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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-16 

Referens 
KS 2020/00004  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2020-02-04 – 2020-03-17 har följande delegationsbeslut 

fattats. 

Datum: 2020-02-25 

Delegat: Kommunchef  

Ärende: Utse Dataskyddsombud, med stöd av punkt 1.11 

 

Datum: 2020-02-28 

Delegat: Ekonomichef  

Ärende: Beslut om undertecknanderätt avseende plusgiro och koncernkonto 

samt förvaltade fonder, med stöd av punkt 2.2 

 

Datum: 2020-03-11 

Delegat: Kommunchef  

Ärende: Teckna verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram (gäller 

ej hyresavtal), med stöd av punkt 1.7 

 

Datum: 2020-03-13 

Delegat: Teknisk chef 

Ärende: Omfördelning av medel inom teknikområdets investeringsbudget 

understigande 500 000 kronor per objekt, med stöd av punkt 2.8 

 

Datum: 2020-03-17 

Delegat: Ordförande 

Ärende: Firmatecknare för kommunstyrelsen, med stöd av 39 § KL 

(2017:725) 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-16 

Referens 
KS 2020/00005  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

 Företegshälsovårdsnämnd – Protokoll 2020-01-31 

 Gästrikerådet – Protokoll 2020-02-14 

 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2020-02-18 

 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2020-02-18 

 Ockelbogårdar AB – Protokoll 2020-02-19 

 Gästrike Vatten AB – Protokoll med handlingar 2020-03-12 

 Ockelbo Vatten AB – Protokoll med handlingar 2020-03-16 

 Region Gävleborg, FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd – Protokoll 

2020-02-21 

 Ockelbogårdar AB – Kallelse 2020-03-25 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-19 

Referens 
KS 2020/00143  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2019 - Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Årsredovisning 2019 – Ockelbo kommun godkänns 

2. Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 

för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten. 

3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 

för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten. 

4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 

för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 

verksamheten. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2019 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas 

av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen 

2019 är 3,7 mkr och för koncernen 6,6 mkr. 

Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala 

verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i 

företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala 

befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.  

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som 

bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen 

lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

                         

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019                          
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Ekonomienheten 
Persson, Daniel, 0297-55568 
daniel.persson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-17 

Referens 
KS 2020/00006  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens månadsredovisning per februari 2020.                         
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OCKELBO KOMMUN  

Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Feb Feb Feb

Verksamhet 2020 2020 2020 2020 2020 2020

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      2 775 2 775 0 463 340 122

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 848 848 0 141 102 39

13 ÖVRIG VHT 890 890 0 148 89 59

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 050 1 050 0 175 232 -57

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 460 2 460 0 410 235 175

33 TURISM 150 150 0 25 -1 26

36 VGS 4 756 4 756 0 793 793 0

38 RÄDDNINGSTJÄNST           4 650 4 650 0 775 770 5

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 0 0

53 KOMMUNIKATIONER 9 090 9 090 0 1 515 1 533 -18

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 350 0 58 64 -6

79 FÄRDTJÄNST 990 990 0 165 90 75

91 UTVECKLINGSMEDEL 3 600 3 600 0 600 900 -300

93 KOMMUNADM 25 104 25 104 0 4 184 3 896 288

94 INTERNATIONELLT 100 100 0 17 74 -57

96 PERSONALADM 1 960 1 960 0 327 69 257

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 58 773 58 773 0 9 796 9 187 609

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 -299 299

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 5 529 5 529 0 922 1 387 -466

Summa AME/Integration 5 529 5 529 0 922 1 088 -167

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     300 300 0 50 332 -282

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 7 650 7 650 0 1 275 889 386

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0 192 6 186

93 KOMMUNADM 3 277 3 277 0 546 702 -156

FASTIGHETER 14 329 14 329 0 2 388 1 846 542

Summa Teknikområdet 26 706 26 706 0 4 451 3 775 676

Summa kommunstyrelsen totalt 91 008 91 008 0 15 168 14 050 1 118

Kommentarer:

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2020-02-29 visar att nämnden har ett överskott just nu  om 1 118 tkr. 

