering då vattenmagasin fylls
när vattentillgången är stor (vår och höst) och töms när energibehovet ökar (huvudsak vintertid) utgör inte
något hot. Både Gavleån (inkl. Jädraån) och Testeboån (inkl. Bresiljeån) rinner upp i Faluns kommun i
Dalarna respektive Bollnäs kommun, där de regleras innan de når Ockelbo kommun. Kraftverken i
kommunen är relativt små.

Ockelbo kommun antog år 2000 en fiskeplan för kommunen med en kompletterande
vegetationsinventering (Danvind, 1998). Fiskeplanen kompletterades 2003 med utökade inventeringar av
de större vattendragen i kommunen (Andersson, 2003). I planen lyfts vissa vattendrag fram som
prioriterade. Likaså läggs fokus på att använda naturligt förekommande fisk som öring och harr för odling
och utsättning. I fiskeplanen finns förslag på åtgärder för att förbättra förutsättningar för fisket samt
biologisk återställning.
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Arbetet med miljömålet Ingen övergödning har främst
handlat om att åtgärda de enskilda avloppen i
kommunen. Ett omfattande inventeringsarbete av
enskilda avlopp påbörjades i Ockelbo kommun under
hösten 2006 och under 2016 beräknas samtliga
avlopp med vattentoalett vara inventerade. Tillsyn av
lantbruken sker kontinuerligt i kommunen men en
ökad tillsynsinsats har genomförts under de senaste
åren.

Arbetet med att motverka försurningen genom
kalkning av sjöar och vattendrag har pågått i
kommunen sedan år 1984. Kalkning utförs både i
sjöar, vattendrag och våtmarker och sprids med hjälp
av båt eller helikopter. Syftet med kalkningen är bland
annat att rädda hotade arter som flodpärlmussla och
flodkräfta. För att följa upp effekterna av kalkningen
tas prover på vattenkemi, i de kalkade vattnen, en till
två gånger om året i sjöar och 6 ggr om året i
vattendragen.

Helikopterkalkning

Arbetet med biologisk återställning i sjöar och vattendrag syftar till att återställa det naturliga växt- och
djurlivet som funnits i vattnet innan det blev påverkat. En del arbeten har utförts i kommunen då det gäller
biologisk återställning. Arbetet går i perioder då kommunen främst är beroende av att bidrag erhålls.

Gamla kvarn-, sågverks- och flottningsdammar är vanliga i vattendrag. Ofta fyller de inte längre någon
praktisk funktion och genom rivning förbättras vandringsmöjligheter för alla djurarter. I miljöer med höga
kulturvärden byggs vandringsvägar förbi hindret.
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Ockelbo är som nämnts tidigare en skogrik kommun. Skogsbruk och järnhantering har varit viktiga för
bygdens utveckling. Den odlingsbygd som finns har utgjort komplement till dessa näringar och även idag är
jordbruket beroende av skog och djurhållning för att vara livskraftigt.
Odlingslandskapet i
kommunen uppgår till ca 3
% av den totala ytan.
(www.scb.se) Eftersom
den totala åkerarealen i
kommunen är relativt liten,
blir den desto mer
värdefull för
landskapsbilden och
landskapets värden.
Jordbruksmarkerna runt
tätorterna Ockelbo, Lingbo
och Åmot har länge
utnyttjats och dessa
marker hyser idag både
intressant flora och
välbevarade gårdsmiljöer.
Gamla finnbygder
återfinns i Ockelbos
skogs- och myrmarker.

Det skedde en stor förändring i markanvändning i kommunen under 1900-talet. Mellan 1927 och 1993
minskade åkerarealen med ca 40 %. Arealen naturbetes- och slåttermarker minskade med hela 95 %
mellan 1927 och 1993. (Länsstyrelsen 1996:3) När det gäller djurantalets förändring har det skett nästan
lika stora förändringar som markanvändningen. Antalet mjölkkor har minskat med ca 96 % mellan 1927 och
2003 (www.scb.se). Däremot har uppfödning av nötkreatur för köttproduktion ökat.

De mest betydelsefulla jordbruksbygderna
i Ockelbo kommun ligger enligt
Länsstyrelsen (1996), i centrala
Ockelbobygden (Ulvsta, Åbyggeby etc),
östra Ockelbobygden (Östby,
Stenbäcken, Vansbron), Källsjön,
Rönnbacken, Lingbo med Östervik,
Klubbäcken och Åbron.
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Fodermarkerna kan delas in beroende på hur de hävdas, slåtter eller bete. Generellt sköts ängar genom
slåtter och hagar genom bete.
Länsstyrelsen i Gävleborg genomförde den första ängsoch hagmarksinventering i länet 1987-1990 och som
publicerades 1993. Under åren 2002-2004 gjordes en
uppdatering av ängs- och hagmarksinventeringen. 52
områden inventerades då i kommunen med en total
areal på 107,3 ha. Av den inventerade arealen utgörs
2,6 ha av ängsmarker och 91,8 ha av betesmarker. 12,9
ha är sådan mark som behöver restaureras för att
någon hävd ska kunna återupptas.
I objektsdelen beskrivs samtliga ängsmarker i
kommunen som hävdas samt de största och
värdefullaste betesmarkerna. Information har hämtats
från Jordbruksverket. Mer information finns hos
Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.
www.jordbruksverket.se

Gävleborgs län har en hög andel ekologisk produktion. Totalt i Ockelbo kommun brukas ca 580 ha
ekologiskt av totalt ca 3500 ha ekologiskt.

Arbetet med landsbygdsutveckling hos Länsstyrelsen, Jordbruksverket och andra myndigheter och
organisationer sker i ett så kallat Landsbygdsprogram. Det nya landsbygdsprogrammet sträcker sig från
2014-2020. Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger
oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Mer information finns på
www.lansstyrelsen.se/gavleborg eller www.jordbruksverket.se

Fäbodarnas ursprung går tillbaka till förhistorisk tid men när de uppkom vet man inte. Under medeltiden var
fäbodsystemet redan väl etablerat. Fäbodarna uppstod ur behovet av betesmark. Under 1800-talet ökade
befolkningen kraftigt och det blev stor brist på mark och gårdar. Det var då fäbodsystemet nådde sin största
omfattning. I vissa regioner blev då de närliggande fäbodarna (bodlanden) fristående gårdar genom
arvsskiften och försäljning. Fäbodsystemet upphörde till stora delar efter andra världskriget.
Gåsbäcken är idag den enda fäbod i Ockelbo kommun som är i drift.
Några personer har arbetat ideellt med att
kartlägga alla fäbodar som funnits inom Ockelbo
kommun.

Kulturmiljöerna i odlingslandskapet är väldigt
viktiga. Exempel på landskapselement i
odlingslandskapet: stenmurar, gärdesgårdar av trä,
jordvallar, fägator, odlingsrösen, fossila åkrar,
stentippar, fornlämningslokaler, byggnadsgrunder,
hamlade träd, åkerholmar m.m. För att behålla
kulturlandskapet måste det även i fortsättningen
vara brukat och bebott.
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Det finns flera platser som har betydelse för
friluftslivet i Ockelbo kommun, allt från fiskesjöar till
vandrings- och skoterleder samt fina badplatser. Ett
område som kan nämnas är Rönnåsen.
Vid Rönnåsen finns en slalombacke och en
pulkabacke. Uppe på Rönnåsen ligger
Rönnåsstugan 270 m över havet med en fantastisk
utsikt. Det är Friluftsfrämjandet som äger och driver
anläggningen. Både skoterleden och Gästrikeleden
går förbi Rönnåsen. Flera vindskydd och grillplatser
finns vid Rönnåsen. Man kan även titta på de stora
klapperstensfälten som härstammar från den tid då
kustlinjen gick så långt upp eller leta på
björngrottorna i bergsbranten.
Skidbacke vid Rönnåsen

Tätortsnära natur är oftast den natur som vi upplever till vardags.
Tätortsnära grönområden har social, kulturell och ekologisk
betydelse och är väldigt viktigt för vår boendemiljö. I Ockelbo
kommun är naturen en del av tätorterna och skogen finns alltid nära.
I många tätortsnära naturområden i Ockelbo kommun finns
promenadstigar.

Inom Ockelbo kommun finns
många fina vandringsleder:
Gästrikeleden: Tanken på en
vandringsled runt Gästrikland
väcktes av friluftsfrämjandet i
början av 1970-talet.
Gästrikeleden är numera en ca
30 mil lång vandringsled. Den
första delen var klar 1975 och
den färdiga leden invigdes
1986. Gästrikeleden sträcker
sig ca 95 km inom Ockelbo
kommun. Från Jädraås går en
led till Lingbo som norr om
Åmot ansluter till
Hälsingeleden. Genom en
tvärled till Rönnåsen bildas
Rönnåsrundan. Lenåsleden går
från Fäbodleden vid Blankas
fäbod till Mårtensklack. Fäbodleden är en "tvärled" mellan Högbo och Kungsfors. Numera ingår även
Björnspåret i Åmot som en del av Gästrikeleden.
Orange markeringar på träd och stolpar samt pilar och skyltar visar vägen längs Gästrikeleden. Det är
kommunerna som är huvudmän för leden. Mer information www.vandra-gestrikland.se
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Kring Ockelbo tätort finns tre lite mer utmärkande tätortsnära naturområden med stigar.
Fornwij är ett välbesökt natur- och kulturområde. Genom området går hälsans stig. Hälsans stig sträcker
sig runt Bysjöns sydvästra strand och det kulturhistoriska Wijområdet. Längs stigen passeras platser som
bl.a. Pålsgården (Ockelbo hembygdsgård),
Bläckhornet/spannmålsmagasin som idag är
lanthandelsmuseum, Fornwijudden där det
finns järnåldersgravar och
järnframställningsplatser, ovanliga träd som
planerades 1963, Wij herrgård, Wij valsverk
och badplatserna Sjöbacken och
Wijdammen. På våren är naturen speciellt
vacker ute på Fornwij då marken är täckt av
vitsippor och liljekonvaljer.
Näsbacken är ett annat fint natur- och
kulturområde där det finns promenadstigar
av lite mer naturkaraktär.
I Jädraås finns bruksvandringen och
elljusspåret som kan räknas in som
tätortsnära stråk. Bruksvandringen är en
markerad slinga som går runt byn. Efter
slingan finns information om byggnader etc.
Mer information finns på www.jadraas.se

Hälsans stig

I Åmot finns bruksslingan och elljusspåret som tätortsnära
naturområden. Efter bruksslingan finns många fina
kulturbyggnader som t.ex. Bunges kapell, tullkvarnen,
smedsgårdarna, kolhuset, tysksmedjan, herrgården, prästgården
och Åmots kyrka. Mer information finns på www.amot.nu
Sjöleden är en markerad led runt sjön Lingan i Lingbo. Leden är
lämplig både för promenader och ridning, vintertid även för
skoteråkning. Ett populärt mål längs leden är Kolmiludden, nära
Grönviken. Grillplats finns liksom ett rejält vindskydd. Även
elljusspåret i Lingbo ligger tätortsnära.
Sendbergsleden: Sendbergsleden är en vandringsled som går
på och omkring Sendberget. Längs leden passeras platser som
Gammelåsberget, Påtbo, Gnupberget och Flaggberget. Mer
information finns på www.abyggeby.nu
Naturstigar: Två naturstigar en gång upprättade av
Skogsstyrelsen finns inom kommunen. En finns vid Jädraån och
den andra vid Medskogssjön.
Lönn i höstskrud

Elljusspår i kommunen finns i Ulvsta, Åmot, Jädraås och Lingbo. En ny naturled har dagits från Ulvsta till
Rönnåsen. Förhoppningsvis kommer den sträckan framöver att utrustas med elljus.