På sista raden är det i nivå med föregående år och det är för tidigt att se några klara avvikelser.
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Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-18 

Referens 
KS 2020/00007  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Förslag till beslut 

1. Redovisningen godkänns 

2. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2020 får utbildning- 

och kulturchef i uppdrag att lämna en nulägesrapportering över vilka 

åtgärder som diskuteras för att återhämta prognostiserat underskott. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Nämndernas månadsredovisning för februari 2020 
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OCKELBO KOMMUN 2020  

Socialnämnden

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Feb Feb Feb

Verksamhet 2020 2020 2020 2020 2020 2020

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 427 0 71 59 12

31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 33 0 33

35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 0 0

72 FAMILJERÄTT 300 300 0 50 36 14

712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 100 100 0 17 11 6

93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 121 -121

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 1 027 1 027 0 171 227 -56

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 105 9 105 0 1 518 1 449 69

711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 4 646 4 646 0 774 1 278 -504

713 INSATSER VUXNA 5 504 5 504 0 917 625 292

714 EKONOMISKT BISTÅND 9 000 9 000 0 1 500 1 423 77

Summa IFO 28 255 28 255 0 4 709 4 775 -66

VÅRD OCH OMSORG

771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 50 702 50 702 0 8 450 8 349 101

772 HANDLÄGGARENHETEN 2 518 2 518 0 420 359 61

773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 243 23 243 0 3 874 3 487 387

774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -94 -94 0 -16 -41 25

775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 1 384 1 384 0 231 279 -48

777 HEMSJUKVÅRD 11 251 11 251 0 1 875 1 818 57

778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 28 188 28 188 0 4 698 4 663 35

779 SOCIALPSYKIATRI 2 381 2 381 0 397 369 28

Summa VÅRD OCH OMSORG 119 573 119 573 0 19 929 19 283 646

Summa SN totalt 148 855 148 855 0 24 809 24 285 524

Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2019-02-29 visar ett överskott om 524 tkr efter 2 månaders verksamhet.
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OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Februari Februari Februari

Verksamhet 2020 2020 2020 2020 2020 2020

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 364 364 0 61 71 -10

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 380 1 380 0 230 225 5

KULTURSKOLA 3 106 3 106 0 518 415 103

SIMHALL 2 947 3 452 -505 491 582 -91

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 262 2 432 -170 377 422 -45

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 219 219 0 37 52 -16

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 596 3 596 0 599 536 63

FÖRSKOLA 35 810 35 810 0 5 968 5 909 59

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 340 2 340 0 390 414 -24

VUXENUTBILDNING 11 428 11 428 0 1 905 1 803 102

GYMNASIESÄRSKOLA 2 580 2 580 0 430 402 28

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 475 475 0 79 31 48

ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -10 10

Summa UKN (exkl Grundskola o Gymnasiet) 66 507 67 182 -675 11 085 10 852 233

FRITIDSHEM 2 771 2 771 0 462 630 -168

FÖRSKOLEKLASS 2 967 2 967 0 495 519 -25

GRUNDSKOLA 46 300 50 300 -4 000 7 717 8 414 -697

Summa grundskola 52 038 56 038 -4 000 8 673 9 563 -890

GYMNASIESKOLA 21 639 23 439 -1 800 3 607 3 661 -55

Summa UKN totalt 140 184 146 659 -6 475 23 364 24 076 -712

Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2020-02-29 visa att nämnden har ett underskott om -712 tkr efter        

2 månaders verksamhet. Årsprognosen är - 6 475 tkr.

Simhallen har ett underskott om -91 tkr, prognos på helår beräknas till -505 tkr. Personalkostnader.

Idrotts och fritidsanläggningar beräknat underskott -170 tkr för obudgeterad tjänst IP-området. 

Grundskola saknar statsbidrag för perioden, beräknat underskott helår  -4 000 tkr.

   

Förskolan beräknas hålla budget. 