I Ockelbo kommun är det Ockelbo Skoterklubb som sköter skoterledssystemet. Tillsammans med Dalarna
och Hälsingland är Ockelbo sammanlänkat via ett väl utvecklat skoterledssystem. Ockelbo Skoterklubb är
en ideell förening som underhåller många mil välpreparerade leder. Mer information finns på
www.ockelboskoterklubb.se
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I Ockelbo kommun finns både lättpaddlande och lite mer avancerade kanotleder av varierande längd. Här
kan du t.ex. lägga i kanoten i Lingbo och kliva ur den i Gävle, en sträcka på 10 mil. Två kanotleder inom
kommunen är Lingboleden och Testeboåleden.
Lingboleden går från Lingbo som passerar Mörtebo och Viksjö och slutligen Ockelbo. Kanotleden
genomkorsar vidsträckta ödemarker i landskapets norra del på gränsen till Hälsingland. Området rymmer
några fina fågellokaler, bl a häckar fiskgjusen här. Under färden passeras också lämningar av gamla tiders
skogs- och bergsbruk. Sista biten domineras av en längre landtransport på 6 km.
Testeboåleden går från Ockelbo och passerar Oslättfors och Öjaren och slutligen Högbo Bruk. Testeboån
var tidigare flottled och spår efter detta finns kvar på sina håll. Ån rinner genom ett flackt skogs- och
myrlandskap med gles bebyggelse och få vägar. Via Jädraån och Hoforsleden kan färden förlängas till
Sandviken och Gävle.
Mer information finns på www.paddla-gestrikland.se

Kommunalt bad finns vid Sjöbacken i Ockelbo.
Många fina naturbad finns runt om i kommunen.
Några exempel är: Sidsjön i Källsjön,
Masugnsdammen i Åmot, dammen i Jädraån,
Näsudden i Lingbo, Valkalampi i Jädraås,
Kvarndammen i Mo, Medskogssjön, Mångeln,
och Wijdammen i Ockelbo. En stor del av dessa
badplatser tar kommunen årliga badvattenprover
under sommaren.

Allmän iläggningsplats för båtar finns i Bysjön vid
campingen i Ockelbo. Tillgänglighet för att lägga i
båt finns även i Testeboån ca 250 meter
uppströms Sundsbron. Allmän iläggningsplats för kanot kommer att finnas vid Trollberget vid Ekaren.

Fritidsfisket är en av de större fritidssysselsättningarna
i kommunen. I Ockelbo kommun finns många fina
sportfiskevatten. Öring kan fångas i bl.a. Testeboån,
Lillån, Gopån och Moån. Inom kommunen finns också
många fina ädelfiskevatten som Öratjärnarna i Åmot.
Flera av fiskevattnen har handikappanpassade
bryggor för funktionshindrade, vindskydd och
grillplatser. Det finns flera sjöar och tjärnar som
anpassats för Put-and-take fiske. Mer information:
www.visitockelbo.se

En annan stor fritidssysselsättning i kommunen är jakten. Statistik över jakten bl.a. i Ockelbo kommun finns
på jaktrapport.se. Där finns fullständiga älgobservationsrapporter och dagboksanteckningar från alla
jaktlag, samt anvisningar, blanketter, forum, kartor mm.
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Det är nästan en omöjlig uppgift att generellt
beskriva växt-och djurlivet i en kommun. Det pågår
ständigt inventeringar av växt- och djurlivet.
Myndigheter utför inventeringar, övervakar och
sammanställer rapporter över olika arter. Ideella
föreningar gör ett viktigt arbete med att inventera
och rapportera artfynd, t.ex. botaniska föreningar
och fågelklubbar.
Nedan följer information om var man kan hitta mer
information om olika arter.

Ekorre

Biologisk mångfald är variationen av allt levande som finns på vår jord som organismer, arter och
ekosystem. Den biologiska mångfalden beskrivs ofta på tre nivåer; mångfald av arter, genetisk variation
och mångfald av ekosystem och naturtyper. Ofta när biologisk mångfald diskuteras är det mångfalden av
arter som det syftas på. En stor artrikedom är ofta ett sätt att jämföra hur värdefull en naturtyp är. I de fall
där samma naturtyp jämförs är ofta ett område med hög artrikedom mer värt än ett område med färre arter.

Bäverspår
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Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter,
djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett
i naturen och söka bland de över 40 miljoner* fynduppgifterna
(med undantag för vissa känsliga arter), som privatpersoner såväl
som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har
bidragit med. Mer information: www.artportalen.se

"Rödlistor" är ett sätt att kartlägga arter som är utrotningshotade,
riskerar att bli utrotningshotade eller på något sätt är missgynnade.
Rödlistan är ett pågående arbete, liksom arbetet med
åtgärdsprogrammen för de rödlistade arterna. Listan grupperar
arter i ett system med kategorier för olika grad av sällsynthet och
risk för utdöende: Försvunnen (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad
(EN), Sårbar (VU), Missgynnad (NT). Rödlistan tas fram av
Artdatabanken och revideras vart femte år. Den nu gällande
rödlistan kom ut våren 2015. Mer information:
www.artdatabanken.se
Exempel på tre rödlistade arter som finns i Ockelbo
kommun:
Lodjur - Lodjuret är det enda vilda kattdjuret i
Skandinavien och ett av våra fyra stora
rovdjur. Fortgående minskning förekommer i kombination
med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att
arten hamnar i kategorin Sårbar (VU) enligt
rödlistningsbedömningen. Lodjuret rör sig gärna i täta
skogsområden. Lodjur är i dag relativt spridd över hela
Gävleb org och förekommer i Ockelbo kommun. Den
vanligaste födan för lodjur i länet är rådjur och annat
småvilt.
Storspov – Storspoven häckar på åkermark, ängsmark,
hedar och myrar. Storspoven har under det senaste
decenniet minskat med en tredjedel. Arten bedömdes
som VU (Sårbar) år 2010 enligt rödlistningsbedömningen.
Men minskningstakten har reducerats under senare år
och bedöms numera som NT (Nära hotad) enligt
rödlistningsbedömningen.
Spatelvitmossa – Spatelvitmossa är den enda vitmossan
som är rödlistad. Den växer i medelfattiga myrar.
Spatelvitmossa är en medelstor, ljusgrön eller blekt
gulgrön vitmossa. I exponerade lägen och sent på hösten
kan rosa fläckar uppträda. Antalet lokalområden i landet
skattas till 20. I Gävleborgs län finns mossan i en lokal
och den finns i Ockelbo kommun.

Lospår
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Signalarter är en typ av indikatorarter som är användbara
för att lokalisera och urskilja miljöer med höga
naturvärden. Signalarter har bl.a. använts av
Skogsstyrelsen som stöd och hjälpmedel vid
inventeringen av nyckelbiotoper. Mer information:
www.skogsstyrelsen.se
Ett exempel på en signalart inom Ockelbo kommun är:
Varglav - Varglaven är en signalart men även en
rödlistad art och växer på hård, gammal kärnved av tall.
Dess intensivt gula till gulgröna färg gör den lätt att känna
igen. I Ockelbo kommun finns varglaven dokumenterad
på fem myrar.
Varglav

Med nyckelarter avses arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter, direkt eller indirekt.
Man kan dela upp dem i tre typer. Många nyckelarter kan då föras till mer än en typ.
Detta är en kategori av arter som är viktig att fånga upp i olika naturvårdssammanhang. Nyckelarter är ett
begrepp som sannolikt kommer att bli allt viktigare och det är troligt att det kommer att få större och större
betydelse för svensk naturvård i framtiden. www.artdatabanken.se
Exempel på nyckelarter inom Ockelbo kommun:
Bin - Vildbin (solitärbin och humlor) och honungsbin lever av nektar och pollen. Bina spelar en stor roll för
de blommande växternas pollinering och därmed för odlingslandskapet. Bina bär upp den biologiska
mångfalden samt producerar livsrum och mat för djur och människor. Sjukdomar, gifter och ett förändrat
landskap hotar våra bin. Tillståndet kan, förutom att det allvarligt utarmar den biologiska mångfalden, få
konsekvenser för den matproduktion som kräver insektsbesök för pollinering vid grödans blomning. Det är
viktigt att åtgärder utförs för att säkerställa binas livsvillkor.
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Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) är Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma satsning
för att rädda arter som är på väg att försvinna. Arbetet hör ihop med miljömålen.
Inom Gävleborgs län finns ett 80-tal hotade arter som är aktuella för olika åtgärdsprogram. Mer information
finns på www.lansstyrelsen.se/gavleborg/
Ett exempel på en hotad art som har ett åtgärdsprogram
och som finns i Ockelbo kommun är:
Flodkräfta - Utseendet på vårt största sötvattenlevande
kräftdjur är mycket välbekant och den kan bara förväxlas
med den till Europa införda signalkräftan. Arten hotas av
den svampsjukdom som den introducerade signalkräftan
sprider. Minskningstakten har ökat dramatiskt under 2000talet, främst beroende på utsättning av signalkräfta i södra
Norrland. Bedömningen av minskningens storlek grundar
sig på Fiskeriverkets data. Flodkräftan är rödlistad och
enligt rödlistningsbedömning CR (Akut hotad).

Provfiske av Flodkräfta.