Gymnaset prognos -1 800 tkr på helår.
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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-16 

Referens 
KS 2020/00145  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Rapport finanspolicy 2019-12-31 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Rapporten godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 

kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 

kommunfullmäktige två gånger per år.                         

Beslutsunderlag 

Rapport finanspolicy 2019-12-31                          
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2 (4) 

 

1. Aktuell likviditetssituation 

Tillgängliga likvida medel 191231: 

 

 
Kommentar: Lägre likviditet än vid förra årsskiftet (83,1 mkr) om ej utnyttjad kredit 
beaktas. 
 

2. Placeringsportfölj 

Placeringar 191231 

 

 

Kommentar: Under året har en placering avvecklats och ej ersatts. 

 

 

 

 

 

Likvida medel Belopp 

Kassa och bank 67,9 mkr 

Ej utnyttjade kreditlöften 0,0 mkr 

Finansiella tillgångar som kan omsättas 
inom tre bankdagar 

 

Totalt: 67,9 mkr 

Motpart Instrument Belopp 

Carlssson Noren 
/Consensus 

Macro Fund 0,5 mkr 

Mangold 
Etik global 0,5 mkr 

Totalt:  1,0 mkr 
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3 (4) 

 

3. Skuldportfölj 

 

 

Kommentar: Skuld oförändrad under året. Genomsnittlig räntesats lägre än 
föregående år (0,86 %). 9,5 mkr utav skulden utgörs av gröna lån. 

 

 

Kommentar: 

Genomsnittlig kapitalbindning 2,77 (2,17). En enligt policyn något för sned 
fördelning av kapitalbindning. Något att ta hänsyn till vid omläggning av lån. 

 

 

Långivare Belopp 
Genomsnittlig 

räntesats 

Kommuninvest 151,7 mkr 0,69 % 

Totalt: 151,7 mkr 0,69 % 

Kapitalbindning Max Min 191231 

< 1 år 30 % 0 % 25,0 % 

1-2 år 30 % 0 % 12,5 % 

2-3 år 20 % 0 % 6,3 % 

3-4 år 20 % 0 % 32,5 % 

4-5 år 20 % 0 % 10,5 % 

5-6 år 20 % 0 % 13,2 % 

6-7 år 20 % 0 % 0 % 

7-8 år 20 % 0 % 0 % 

8-9 år 20 % 0 % 0 % 

9-10 år 20 % 0 % 0 % 
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Kommentar: 

Genomsnittlig räntebindning 2,13 år (1,30). En mer spridd räntebindning ska 
eftersträvas vid omsättning.  

4. Borgensåtagande 

 

 

Kommentar: Högre borgensåtagande då Lingbo pumpstation tillkommit. 
Borgensåtagandet gentemot Åbyggeby Landsbygdscenter avslutat. 

5. Avvikelser 

Några avvikelser från finanspolicyn finns att åtgärda. 

Räntebindning Max Min 191231 

< 1 år 60 % 35 % 47,9 % 

1-3 år 30 % 15 % 12,5 % 

3-5 år 25 % 5 % 26,4 % 

5-7år 15 % 5 % 13,2 % 

7-10 år 10 % 0 % 0 % 

Gäldenär Belopp 

Ockelbogårdar AB   138,2 mkr 

Ockelbo Vatten AB     28,5 mkr 

Wij Säteri AB 
     7,4 mkr 

Stiftelsen Wij Trädgårdar 
    3,4 mkr 

Lingbo pumpstation ek.förening 
    1,4 mkr 

Totalt: 
178,9 mkr 
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Ekonomienheten 
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-13 

Referens 
KS 2020/00120  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Uppdrag till styrelse och nämnder - inför budget 2021–
2023 

Förslag till beslut 

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2021–2023 är uppdraget 

till styrelse och nämnder att till överläggningarna den 14 maj 2020 

redovisa/presentera följande:  

 Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och 

flerårsbudget 2021 - 2022 (drift – och investering) 

 Kommunkontoret får i uppdrag att redovisa en detaljerad 

kostnadsberäkning över drift- och investering Wij Trädgårdar utifrån 

budgetperioden 2021 - 2023. Investeringen ska även ingå i långsiktig 

investeringsplan. 

 Fördelning av investeringsanslag över tid avseende gång- och 

cykelplan behandlas av ekonomiutskottet i maj 2020  

 Utbildning- och kulturnämnden erhåller i uppdrag utifrån 

prognostiserat underskott för våren 2020 att presentera utfallet av 

resursfördelningen.  

o Vilka åtgärder resursfördelningen ger ska redovisas 

o Antal barn/elever i förskola, grundskola och gymnasieskola 

presenterat per enhet och år under en längre tidsperiod ska 

redovisas.  

                       

Sammanfattning av ärendet 

Bokslutsdag och ramberedning  

Enligt fastställd tidplan ska tid avsättas för analys och presentation av 

bokslut 2019. Detta ska genomföras vid ekonomiutskottets sammanträde och 

vid en gemensam bokslutsdag den 12 mars 2020. Bokslutsdagen är en viktig 

dag för alla, både interna och externa deltagare.  

Bokslutsdagen ger förutsättningar att vid ett tillfälle fokusera enbart vid 

bokslutet, kommentarer till verksamheten, måluppfyllelse och resultatet.  
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-03-13 

 
KS 2020/00120 

Sida 
2(2) 

 

 

Kommande budgetprocess 

Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget 2021 – 2023 påbörjas 

samband med bokslutsdagen och ekonomiutskottets överläggning 12 - 13 

mars 2020. Inför ekonomiutskottets överläggningar i maj 2020 ska 

instruktioner och eventuella uppdrag till styrelse och nämnder delges. 

Uppdraget ska behandlas av respektive nämnd vid sammanträde under april 

2020. 

Instruktioner och uppdrag till styrelse och nämnder inför ekonomiutskottets 

överläggning den 14 maj 2020 kommer att delges efter kommunstyrelsen 

sammanträde den 31 mars 2020. 

                         

Beslutsunderlag 

Controller Ann-Sofie Stenssons kallelse av 2020-01-27 och tjänsteskrivelse 

2020-03-04 

Kommunstyrelsen 2020-02-25, § 14 

Utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-12, 10 

Socialnämnden 2020-02-13, 5 

VGS 2020-02-18, § 24 

 

Vid bokslutsdagen den 12 mars 2020 har presentationer genomförts enligt 

följande: 

Tid Styrelse/nämnd/bolag/förbund 

kl 08.00 - 08.15 Inledning 

kl 08.15 - 09:00 Kommunstyrelsen 

kl 09:00 - 09:45 Utbildnings- och kulturnämnden 

kl 10.15 – 10.45 Överförmyndarnämnden västra Gästrikland 

kl 10.45 – 11.15 VGS Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

kl 11.15 - 12.00 Socialnämnden 

kl 13.00 - 13.30 Gästrike Räddningstjänst 

kl 13.30 - 14.00 Gästrike Återvinnare 

kl 14.00 - 14.30 Ockelbo Vatten AB 

kl 15.00 – 15.30 Bionär Närvärme AB (lämnade återbud) 

kl 15.00 – 15.30  Ockelbogårdar AB 

  Inköp Gävleborg (kort information om nuläget) 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-15 

Referens 
KS 2020/00153  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Etablering av lägerboende vid IP och omfördelning av 
investeringsanslag 

Förslag till beslut 

Etablering av Lägerboende vid IP godkänns och finansiering sker via 

omfördelning inom befintlig investeringsbudget. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Behov av investeringsanslag om 600 tkr till etablering av lägerboende vid IP. 

Finansiering föreslås ske via omfördelning inom befintlig investeringsram. 

Ärendet har behandlats av utbildnings- och kulturnämnden och de ställer sig 

positiv till etableirngen. 