Fridlysning innebär att det är förbjudet att plocka, fånga,
döda, eller på annat sätt samla in eller skada vissa arter. Listor över fridlysta väster och djur i Gävleborgs
län finns på Länsstyrelsens hemsida. Mer information finns på www.lansstyrelsen.se/gavleborg/ och
www.naturvardsverket.se
Ett exempel på en fridlyst art inom Ockelbo kommun är:

Flodpärlmussla

Flodpärlmussla - Flodpärlmusslans skal är avlångt, i regel
njurformat med en tydligt insvängd underkant. Unga exemplar
är ljusbruna, medan äldre exemplar är mörkbruna eller helt
svarta. Vattenkraftsutbyggnad, regleringar och föroreningar har
reducerat populationerna kraftigt i södra och mellersta Sverige
under de senaste 3 generationerna (100 år), motsvarande en
minskning om mer än 50% i hela landet. Den är helt försvunnen
från ca 1/3 av de vattendrag den fanns i under början av 1900talet. Reproduktion sker enbart i ca 1/3 av kvarvarande
vattendrag. Flodpärlmusslan är rödlistad och bedöms som EN
(starkt hotad).
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1. Kroksjö öga, 2. Trollberget, 3. Sidbohällskogen, 4. Biotopskydd, Böle 1:7, 5. Biotopskydd, Nynäs 1:5,
6. Biotopskydd, Ulvsta 5:38, 5:39, 7. Biotopskydd, Grönviken 1:7, 8. Biotopskydd, Fallet 11:1,
9. Biotopskydd, Åbyggeby 2:11, 10. Biotopskydd, Lingbo 14:1, 11. Biotopskydd, Lingbo 4:8,
12. Biotopskydd, Åkrarna 1:16, 13. Biotopskydd, Långnäset, 14. Biotopskydd, Sunnanåsbo 1:12,
15. Biotopskydd, Brattdalbäcken, 16. Biotopskydd, Mo 20:1, 17. Biotopskydd, Mo 6:15,
18. Biotopskydd, Böle 1:11, 19. Ol-Larsbergen, 20. Ravinen på Ivantjärnsheden, 21. Rönnåsen,
22. Präståsen, 23. Romsen, 24. Packamas, 25. Öar i Fjärden.
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Skydd: Naturreservat
Area: 141 ha
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Naturreservatet ligger norr
om sjöarna Kroksjön och Långsjön, ca 6 km NV om
Lingbo. Skogen utgörs främst av flerskiktad
barrblandskog på mycket blockrik, kuperad och
svårframkomlig mark. I områdets västra delar ingår
även yngre skogar. Området har i senare tid varit
relativt opåverkat av skogsbruk eftersom att
marken är storblockig och därmed svårtillgänglig på
många ställen. Vissa delar av området bär spår av
brand då det finns kolade gamla högstubbar.
Hänglavsförekomsten, särskilt av garnlav, är riklig i
hela området, vilket är ovanligt i denna del av länet.
Sammanlagt har 6 rödlistade arter hittats i området
och 16 andra arter med signalartsvärde.
Arter: Doftskinn, Ullticka, Gammelgranskål,
Garnlav och Violettgrå tagellav.

Spår av brand. Kroksjö öga.

Skydd: Naturreservat (ej vunnit laga kraft,
överklagat)
Area: 70,7 ha
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Området ligger på södra
sidan av sjön Ekaren, mellan Ockelbo och Lingbo.
Större delen av området har klarat sig undan
sentida skogsbruk, och har därmed fått utvecklas
fritt under lång tid, vilket lett till god förekomst av
naturskogsstrukturer. I området finns allmänt till
rikligt med gamla senvuxna granar och granlågor. I
andra delar av området finns 200 åriga tallar och
rikligt med asp. Västra delen av reservatet är mer
påverkat genom vedtäkt, gallring och gamla
körvägar, men även denna del har stor potential att
utveckla fina naturvärden inom en relativt snar
framtid. Området har stor potential att bli ett
populärt utflyktsmål.
Arter: Rynkskinn, Tallticka, Ullticka.

Senvuxen granskog. Trollberget.
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Skydd: Kyrkoreservat
Area: ca 9 ha
Markägare: Kyrkan
Områdesbeskrivning: Detta område ligger cirka
en halv mil nordväst om Oslättfors. Området
domineras av en ca 4 hektar stor tallmosse.
Skogen domineras av tall med insprängda granar.
Den dominerande åldersklassen är ca 250 år.
Äldre grovbarkiga och knotiga tallöverståndare i
åldrar upp till 400 år förekommer rikligt. Den
grövsta tallen, med grov platt krona,
åldersbestämdes 1991 till 530 år. En annan tall var
567 år trots att den inte var grövre än 40 cm i
brösthöjd. Även granarna har nått en aktningsvärd
ålder i området. Två av dem åldersbestämdes till
340 respektive 346 år. Enstaka torrakor
förekommer liksom gamla stubbar. Den
huvudsakliga anledningen till att många träd i
Sidbohällskogen nått denna höga ålder torde vara
de speciella markförhållandena med torvbildning
och näringsbrist samt frånvaron av skogsbränder.

Torraka och låga. Sidbohällskogen

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 2,6 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 3,5
km NV om Medskogssjön. Biotopskyddet
beslutades 2006-10-11. Området utgörs av en äldre
naturskogsartad skog. Området består av 200-300
årig tallskog på torr mark. Inslag av björk, enstaka
torrakor och gamla lågor. Inom området
förekommer enstaka brandstubbar, vilket tyder på
att området tidigare brunnit. I östra delen finns ett
klapperstensfält.

Blockig mark med äldre tallskog. Böle 1:7
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Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 2,9 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 3,5
km väster om Jädraås. Biotopskyddet beslutades
2001-11-26. Området utgörs av äldre
naturskogsartad skog. Området domineras av
gammal granskog och med enstaka lövträd. Den
norra delen är en tallbacke med ca 200-årig
tallskog.
Arter: Tallticka, korallblylav, kötticka och varglav.

Naturskogsartad skog. Nynäs 1:5

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 3,2 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 2
km öster om Jädraås. Biotopskyddet beslutades
2001-02-19. Området utgörs av äldre
naturskogsartad skog. Beståndet är en ca 150-200
årig blandskog av tall och gran. Det finns lågor och
torrakor i olika nedbrytningsstadier.
Arter: Rosenticka och stjärntagging.

Låga i tidigt stadium. Ulvsta 5:38 och 5:39
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Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 4,3 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 2
km öster om Grönviken. Biotopskyddet beslutades
2003-11-17. Området utgörs av äldre
naturskogsartad skog. Skogen består av blandad
barr- och lövskog. Inom biotopen finns ett alkärr.
Arter: Tretåig hackspett

Biotopskyddsmarkering. Grönviken 1:7

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 7,3 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 5
km väster om Lingbo. Biotopskyddet beslutades
2000-04-14. Området utgörs av äldre
naturskogsartad skog och består av blandad barroch lövskog. Det finns lågor och torrakor i olika
nedbrytningsstadier. Området ligger i en brant och
nedanför rinner Gopån. Förekomsten av hänglavar
är riklig i området.

Högstubbe. Fallet 11:1
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Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 4,5 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 3
km NV om Vallsbo. Biotopskyddet beslutades
2002-06-26. Området utgörs av äldre blandad barroch lövskog. Det dominerade trädslaget i biotopen
är gran. Det finns lågor och torrakor i olika
nedbrytningsstadier. Gnupbäcken rinner genom
biotopen.

Äldre granskog. Åbyggeby 2:11

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 2,8 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 4,3
km NO om Lingbo. Biotopskyddet beslutades 200309-26. Området utgörs av äldre naturskogsartad
skog. Det dominerande trädslaget i biotopen är tall.
Yngre granar håller på att etablera sig. I några av
tallarna finns brandljud vilket tyder på att biotopen
tidigare brunnit.

Tallskog med nyetablerade granar. Lingbo 14:1
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Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 1,5 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet ligger ca 4,5
km öster om Lingbo. Biotopskyddet beslutades
1995-10-20. Området utgörs av äldre
naturskogsartad skog och består av både barr- och
lövträd. Rikligt med lågor förekommer i vissa delar
av biotopen.

Björklåga. Lingbo 4:8

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 5,8 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Ca: 150 årig barrskog som
gränsar mot myr. Stort inslag av senvuxna träd.
Enstaka rötade granlågor. Inslag av äldre tallar.
Arter: Garnlav, Blåsippa, Gammelgranslav, Knärot.

Lågor i olika stadier. Åkrarna 1:16
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Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 3,5 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Vattendrag med slingrande
lopp. Hög och jämn luftfuktighet. Brandrefugium.
Djup bäckravin med slingrande bäck. Källpåverkat.
Stort inslag av grovt löv. Högbonitetsskog.
Arter: Ullticka, Tallticka, Kötticka.

Vattendrag i högbonitets skog. Långnäset.

Skydd: Biotopskyddsområde
Area:
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Biotopskyddet består delvis
av äldre tallskog på blockig mark med tydliga
brandspår. Delvis gammal gransumpskog med
inslag av lövträd.
Arter: Lunglav

Högstubbe med tydliga brandspår. Sunnanåsbo 1:12 och 1:13
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15. BIOTOPSKYDD BRATTDALBÄCKEN
Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 6,5 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Djup bäckravin med
slingrande bäck. Hög luftfuktighet. Vattendrag med
slingrande lopp.

Slingrande bäck i ravin. Brattdalbäcken.

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 6,3 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Skogskälla i anslutning till
rikare-skog slingan. Belägen nära hedsjöbäcken.
Tvåskiktat björkbestånd med gran på tidigare
ängsmark. Olikåldrig gammal granskog med inslag
av tall, björk och asp. Rikligt med rötade lågor.
Enstaka högstubbar. Enstaka stående torra träd
med hackmärken. Enstaka grova granar och äldre
tallar. Avgränsas i öster mot järnväg. Längs bäcken
finns enstaka klibbal. Rikligt med rötade och
vindfällda barrlågor. Ett litet bestånd med
lavbehängda granar.
Arter: Ullticka

Klibbal. Mo 20:1
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Skydd: Biotopskyddsområde
Area:
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Ca 120-årig granskog på
blåbärsmark med inslag av äldre tall. Asp
förekommer i hela objektet, enstaka grova.
Bitvis glesare och mer talldominerat. Riklig
förekomst av torrträd av såväl asp som gran och
tall. Lågor av olika åldrar rätt allmänt
förekommande-fynd av vedtrappmossa och ullticka.
Hålträd av asp. Objektet korsas av väg i öster och
gränsar mot blockmark i väster.
Arter: Garnlav, Nästlav, Tallticka, Vedtrappmossa,
Ullticka, Vågbandad barkbock, Bronshjon,
Kattfotslav, Knärot, Kötticka, Rävticka, Storaspticka, Asphättemossa, Vedticka, Kantvitmossa,
Asptagging.

Äldre tall. Mo 6:15

Skydd: Biotopskyddsområde
Area: 1,2 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Olikåldrig äldre tallskog på
mager mark. Brandspår. Enstaka högstubbar,
torrakor, torrträd, granlåga.
Arter: Ullticka

Stor torraka. Böle 1:11
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Skydd: Riksintresse för naturvård
Area: Riksintresset 198 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: Ol-Larsbergen är ett
välutvecklat åsnätsområde. De högsta kraftigare
kullarna når 212-213 meter över havet. Enstaka
ryggar inom Ol-Larsbergen når dock över 215
meter över havet.
Ol-Larsbergen är lättillgängligt och välbesökt. Den
säregna naturen gör området till ett högt skattat
utflyktsmål. På grund av de höga geologiska
värdena är Ol-Larsbergen av riksintresse för
naturvård.

Stig bland kullarna på Ol-larsbergen

Skydd: Riksintresse för naturvård
Area: Hela riksintresset ca 1000 hektar inom
Ockelbo kommun
Markägare: Privata och Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: IvantjärnshedenJädraåsfältet är ett ishavsdelta i Järboåsens
sträckning i Jädraåns dalgång. Isälvsdeltat markerar
olika stadier i landhöjningsprocessen. Den stora
sidoravinen vid Tansbäcken finns i
Ivantjärnshedens centrala del. Ravinen är djup och
ca 600 m lång. I ravinen växer inga äldre träd,
däremot är det gott om gråal, glasbjörk och
brakved. Växtsamhällena i ravinens botten utgörs
huvudsakligen av kärr. Markfloran är artrik.
Dessutom finns flera rikindikerande, inom regionen
mindre vanliga mossor. Ivantjärnshedens vegetation
karaktäriseras till stor del av skarp tallhed med ris,
ljung, blåbär och lingon i fältskiktet.
Arter: blåsippa, gullpudra, hässlebrodd, häxört,
lundarv, ormbär, spindelblomster, storgröe,
strutbräken, trolldruva, vänderot, dvärglummer,
slåtterblomma, torta, knölsyska, knölklocka,
forsärla.
Brant ravin. Ivantjärnsheden
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Skydd: Inget, endast nyckelbiotop.
Area: Nyckelbiotoperna ca 47 hektar
Markägare: Privata och Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: I Rönnåsens branta
sluttning mot öster och norr ligger serier med
klapperstensfält på nivåer mellan 160 och 200
meter över havet, upp till en nivå med högsta
kustlinjen. Andra delar av sluttningen intas av
hällmarker, stup och blockterräng. Skogen utgörs
till största delen av en gammal mager tallskog med
en del vresiga gammelfuror i de mest otillgängliga
branterna, kvarlämnade efter tidigare avverkningar.
Betydande delar intas av en mossrik grov granskog
på blockrik morän. Skogen är delvis olikåldrig med
inslag av äldre björk, asp och tall. Framsipprande
vatten har på sina ställen skapat källområden med
rikare vegetation och stort lövinslag t.ex. klibbal och
olvon.
Arter: ögonpyrola, tallört, tibast, korallrot,
skogsnycklar, spindelblomster, tvåblad, gul och röd
parasollmossa, olvon, klibbal ullticka, lunglav.

Klapperstensfält. Rönnåsen

Skydd: Inget, endast nyckelbiotop.
Area: ca 25 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: Området utgörs av berget
Präståsens bördiga sydvästsluttning. Ca 160 årig
grov örtrik granskog med inslag av äldre lövträd.
Skogen var i äldre tid hårt tamdjursbetad från
Präståsens fäbod. När betet upphörde så slöt sig
skogen och fick sin idag blandning av gran, asp,
björk, rönn och sälg. Den bördiga marken gör att
träden växer fort och området har redan fått
naturskogs drag med torrträd och lågor. Floran är
örtrik som gynnats av den forna djurhållningen i
området.
Arter: Blåsippa, Vitsippa, Teveronika, Nattviol,
Tolta, Trolldruva, Hässlebrodd, Rönn, Sälg.

Vitsippor. Präståsen.
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Skydd: Inget, endast nyckelbiotop.
Area: ca 20 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: Området är omväxlande
med högstammig fastmarksskog, bäckstråk och
sumpskog uppkommen på tidigare brukade
kulturmarker. Sumpskogen utgörs i första hand av
granskog, enstaka klibbtickrötade lågor
förekommer. Det finns klibbalsdominerade kärr, en
hel del högörter och ormbunkar växer i anslutning
till de två bäckar som ringlar igenom området. Norr
om sumpskogen växer reslig tall- och
barrblandskog, några tiotal mer än tvåhundraåriga
tallar har lämnats kvar på en kulle där flera av
dessa har invallade brandljud vid stambaserna.
Några kolbottnar och milvaktarens stuga går också
att hitta i området. Hela området hyser ett rikt
fågelliv med blandannat Bivråk.
Arter: Häxört, Gullpudra, Missne, Kärrfibbla,
Klibbticka, Bivråk.

Bäck. Romsen.

Skydd: Inget, endast nyckelbiotop.
Area: ca 20 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: På den nordostvända
sluttningen har det brunnit vid flera tillfällen. Branten
domineras av gran, men en del av de
brandföryngrade lövträden finns kvar. Här finner
man ett femtiotal mycket grova aspar, tillsammans
med sälg, rönn och vårtbjörk. Flera av asparna
fungerar som boträd för Spillkråka och Större
hackspett. Dessa fågelarter har en nyckelroll i
skogsekosystemet genom att de nästan alltid gör
nya bohål varje år. De gamla hålen övertas av
andra arter. Asparna utgör också växtplatser för
Lunglav.
Arter: Knärot, Lunglav, Ullticka, Rosenticka,
Spindelblomster.

Grov asp. Packamas
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Skydd: Inget, endast nyckelbiotop.
Area: ca 17 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Områdesbeskrivning: I sydöstra delen av
Ockelbo kommun ligger Fjärden i anslutning till
Testeboån. I Fjärden ligger det ett tiotal öar med
nyckelbiotoper. Bergvik skog AB genomförde 2015
en naturvårdsbränning på öarna. Bränningen
medför att hotade arter som är beroende av brand
får en chans att fortleva. Största delen av öarna är
torra och består av äldre tall där det finns några
som är 200-åriga. Delar av öarna är blöta och
innehåller mest Asp och Gran. Exempel på arter
som gynnas av brand kan vara; Raggbocken,
Mosippa, Brandnäva, Svedjenäva.
Arter: Ullticka.

Naturvårdsbränning
.

Foto: Anna Femling/Stora Enso AB

Foto: Anna Femling/Stora Enso AB

Naturvårdsbränning
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26. Botjärnsmuren, 27. Stormuren, 28. Paul-Andersmuren m.fl. och Kvisjötjärn, 29. Bönmuren,
30. Mattismuren, 31. Skålåsmuren, 32. Rimuren-Flano, Brännholmstjärnarna, 33. Yxalampi,
34. Vansattamuren, 35. Kolkilampmurarna, 36. Syvama, 37. Skältjärnsmuren, 38. Sjulsmuren,
39. Svarttjärnsmuren, 40. Halvvägsmurarna

Halvägsmurarna
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Skydd: Inget
Area: 84 ha
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Botjärnsmuren är ett orört
myrkomplex. Genom detta rinner två små bäckar
som avvattnar Botjärnsmuren via Botjärnen till
Gopån. Komplexet domineras av sluttande kärr och
glest skogbevuxna mossepartier. Vid Botjärnen
finns stora blöta kärrytor. Fågelfaunan är intressant
med bl.a. häckande grönbena, skogssnäppa,
gulärla och buskskvätta. Kontakten med öppet
vatten vid Gopån, Botjärnen och de avvattnande
bäckarna ger området ett allmänt skyddsvärde.
Den rika fågelfaunan stärker bevarandevärdet.
Arter: Buskskvätta, Ängspiplärka.

Småtallar på mosse. Botjärnsmuren

Skydd: Inget
Area: 170 ha
Markägare: Bolag och privata
Områdesbeskrivning: Stormuren är en glest
skogbevuxen mosse. Den är tydligt strängad i sin
östra halva medan den västra karaktäriseras av
stora sammanhängande myrytor med ristuvor eller
höljesvegetation. Några små gölar finns i den
sydöstra delen. Uppdelningen i strängar och höljor
är mycket tydlig och strängarna är ofta höga.
Vegetationen domineras av ljung, kråkbär och
andra ris men även dvärgbjörk ingår. Tuvdun
dominerar höljeytorna men i blötare höljor ingår
även dystarr och kallgräs. Stormuren är en mäktig
mosse med väl skilda tuvor och höljor. Mossen har
en intressant och ovanlig hydrotopografi.

Glest skogbevuxen mosse. Stormuren
44
298

Skydd: Riksintresse för Naturvård
Area: Paul-Andersmuren m.fl. 420 ha och
Kvisjötjärn 109 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Paul-Andersmuren är ett
varierat kärrkomplex med värdefulla våtmarker
utmed Bocksbäcken. TingsmurenBocksbäcksmuren utgör ett mosaikartat
myrkomplex som huvudsakligen består av kärr.
Skogsklädda mossepartier förekommer dock i
kanterna. Utmed Bocksbäcken som rinner rakt
genom komplexet förekommer kärr som påverkas
av bäckens översvämningar. Flarkkärr förekommer
på båda sidor om bäcken, men har störst
utbredning längs den nordvästra fliken. I PaulAndersmuren finns skyddsvärda blöta flarkkärr.
Kvisjötjärn bildar centrum i ett myrkomplex av
plana, skogbevuxna mossar (i söder) och starrkärr
av hög- eller lågstarrtyp. Kvisjötjärn avvattnas via
en bäck i myren till Kvisjön. Myrkomplexet är orört
och innefattar flera olika myrtyper.

Paul-Andersmuren

Skydd: Inget
Area: 174 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Bönmuren har smala
bågböjda strängar. På båda sidor om Kölsjöån finns
flikiga gungflykomplex. Ett mindre strängkärr ingår i
området. De plana kärren och gungflykomplexen vid
Styvjesjön och utmed Kölsjöån har påverkats eller
skapats av flottningsdammen Ekstaddammen. Med
en fast tröskel håller dammen vattenståndet
konstant i Kölsjöån till ca 1 km väster om
Styvjesjön. Fågellivet är tämligen rikt. Särskilt
intressanta är de blöta kärren i anslutning till ån. Där
påträffas bl.a. trana, grönbena, skogssnäppa,
drillsnäppa, storspov, enkelbeckasin, sävsparv och
gulärla. Bönmuren-Styvjesjön är ett rikt varierat
komplex av flera myrtyper. Det är lokalt påverkat av
dikning och präglat av fördämningen vid
Ekstaddammen. Särskilt intressanta för sitt fågelliv
är de vattenrika, strandnära kärren som är mer eller
mindre beroende av att dammen inte rivs ut.
Arter: Ängspiplärka, Sävsparv, Storspov

Våtmark runt Styvjesjön. Bönmuren
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Skydd: Inget
Area: 361 ha
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Nordlig mosse och strand
vid rinnande vatten med högt värde.
Mossekomplexet består bl.a. en svagt välvd
excentrisk mosse och stora heltäckande risytor
eller strängar med hjortron, ljung och kråkbär. Den
norra delen av myren är dikad. Det finns sju tjärnar
inom myrkomplexet. Myren är en väldigt art- och
individrik fågelmyr.
Arter: Buskskvätta.

Tjärn vid Mattismuren.

Skydd: Inget
Area: 365 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Myrkomplexet innehåller
både kärr och mossar men domineras i norr av en
vackert differentierad ensidigt sluttande mosse.
Mossen är svagt välvd i kanterna men är i övrigt
nästan plan. Mossen är uppbyggt av tydligt avsatta
rissträngar (ljung, kråkbär och hjortron som
huvudkomponenter) och bredare mellanliggande
höljeytor. Väster om Tåralamp finns ett välutvecklat
strängkärr. Myrkomplexet är nästintill opåverkat och
hyser en individrik fågelfauna.
Arter: Sånglärka, Ängspiplärka, Smålom

Kärr vid Skålåsmuren.
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Skydd: Inget
Area: 78 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Området delas av
Svartnäsån. Söder om ån är myren glest
skogbevuxen och intas av mossvegetation med
risklädda tuvor. Bäcken från Mörtsjön omges av
starrdominerade kärr. Norr om ån är myren helt
öppen, bortsett från ett par skogsklädda
fastmarksholmar. Mossepartier och kärrstråk
förekommer. Den lilla tjärnen omges av ett större
sammanhängande kärr med en
mjukmattedominerad vegetation som tuvdun,
trådstarr,flaskstarr,sileshår och tranbär.. Lösbottnar
förekommer och mindre partier med strängflarkuppdelning kan antydas. I väster finns även
limnogena kärr. Myren är opåverad av dikning.
Den öppna myrytan i norr är anmärkningsvärt stor.
Området är dessutom tämligen varierat och helt
orört. Det rika fågellivet höjer bevarandevärdet.
Arter: Smålom, Videsparv.
Senvuxen tall med tjärn i bakgrunden. Rimuren-Flano

Skydd: Riksintresse för naturvård
Area: 120 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Yxalampi är ett välutvecklat
flarkkärrkomplex med tydliga upphöjda strängar och
mellanliggande blöta lösbottnar Myren sluttar
markant åt öster och de övre flarkarna och
flarkgölarna är tydligt avsatta i terrasser. I nordost
finns stora lösbottnar nedanför terrassgölarna. Inom
komplexet förekommer plana, starkt sluttande kärr,
små mossepartier främst i kanterna, samt ett
högstarrkärr som påverkas av bäcken nordost om
Jänttjärn. Myren är grund, åtminstone i de övre
delarna, med uppstickande moränblock. Yxalampi
har av flera skäl stora bevarandevärden. Flarkkärr
med terrassgölar utgör en i sig skyddsvärd myrtyp
som här befinner sig anmärkningsvärt långt söderut.
Yxalampi kan vara en av landets sydostligaste
flarkkärr med terrassgölar. Genom förekomsten av
den i Gästrikland mycket sällsynta gluttsnäppan har
myren stort fågelskyddsvärde.
Arter: Sävsparv, Varglav
Torraka på Yxalampi.
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Skydd: Riksintresse för naturvård
Area: 165 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Vansatta är ett stort
myrkomplex med företrädesvis öppna myrenheter.
Öster om Vansattatjärnen finna ett stort blött
flarkkärr med låga tydliga, ibland höga och tydligt
dämmande strängar och omfattande
flarklösbottnar. Flarkkomplexet övergår söderut i ett
kraftigt sluttande starrkärr. Här förekommer
rikkärrsvegetation och svagt rikindikerande
brunmossor i bottenskiktet. Vansatta är ett stort och
i det närmaste helt oskadat myrkomplex. Framför
allt de stora blöta flarkkärren och blandningen av
olika myrtypermed delvis skilda
utbredningsområden ger Vansatta stort
naturgeografiskt värde. Myren är också ett
värdefullt landskapselement. Särskilt tilltalande är
de öppna myrytorna som står i direkt kontakt med
Vansattatjärnen.
Arter: Varglav, Ängspiplärka, Buskskvätta.

Vansattamuren.

Skydd: Inget
Area: 184 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Kolkilampmurarna är en
blandmyr med både mosse- och kärrpartier. En
tydlig välvd halvcirkelformad excentrisk mosse i
myrens norra del har sin högsta punkt vid
Vickomposberget. De har höga, trädbevuxna
strängar och en göl. För övrigt intas myren av
sluttande kärr, till stor del utbildade som flarkkärr.
Myren påverkas i liten grad av ett par mindre diken i
de nordvästra och sydöstra kanterna.
Arter: Ängspiplärka, Buskskvätta, Spatelvitmossa.

Renlav. Kolkilampamurarna
48
302

Skydd: Inget
Area: 120 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Syvama är ett myrkomplex
med många skiftande myttyper. I den sydöstra
delen finns en halvcirkelformad excentrisk mosse
med ett gölsystem bestående av ett tiotal
långsmala gölar och ytterligare några blöta höljor
med lösbottenvegetation. Karaktäristiskt är det täta
systemet av strängar och den kraftiga välvningen. I
anslutning till denna mosse finns en skogbevuxen
mosse och en liten men välutvecklad ensidigt
sluttande mosse. Komplexets största enskilda
myrtyp är dock flarkkärr. Vegetationen på myren är
varierande. Syvama har mycket stora naturvärden.
Myrkomplexet innefattar flera vitt skilda myrtyper,
däribland välutvecklade flarkkärr och en excentrisk
mosse av märklig beskaffenhet. Syvama är ett av
de mest spektakulära myrkomplexen bland många
skyddsvärda myrar i nordvästra Gästrikland.
Arter: Ängspiplärka, Buskskvätta, Varglav.

Torraka av björk. Syvama

Skydd: Riksintresse för naturvård, Natura 2000område, Myrskyddsplaneobjekt-reservatsobjekt
Area: 233 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Skältjärnsmuren är ett stort
myrkomplex med excentrisk mosse med ett
gölsystem, bestående av åtta gölar och stora
lösbottenhöljor. Norr om bäcken till Skältjärn består
myren nästan uteslutande av kärr bl.a. ett flarkkärr
med ett tätt system av låga men tydliga strängar
och mjukmatteflarkar. I den mot söder utskjutande
Flintskallemuren uppträder även plana mossar.
Myren vid Ljustjärn består av ett välutvecklat
flarkkärr och ett blött lösbottenkärr nordväst om
tjärnen. Skältjärnsmuren har en mycket intressant
blandning av olika myrtyper och myren har ett rikt
fågelliv. Sammantaget gör detta att myren hör till de
mest skyddsvärda i nordvästra Gästrikland.
Arter: Ängspiplärka, Sävsparv, Storspov,
Buskskvätta, Smålom, Björnbrodd.

Skältjärn vid Skältjärnsmuren.
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Skydd: Inget
Area: 106 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Sjulsmuren kan betecknas
som ett mossekomplex med en diffust strängad och
ensidigt sluttande mosse i söder samt plana
tallmossar och öppna höljeytor. I västra delen finns
tendens till flarkbildning. Myren är häckningslokal
för bl.a. storspov, grönbena, enkelbeckasin och
buskskvätta. Sjulsmuren berörs av ett par mindre
diken men har ett visst fågelskyddsvärde.
Arter: Storspov, Buskskvätta.

Öppen höljeyta. Sjulsmuren

Skydd: Inget
Area: 100 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: SvarttjärnsmurenHögmossen bildar ett mossekomplex med två
mossar, var och en med ett litet öppet strängat
mosseplan. I den södra högmossen finns tre gölar.
Ett blött kärr skiljer mossarna åt. Inom komplexet
finns också en plan skogbevuxen mosse (tallmosse)
samt översvämningspåverkade våtmarker utmed
Flaxån. Svarttjärnsmuren-Högmossen bildar ett
mycket intressant mossekomplex med avvikande
mossetyper. Skyddsvärdet stärks av att hela
komplexet inklusive lagg och kantzoner är odikat.
Svarttjärnsmurens södra spets ligger i Sandvikens
kommun.

Kärr vid Svarttjärnmuren.
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Skydd: Inget
Area: 80 ha
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Myren är ett välutvecklat
kärrkomplex i vilket ingår två tjärnar och en liten
bäck i myrens västra kant. Kärrsamhällen och
lösbottenvegetation, strängar och flarkar
förekommer. En flik i den nordvästra delen av
myren har dikats och en liten tjärn har sänkts.
Längs den östra delen sidan löper en kraftledning.
Flarkkärren norr om Grästjärn är öppna med
spridda småtallar. Nivåskillnaden mellan strängar
och flarkar är tydlig. Halvvägsmurarna är troligen
Gästriklands största och tydligast differentierade
flarkkärrkomplex. Välutvecklade flarkkärr av denna
typ är vanliga först i nordvästra Hälsingland. Myren
är en av de mest skyddsvärda fågelmyrarna i
nordvästra Gästrikland.
Arter: Varglav.

Varglav på torraka. Halvvägsmurarna

Grönbena vid Halvvägsmurarna
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41. Testeboån, 42. Jädraån, 43. Björnbackån, 44. Kvisjöbäcken, 45. Gopån, 46. Rännsjöbäcken,
47. Kölsjöån, 48. Moån.
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41. TESTEBOÅN
Skydd: Inget (inom Ockelbo kommun)
Markägare: Bolag och privata
Områdesbeskrivning: Testeboån har sina
källflöden i gränsområdet mellan Gästrikland och
Hälsingland och mynnar ut i havet i Gävlebukten.
Testeboån är ett av de större vattendragen i
Gävleborgs län. Ån rinner genom hela Ockelbo
kommun från nordväst till sydöst. Fallhöjden är
relativt stor och forsarna följer tätt på varandra med
lugnflytande partier där emellan. Mosaiken av skog
och vatten skapar en spännande natur och ger bra
förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Flera
arter lever här på norra gränsen av sitt
utbredningsområde.
Arter: Flodpärlmussla, flodnejonöga, utter

Testeboån

42. JÄDRAÅN
Skydd: Största delen av Jädraån är av Riksintresse
för naturvården
Markägare: Bolag och privata
Områdesbeskrivning: Vid Jädraån finns
välutbildade lösa avlagringar och erosionsformer.
Jädraån rinner fram över block- eller bergunderlag i
den delvis djupt nedskurna ravin.
Erosionsprocesserna är levande och nipbildning
förekommer på flera håll. Ån bildar på flera ställen
vackert utformade meanderbågar. Både
Korpströmmen och området vid Sågdammen är
sevärdheter av stort värde. Forsserien i Lundfors
med sin imponerande storlek och mäktighet är
mycket värdefull. Korpströmmen och Sågdammen
är sevärdheter av stort värde. Sträckorna är relativt
orörda och här finns fina strömmar och hällar i
anslutning till ån. Kraftverksdammar finns vid
Jädraås och vid Ivantjärn samt en regleringsdamm
vid Pallanite, 2 km uppströms Jädraås. I exempelvis
Mörtsjöbäcken och Tansbäcken som rinner ut i
Jädraån finns rikligt med flodpärlmusslor.
Arter: öring, harr, simpa, gädda, abborre, mört, löja,
lake, elritsa, ål, nejonöga, flodpärlmussla, forsärla,
utter och lokalt finns flodkräfta.
Jädraån
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Skydd: Inget
Markägare: Bolag och privata
Områdesbeskrivning: Björnbackån är ett litet orört
vattendrag i skogslandskapet. Begränsade ingrepp
av flottledsrensning förekommer dock. Fin
reproduktionslokal för öring. Omväxlande lopp med
forsar, höljor och åförgreningar. Bottensubstratet
varierar från grova block till grus och sand.
Arter: Öring

Björnbackån

Skydd: Inget
Markägare: Bolag
Områdesbeskrivning: Kvisjöbäcken rinner från
Stor-Kvisjön och mynnar i Kölsjöån strax nedströms
Hedsjön. Nedströms sjön är bäcken flack och rinner
genom ett våtmarksområde. Även den nedre delen
rinner genom ganska fuktig terräng men bäckens
lopp bryts nu av med ett antal korta strömmar.
Bottensubstratet är mycket varierat med allt från
block till sand och finsediment. Bitvis är
vattenvegetationen riklig. Flodpärlmusslor finns från
och med myren vid sjön och hela vägen ned till
Kölsjöån. Bitvis är tätheterna ganska stora i den
endast knsppt meter breda bäcken. Kvisjöbäcken är
ett av högst tio bestånd med flodpärlmussla i
Gävleborgs län som kan klassas som livskraftigt.
Stor andel riktigt små musslor. På en lokal var drygt
10 % av musslorna
Arter: Öring, Flodpärlmussla.

Kvisjöbacken
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Skydd: Inget
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Gopån rinner genom två
sjöar på sin väg ned till Hamrångeån och
Bottenhavet. Den övre delen mellan Gopen och
Lingan rinner genom skog och kantas av en hel del
våtmarker. Ån har kvar sitt naturliga lopp med
värdefulla fors- och strömsträckor som är måttligt
flottledsrensade. Ån är också oreglerad.
Flodpärlmusslor finns endast på nedre halvan av
sträckan mellan Gopen och Lingan. Bitvis finns
ganska rikligt med musslor men inga små musslor
har påträffats. Den minsta musslan som
observerats är 80 mm lång.
Arter: Öring, Flodpärlmussla, Flodkräfta.

Gopån

Skydd: Inget
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Rännsjöbäcken avvattnar
Stor- och Liss-Rännsjön och mynnar till Testeboån
vid Ulvstatjärnen. Den övre delen nedströms
sjöarna är flack och omges av våtmarker. Den
nedre delen av vattendraget är mer strömmande
och rinner förbi ängar och bebyggelse. Bitvis
strömmar bäcken fram över fina grusbottnar som
ibland är bevuxna. På den nedre sträckan finns ett
antal mindre dammar och en liten fiskodling. En del
av Rännsjöbäcken kantas av motionsslingan vid
Ulvsta. Flodpärlmusslor finns i hela vattendraget
nedströms våtmarkerna. På vissa sträckor finns
även förhållandevis rikligt med riktigt små musslor.
Rännsjöbäcken är ett av högst tio bestånd med
flodpärlmussla i Gävleborgs län som kan klassas
som livskraftigt. Över 18 9% av musslorna på en
lokal var
Arter: Öring, Flodpärlmussla.

Rännsjöbäcken
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Skydd: Inget
Markägare: Bolag och Privata
Områdesbeskrivning: Kölsjöån rinner från Kölsjön
och sammanflödar med Bresilje-Testeboån i
Hammardammen i Åmot. Hälften av ån har svagt
strömmande till forsande strömförhållanden. Ån är
dock på en del ställen kraftigt påverkad av
flottledsrensning. Vattenvegetationen har en
normal fördelning av olika växttyper
Arter: Öring, Flodpärlmussla.

Kölsjöån

Skydd: Inget
Markägare: Privata
Områdesbeskrivning: Moån har sin början i
Mosjön och mynnar i Bysjön. Vattendraget är
mellan 3-8 meter brett och en längd på drygt 2 mil
samt en fallhöjd av ca 110 meter. Orensade
sträckor och fina öringbiotoper finns i Moåns
mellersta del där fallhöjden är som störst och timret
ska ha flottats genom rännor.
Arter: Öring, Flodpärlmussla.

Moån
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49. Betesmark vid Gåsbäckens fäbod, 50. Betesmark vid Åkerby, 51. Betesmark vid Strömbacka,
52. Betesmark vid Bysjön, 53. Äng vid Flaxbodarna, 54. Äng vid Mångeln, 55. Äng vid Kolforsen,
56. Ängar vid Lingan
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Skydd: Inget
Area: 27 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Gåsbäcken är något så
unikt som en nyuppförd fäbod. Visserligen har
boningshuset och ladugården stått här sedan äldre
tiders fäboddrift, men de övriga byggnaderna är
hitflyttade. Fäboden var övergiven innan den togs
över för att ge mer bete åt kor och getter som har
sin hemgård i närheten. Fäboden är välhävdad
med artrika torra-friska låglandsgräsmarker.
Betesmarkerstyp av örtrikt fältskikt, blandskog,
luckor, fäbodbete.
Arter: Ögontröstarter, Ärenpris, Ängsvädd, Ängsfryle,
Blekfryle, Svartfryle, Skogsnäva, Skallrearter, Ormrot,
Prästkrage, Gulmåra, Brudborste, Bockrot.

Gåsbäckens fäbod.

Skydd: Inget
Area: 0,7 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: I Åkerby, 1 km väster om
Ockelbo tätort finns en vacker belägen björkhage.
Marktypen är näringsfattig och en rished med
blåbär-lingontyp dominerar fältskiktet. Mindre inslag
av fårsvingel-torräng förekommer också. Förutom
några äldre stora björkar finns ett yngre trädskikt av
gran, asp och rönn samt spridda en- och rosbuskar.
Hävden är god men på vissa delar täcks av
örnbräken som djuren ratar. Hagen hävdas idag av
nötkreatur.
Arter: Bockrot, Gulmåra, Ängsvädd, Stagg,
Ängsnejlika, Kattfot, Ormrot.

Betesmark vid Åkerby.
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Skydd: Inget
Area: 1,3 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Ca 9 km nordväst om
Ockelbo, finns en öppen hagmark vackert belägen
vid Testeboån. Hagen omges förutom av ån till
största delen av kultiverade betesmarker.
Vegetationen domineras av en friskäng av
rödventyp men såväl torrare partier som en
tuvtåtelfuktäng förekommer också. Enstaka björkar
och tallar finns spridda i hagen. Buskskiktet består
endast av några rosbuskar. Kulturhistoriska spår
saknas. Marken är välhävdad genom bete och har
lång kontinuitet som fodermark. Hagen har i vissa
delar en gödslepåverkan.
Arter: Bockrot, Fårsvingel, Gråfibbla, Hundstarr,
Liten blåklocka, Ormrot, Revfibbla, Smultron,
Vårbrodd, Ängsfryle/Blekfryle/Svartfryle, Ängsviol,
Ängsvädd, Ärenpris.

Betesmark vid Strömsbacka

Skydd: Inget
Area: ca: 22 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Nordöst om Bysjön ligger
en stor betesmark. Betesmarken ligger strandnära
och restaurering pågår av området. Mycket
röjningsarbete har utförts samt får och nötdjur har
betat några år. Enstaka lövträd finns i betesmarken.
Området har hög potential att utveckla höga
naturvärden i framtiden.

Betesmark vid Bysjön.
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Skydd: Inget
Area: 1,5 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Området har historiskt
använts som fäbod. Ängen består till största delen
av naturtypen fuktängar med blåtåtel och starr samt
en liten del av naturtypen slåtterängar i låglandet.
Vegetationen består främst av friska och torra
partier. Ängen är välhävdad.
Arter: Bockrot, Ormrot, Skallrearter, Stagg,
Ängsfryle/Blekfryle/Svartfryle, Ängsvädd.

Äng vid Flaxbodarna

Skydd: Inget
Area: totalt 1,9 ha
Markägare: Bergvik Skog Väst AB
Områdesbeskrivning: Området består av 7 ängar.
Området har historiskt använts som fäbod. Ängarna
består av naturtypen slåtterängar i låglandet.
Vegetationen är av frisk typ. Ängarna är välhävdade
och sköts av ideella krafter.
Arter: Blåsuga, Hirsstarr, Jungfru marie nycklar,
Ormrot, Skallrearter, Skogsnäva, Stagg, Ängsfryle,
Ängsvädd, Ärenpris, Blekstarr, Revfibbla,
Hundstarr, Pillerstarr,

Ängar vid Mångeln
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Skydd: Inget
Area: 1,0 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Ängen består av naturtypen
slåtterängar i låglandet. Ängens vegetation är frisk
och fuktig. Områdets historiska typmiljö är
by/ensamgård. Det finns några odlingsrösen.
Ängen är välhävdad.
Arter: Brudborste, Gökblomster, Hirsstarr, Ormrot,
Veketåg/knapptåg, Ängsfryle, Ängsvädd

Äng vid Kolforsen.

Skydd: Inget
Area: 4,2 ha
Markägare: Privat
Områdesbeskrivning: Ängens naturtyp är
slåtterängar i låglandet. Vegetationen är frisk och
fuktig. Ängen är svagt hävdad.
Arter: Blekstarr, Brudborste, Hundstarr, Revfibbla,
Rödklint, Ängsfryle, Ängsvädd, Ärenpris, Åkerbär,
Älggräs, Skogsnäva, Åkervädd

Äng vid Lingan
61
315

62
316

Nr

Åtgärd

Ansvar

1.

Verka för att Rönnåsen skyddas som naturreservat utifrån
områdets höga naturvärden samt friluftslivets behov av
rekreationsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden

2.

Ta fram ett gis-skikt och upprätta en skötselplan över
kommunens mark, för att höja naturvärdena.

Samhällsbyggnadsnämnden

3.

Uppdatera natur- och kulturvårdsplan med skötselåtgärder för
Näsbacken-området, (även gärdesgården).

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

4.

Göra en natur- och kulturvårdsplan med skötselåtgärder för
Fornwij-området.

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

5.

Skolskogarna vid skolorna sköts och underhålls.

6.

Byggande av vindskydd och underhåll av rastplats, eldstad,
iläggningsplats och brygga för båtar och kanoter i
Trollbergets naturreservat.

7.

Stora opåverkade områden i kommunen skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas
karaktär.

Kommunstyrelsen
Utbildnings- och
kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
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Nr

Åtgärd

Ansvar

8.

Våtmarker av klass 1 ska behålla sina höga naturvärden och
därmed sin klassning (basår 2012)

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

9.

Utreda vilka våtmarker som kan vara aktuella för lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD).

Samhällsbyggnadsnämnden

10.

Verka för att inga nya torvtäkter tillkommer inom kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

11.

Informera om natur- och upplevelsevärden vid våtmarker
längs Gästrikeleden.

Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och
kulturnämnden
Kommunstyrelsen

12.

Fortsatt kalkning av våtmarker enligt länets
kalkningsprogram.

Samhällsbyggnadsnämnden
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Nr

Åtgärd

Ansvar

13.

Åtgärder inom vattendirektivets åtgärdsprogram ska
prioriteras.

Samhällsbyggnadsnämnden

14.

År 2017 ska samtliga enskilda avlopp med WC, som anlades
före år 2000, vara inventerade.

Samhällsbyggnadsnämnden

15.

År 2020 ska 50 % av de bristfälliga enskilda avloppen med
WC vara åtgärdade.

Samhällsbyggnadsnämnden

16.

Fiskeplanen ska kompletteras med inventeringar av sjöar*.

Samhällsbyggnadsnämnden

17.

Utföra åtgärder i Byströmmen, Kölsjöån, utifrån förstudien
med avseende på biotopförhållanden och fiskvandring*.

Samhällsbyggnadsnämnden

18.

Åtgärda vandringshinder i Moån och Tansbäcken*.

Samhällsbyggnadsnämnden

19.

Upprätta en förstudie för Gopån med åtgärdsförslag*.

Samhällsbyggnadsnämnden

20.

Utföra åtgärder i Vrångån, Fallåsbäcken, Döljebrobäcken,
Murån, Hedsjö-Panterängesbäcken utifrån Ockelbo kommuns
fiskeplan*.

Samhällsbyggnadsnämnden

21.

Upprätta kommunöverskridande samarbete med aktörer som
arbetar för återställande av Testeboån.

Samhällsbyggnadsnämnden

22.

Elfiske bör utföras i Rännsjöbäcken, fortsatt arbete med
lekbottnar för öring*.

Samhällsbyggnadsnämnden

23.

Delta i Gästriklands vattenråd.

Samhällsbyggnadsnämnden

24.

Fortsatt kalkning och biologisk återställning av försurade sjöar
och vattendrag enligt länets kalkningsprogram.

Samhällsbyggnadsnämnden

25.

Fortsatt systematisk provtagning av kvicksilver i fisk.

Samhällsbyggnadsnämnden

* Förutsatt att statligt bidrag ges.
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Åtgärd

Ansvar

26.

Få igång slåtter på kommunal mark, för att öka andelen
slåttermark i kommunen.

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

27.

Restaurera betesmark och utvidga bete på kommunens
marker.

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

28.

Uppdatera natur- och kulturvårdsplan med skötselåtgärder för
Näsbacken-området, (även gärdesgården).

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

29.

Göra en natur- och kulturvårdsplan med skötselåtgärder för
Fornwij-området.

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

30.

Kommunens inköp av närproducerade livsmedel ska öka, för
att utgöra minst 5 % av det totala inköpet av livsmedel.

Kommunstyrelsen
Utbildnings- och
kulturnämnden
Socialnämnden

31.

Andelen ekologiska råvaror ska uppgå till minst 35 %.

Kommunstyrelsen
Utbildnings- och
kulturnämnden
Socialnämnden

32.

Vid tecknande av avtal om jordbruksarrenden ska kommunen
ställa krav på ekologisk odling.

Kommunstyrelsen

33.

Kommunen bör sammanställa och tillgängliggöra det som
kommer fram i fäbodinventeringen.

Samhällsbyggnadsnämnden
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Åtgärd

Ansvar

34.

Kommunen ska ansvara för skötsel och underhåll av Hälsans
stig och stigarna vid Näsbacken. Röjning av stigen krävs 1-2
gånger per år.

Kommunstyrelsen
Utbildnings- och
kulturnämnden

35.

Verka för att utveckla Gästrikeleden för bland annat cykling
och ridning.

36.

Uppdatera ”Glimtar från naturen i Ockelbo”.

Samhällsbyggnadsnämnden

37.

Inventera stigar i kommunen och sammanställa i en guide.

Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och
kulturnämnden
Kommunstyrelsen

38.

Restaurera stigen mellan Säljsågen och Trollberget*.

39.

Färdigställa leden mellan Ulvsta och Rönnåsen.

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och
kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och
kulturnämnden

40.

Rönnåsenprojekt: uppförande av utedass, utveckla
mullestigen, informationstavlor, broschyr, skyltar,
handikappanpassa stigen till klapperstensfält, 3 km
äventyrsstig, märka upp cykelleden och ta bort några stenar*.

Utbildnings- och
kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

41.

Informera om naturområden och friluftsliv på hemsidan.

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och
kulturnämnden

Utbildnings- och
kulturnämnden

* Förutsatt att statligt bidrag ges.
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FÖRSLAG

Nr

ÅTGÄRDER

Åtgärd

Ansvar

42.

Kommunens förskolor och skolor ska fortsätta att utveckla
utomhuspedagogik.

43.

Ta fram en plan för lärande om hållbar utveckling på samtliga
kommunala skolor och påbörja genomförandet av denna.

44.

Naturvårdsprogrammet läggs in som ett GIS-skikt och den
GIS-baserade naturdatabasen utvecklas och uppdateras.

45.

Naturvårdsprogrammet ska finnas tillgänglig för allmänheten
på hemsidan.

46.

Årsvis redovisa nyckeltal till Sveriges eko-kommuner.

Samhällsbyggnadsnämnden

47.

Inventera invasiva arter i kommunen och upprätta en
bekämpningsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden

48.

Verka för att i tillsyns/tillståndsärenden säkerställa öppna
sandytor i t.ex. grustäkter för att gynna växt- och djurarter
som är beroende av den miljön.

Samhällsbyggnadsnämnden

49.

Kommunen ska samarbeta med andra myndigheter och
organisationer för att genomföra konkreta åtgärder för att
förbättra statusen för rödlistade arter.

Samhällsbyggnadsnämnden

50.

Fortsatt samarbete med Naturkraft Gästrikland

Utbildnings- och
kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildnings- och
kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Utbildnings- och
kulturnämnden
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #1310 J Inskickat av: Linda Anna Christina Åberg, (signerad) I Datum: 2019-07-16
12:08

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.
Ockelbo kommun bör mer aktivt ta ansvar för att bevara den biologiska mångfalden på sina
allmänningar. Just nu har lupinblomman tagit över flera av kommunens allmänningar i Lingbo.
Lupinblomman är en invasiv art och hör inte hemma i den svenska floran och kan bekämpas genom
avverkning innan den blir överblommad. Växtavfallet skall föras till återvinningen för att brännas.

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.
Det finns ett akut hot mot prästkrage, ängsviol, smultron, blåklocka, tjärblomster och alla insekter.
Det är viktigt att landsbygdens kommuner tar ansvar för att bevara den svenska floran.
Landsbygden ska vara bäst på dessa frågor!

v2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Ja
Ärendenummer: #1310 Inskickat av: Linda Anna Christina Åberg, (signerad) Datum: 2019-07-1612:08 Sida 1 av 2
J

J
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v'3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Personnummer
För- & Efternamn
Linda Anna Christina Åberg
Adress
PARKVÄGEN 8

Postnummer och ort
816 90 Ockelbo

Telefon
+46722007913

E-postadress
lindaaberg77@gmail.com

Mobiltelefon
+46722007913
Notifieringar
E-post

SMS

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Linda Anna Christina Åberg
PersonlD:
Datum: 2019-07-16 12:08
Signerad checksumma: 31E8312FA12B10D5D38BEFD7609C78FA 7DCFFB4F

Ärendenummer: #1310 Inskickat av: Linda Anna Christina Åberg, (signerad) I Datum: 2019-07-1612:08 Sida 2 av 2
J
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-11-19

1(1)
Referens

KS 2019/00686

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Kommunstyrelsen

§ 198

Dnr 2019/00686

Valärende - Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsens 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.
Ärendebeskrivning
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-12-06

1(1)
Referens

KS 2019/00152

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

Rapporter
Förslag till beslut
Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Svar på revisionsrapport – Granskning av styrning och ledning av
utbildning – UKN Beslut 2019-12-04, § 90
 Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning av
grundskoleutbildning
 Revisionsrapport - Granskning av styrning och ledning av
utbildning
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

1(3)
Referens

2019-11-19

UKN 2019/00259

Johansson, Ola, 0297-555 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning och
ledning av grundskoleutbildning
Förslag till beslut
Godkänner svaret på revisionsrapporten.
Sammanfattning av ärendet
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna I Ockelbo kommun
genomfört en granskning Styrning och utveckling av grundskoleutbildningen.
PWC har återkopplat granskningen till revisorerna som har begärt ett skriftligt
svar från utbildnings- och kulturnämnden, senast 2019-12-31.
På nämndens möte i oktober fick förvaltningschef i uppdrag att svara på
rapporten och redovisa svaret till nämnden den 4/12.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2019-11-19.
Utbildnings- och kulturnämnden §78/2019.
Ärendet
Hur avser utbildnings- och kulturnämnden åtgärda de
förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten?
Kontrollmål 1

-Delvis uppfyllt

Det finns ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå och huvudmannanivå.
Här saknas det i dag ett tydligt årshjul, ett årshjul för när de olika delarna i
kvalitetsarbetet sker. Ett sådant årshjul är under utarbetning och förväntas finns helt i
bruk för året 2020. Det har också saknats kontinuerliga elevenkäter där trygghet och
studiero analyseras, kommer att finns med i det tidigare nämnda årshjulet.
Kvalitetsdialog genomförs 1 ggr/läsår.
Kontrollmål 2

-Ej uppfyllt

Kunskapsresultaten redovisa terminsvis utifrån elevernas betyg. Trygghet och
studiero har brustit utifrån att det ej har genomförts elevenkäter. Det kommer
genomföras elevenkäter varje läsår, även att det kommer ske en revidering på
335

Datum

Ockelbo kommun

2019-11-19

UKN 2019/00259

den befintliga trygghetsplanen. Analysen av dessa resultat kommer att delges
huvudmannen 2 gånger/läsår. Februari kommer föregående hösttermin att
redovisas, september föregående vårtermin. Det kommer att ske i form av
kunskapsresultaten (betyg) och elevenkäter analyseras och verksamheten också
redovisar planerade insatser.
Utbildnings- och kulturnämnden vidtar adekvata åtgärder vid identifierade
brister
Kontrollmål 3

-Delvis uppfyllt

Utbildnings- och kulturnämnden fördelar ekonomiska resurser utifrån
elevernas behov och förutsättningar
En tydlig rutin för resurstilldelningen kommer att ingå i huvudmannens
kvalitetsbild, tas upp årligen vid redovisning till nämnden i februari och
september. Det som kommer att belysas där är hur resursfördelning viktas
utifrån resp. enhets skolresultat i from av betyg men även elevernas upplevda
studiero och trygghet.

Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen,
även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på
enhetsnivå. I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta
åtgärder. Till exempel om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat
sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se
till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Årshjulet bygger på utbildnings och kulturnämndens årshjul med följande
innehåll som påverkar grundskolans styrning och utveckling:
Systematiska kvalitetsarbetet:
Nämndens kvalitetsbild hösten 2019, redovisas på nämnden februari 2020.
Nämndens kvalitetsbild våren 2020, redovisas på nämnden i september 2020.

Elevenkäter genomför mars månad, redovisas till nämndens kvalitetsbild i
september.
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Analys av det som framkommer genomförs under ledning av rektor och dennes
ledningsgrupp fortlöpande under arbetsåret men med särskilt fokus på de
områden som den politiska styrningen (utifrån UKN:s mål) har prioriterat.
Målen för verksamheten lyfts fram och redovisas alltid i nämndens
kvalitetsbild (feb, sep).

Mål UKN
Dec

Följa upp/analys

Verksamhetsmål

resultat/måluppfyllelse

Jan

Genomföra

Planera

dokumentation

dokumentation

Ola Johansson
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisorerna
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-12-11

1(1)
Referens

KS 2019/00782

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

Avsägelse/Fyllnadsval (SD)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Avsägelse från Marcus Hellman (SD) godkänns.
2. Ledamot tillväxtutskottet - XX ()
Ersättare Kommunstyrelsen - XX ()
Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden - XX ()
Ersättare Valnämnden - XX ()
Ersättare Personalutskottet - XX ()
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård - XX ()
Ersättare Ockelbogårdar AB - XX ()
Sammanfattning av ärendet
Marcus Hellman (SD) har 2019-12-10 inkommit med en avsägelse från
samtliga förtroendeuppdrag förutom uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Förtroendeuppdrag
Ledamot tillväxtutskottet
Ersättare kommunstyrelsen
Ersättare utbildnings- och kulturnämnden
Ersättare valnämnden
Ersättare personalutskottet
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård
Ersättare Ockelbogårdar AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-10
Kommunstyrelsen

§ 226

Dnr 2019/00782

Avsägelse/Fyllnadsval (SD)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Avsägelse från Marcus Hellman (SD) godkänns.
2. Ledamot tillväxtutskottet - XX ()
Ersättare Kommunstyrelsen - XX ()
Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden - XX ()
Ersättare Valnämnden - XX ()
Ersättare Personalutskottet - XX ()
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård - XX ()
Ersättare Ockelbogårdar AB - XX ()
Ärendebeskrivning
Marcus Hellman (SD) har 2019-12-10 inkommit med en avsägelse från
samtliga förtroendeuppdrag förutom uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
Förtroendeuppdrag
Ledamot tillväxtutskottet
Ersättare kommunstyrelsen
Ersättare utbildnings- och kulturnämnden
Ersättare valnämnden
Ersättare personalutskottet
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård
Ersättare Ockelbogårdar AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-12-11

1(1)
Referens

KS 2019/00783

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

Avsägelse/Fyllnadsval - Ersättare Utbildnings- och
kulturnämnden (MP)
Förslag till beslut
1. Avsägelse från uppdrag som ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden
från Mira Rutanen (MP) godkänns.
2. XX (MP) utses som ny ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Mira Rutanen (MP) har 2019-12-09 inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i Utbildnings- och kulturnämndenen.

Beslutet ska skickas till
Utbildnings- och kulturnämnden
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Interpellation 2019-12-09
Kommunstyrelsens ordförande

Under en följd av år har Utbildnings- och kulturnämnden (UKN) i Ockelbo redovisat underskott för skolverksamheten. Kostnaderna för gymnasieskolan har varit en betydande och
återkommande del av underskottet.
Att år efter år dras med underskott är negativt på många sätt. En konsekvens kan vara
kortsikriga besparingar i slutet av budgetåret, en annan att ambitionen att hålla budgeten
prioriteras ned.
Som ledamot i KF kan jag inte avgöra om det finns det strukturella problem inom skolan,
eller om underskotten av någon anledning är förutsedda av kommunledningen och en följd
av underbudgetering.

Utifrån detta frågar jag:
- Vilka är orsakerna till UKN under flera år inte hålllt sin budget?
- Har detta fått negativa konsekvenser för elever och anställda inom skolan?
- Hur kan vi i framtiden få båttre överensstämmelse mellan anslagen till skolan och resultaten av verksamheten, det vill säga, mellan budget och utfall?

Niels Hebert
MP de gröna
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2019-12-11

1(2)
Referens

KS 2019/00784

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

Anmälan av motion -Utred arbetstidsförkortning för
heltidstjänster inom äldreomsorgen
Förslag till beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har lämnat in följande motion:
Motion till Kommunfullmäktige i Ockelbo om att utreda
arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom äldreomsorgen
Inom flera av verksamheterna under Socialnämndens ansvar arbetar idag en
majoritet av de anställda deltid. Verksamhetscheferna beskriver
anledningarna som att de anställda oftast inte orkar arbeta heltid, då flera
arbetsuppgifter på Socialförvaltningen inom vård och omsorg generellt, men
äldreomsorgen specifikt är såväl fysiskt tunga som psykiskt krävande.
Att arbeta deltid får aldrig bli en kvinnofälla, vilket också är en av
anledningarna till att Ockelbo kommun just nu deltar i arbetet med
Heltidsresan – om allas rätt till heltidsarbete. Det är däremot heller inte
rimligt att anställda inom (ofta kvinnodominerade yrken) så som
äldreomsorgen ska behöva arbeta sig sjuka. Det bör därför utredas vad som
är en lämplig heltidstjänst (mätt i antal timmar per vecka) inom kommunens
äldreomsorg.
Att utreda lämplig heltid för äldreomsorgens anställda är en fråga om att
säkra kvalitet och kompetens. Exempel med arbetstidsförkortning med
bibehållen heltidslön på andra ställen (närmast Ljusdal, men även Göteborg)
visar att liknande arbetsmiljöförbättring gynnar såväl de äldre som att det
minskar antalet sjukskrivningar. Det skulle potentiellt sett såväl kunna locka
fler till den nystartade utbildningen till undersköterska som ska startas upp i
Ockelbo – liksom locka fler att vilja arbeta i just Ockelbo.
Genomförd arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen i Göteborg visar på
halverad sjukfrånvaro, men även att personalen med anledning av detta
klarat av att genomföra 80% fler aktiviteter för de boende. Slutrapporten av
följeforskarna som studerat genomförd arbetstidsförkortning i Ljusdal för
socialtjänsten har titeln ”Miraklet i Ljusdal” och visar på resultat som
minskad stress, kraftigt minskad personalomsättning, budget i balans pga
minskat behov av externa konsulter samt bibehållen kvalitet.
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Det är naturligt att också överväga hur arbetstidsförkortning skulle kunna
implementeras inom fler av Socialförvaltningens verksamheter, i syfte att
öka arbetsplatsernas attraktivitet genom förbättrad arbetsmiljö men med
bibehållen kvalitet.
Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att Kommunfullmäktige ger
Socialförvaltningen i uppdrag att
-

utreda möjligheten att testa lämplig arbetstidsförkortning för i
första hand anställda inom äldreomsorgen i Ockelbo, i
samverkan med personal och berörda fackförbund

-

rapportera resultaten tillbaka till Kommunfullmäktige senast
juni 2021

Miljöpartiet de gröna i Ockelbo
Niels Hebert
Madelene Håkansson
Christoffer Carstens
Beslutsunderlag
Motion till KF om att utreda arbetstidsförkortning

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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2019-12-04
Motion till Kommunfullmäktige i Ockelbo om att utreda arbetstidsförkortning för heltidstjänster
inom äldreomsorgen
Inom flera av verksamheterna under Socialnämndens ansvar arbetar idag en majoritet av de
anställda deltid. Verksamhetscheferna beskriver anledningarna som att de anställda oftast inte orkar
arbeta heltid, då flera arbetsuppgifter på Socialförvaltningen inom vård och omsorg generellt, men
äldreomsorgen specifikt är såväl fysiskt tunga som psykiskt krävande.
Att arbeta deltid får aldrig bli en kvinnofälla, vilket också är en av anledningarna till att Ockelbo
kommun just nu deltar i arbetet med Heltidsresan – om allas rätt till heltidsarbete. Det är däremot
heller inte rimligt att anställda inom (ofta kvinnodominerade yrken) så som äldreomsorgen ska
behöva arbeta sig sjuka. Det bör därför utredas vad som är en lämplig heltidstjänst (mätt i antal
timmar per vecka) inom kommunens äldreomsorg.
Att utreda lämplig heltid för äldreomsorgens anställda är en fråga om att säkra kvalitet och
kompetens. Exempel med arbetstidsförkortning med bibehållen heltidslön på andra ställen (närmast
Ljusdal, men även Göteborg) visar att liknande arbetsmiljöförbättring gynnar såväl de äldre som att
det minskar antalet sjukskrivningar. Det skulle potentiellt sett såväl kunna locka fler till den
nystartade utbildningen till undersköterska som ska startas upp i Ockelbo – liksom locka fler att vilja
arbeta i just Ockelbo.
Genomförd arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen i Göteborg visar på halverad sjukfrånvaro,
men även att personalen med anledning av detta klarat av att genomföra 80% fler aktiviteter för de
boende. Slutrapporten av följeforskarna som studerat genomförd arbetstidsförkortning i Ljusdal för
socialtjänsten har titeln ”Miraklet i Ljusdal” och visar på resultat som minskad stress, kraftigt minskad
personalomsättning, budget i balans pga minskat behov av externa konsulter samt bibehållen
kvalitet.
Det är naturligt att också överväga hur arbetstidsförkortning skulle kunna implementeras inom fler
av Socialförvaltningens verksamheter, i syfte att öka arbetsplatsernas attraktivitet genom förbättrad
arbetsmiljö men med bibehållen kvalitet.

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att Kommunfullmäktige ger Socialförvaltningen i uppdrag att
-

utreda möjligheten att testa lämplig arbetstidsförkortning för i första hand
anställda inom äldreomsorgen i Ockelbo, i samverkan med personal och berörda
fackförbund

-

rapportera resultaten tillbaka till Kommunfullmäktige senast juni 2021

Miljöpartiet de gröna i Ockelbo

Madelene Håkansson

Niels Hebert

368

Christoffer Carstens

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-12-11

1(1)
Referens

KS 2019/00778

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

Avsägelse/Fyllnadsval - Ersättare Gästrike återvinnare
förbundsfullmäktige
Förslag till beslut
1. Avsägelse från uppdrag som ersättare i Gästrike återvinnare
förbundsfullmäktige från Anna Lindahl (S) godkänns.
2. XX (S) utses som ny ersättare i Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Anna Lindahl (S) har 2019-12-03 inkommit med en avsägelse från sitt
förtroendeuppdrag som ersättare i Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige.

Beslutet ska skickas till
Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige
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