Omfördelning av investeringsmedel 2020 

Förslag till omfördelning av investeringsprojekt inom teknikområdet:  

Proj  Investeringsobjekt  Belopp (Tkr) 

9100 Ospecificerat Fastigheter -600 

9223 IP - Lägerboende 600 

 

Det är stor efterfrågan på lägerboende, i Åbyggeby hade stugorna 1151 

övernattningar 2019 inklusive 11 läger. Därför har diskussioner förts mellan 

Ockelbo kommun och Ockelbo föreningsallians gällande ett lägerboende vid 

Ockelbo idrottsplats. Planer har funnits för föreningsalliansen att bygga om 

dansbanan till boende. Men kostnaderna vart för höga. 

Nu har ett nytt lovande koncept dykt upp, det gäller inköp av 8 begagnade 

övernattningsmoduler, vilket motsvarar plats för 48 personer. Varje modul 

har dusch, toalett och pentry. Modulerna drivs i dag med elvärme, men 

tanken är att det skall konverteras om med spillvärme från kylanläggningen i 

ishallen, vilket medför en låg driftkostnad. Tanken är att vid ett positivt 

beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så skall modulerna ställas 

på plats i anslutning till Ugglebo Arena. 

Kommunen kommer att ansvara för byggnationen samt äga byggnaderna och 

Ockelbo föreningsallians kommer att hyra byggnaderna av kommunen. 

Hyresnivån sätts så den ska täcka upp drift och underhåll av byggnaderna. 

Ockelbo föreningsallians har ordnat extern finansiering på 550 tkr, samt att 

man kommer att gå in med 30 % av egen finansiering i form av egen 

arbetstid. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-03-15 

 
KS 2020/00153 

Sida 
2(2) 

 

 

Här under har tekniska tillsammans tagit fram beräknade kostnader för 

investeringen. 

Sammanställning investering 
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Tekniks enheten 
Hedman, David, 0297-55491 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-06 

Referens 
KS 2020/00136  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Omfördelning av kommunstyrelsens 
investeringsbudget – Omklädningsrum Kuxahallen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar omfördelning av investeringsmedel inom 

befintlig investeringsbudget enligt nedan angivna tabell. Medel tas från 

Ospecificerat fastigheter samt Ytskikt Hälsocentralen.   

                       

Sammanfattning av ärendet 

Vattenskada i omklädningsrum i Kuxahallen gör att restaurering av dessa 

omklädningsrum och toaletter måste tidigareläggas. Hälsocentralen blir 

billigare än beräknat. 

 

Omfördelning av investeringsbudget enligt nedan. 

 

Omfördelning av investeringsprojekt inom teknikområdet enligt följande: 

Proj  Investeringsobjekt Belopp  

   

9100 Ospecificerat Fastigheter -400 

9166 Hälsocentralen - Ytskikt  -1 000 

9192 C-Hus - Omklädningsrum 1 400 
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Tekniska enheten 
Hedman, David, 0297-55491 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-11 

Referens 
KS 2020/00132  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av fastigheten Hästen 8 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Ockelbo kommun försäljer fastigheten Hästen 8 till ett pris av 300 000 

kronor exklusive anslutningsavgifter och förrättningskostnader. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2015 (§124) kommunkontoret uppdraget att försälja 

Hästen 8 i syfte att skapa kooperativa hyresrätter. Nu vill Ockelbo 

Kooperativa Fastigheter AB förvärva fastigheten för att utföra en 

nybyggnation av 17 kooperativa hyresgästlägenheter på Hästen 8. 
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Tekniska enheten 
Hedman, Daniel, 0297-55491 
daniel.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-11 

Referens 
KS 2020/00148  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning - del av fastigheten Prästbordet 1:51 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Ockelbo kommun försäljer del av fastigheten Prästbordet 1:51 till ett pris 

enligt värdering. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Martin Gunnarsson på Sustainabil, har kontaktat kommunen med önskemål 

om att köpa en del av fastigheten Prästbordet 1:51 på Ersbacka. Syftet med 

markköpet är att anlägga en verksamhetslokal för småskalig industri och 

besöksnäring.  

 

Fastigheten anses extra lämplig för verksamhetens art på grund av närheten 

till järnvägsstationen och Ockelbo centrum. 

Tekniska beslutade att ta hjälp av en arkitekt för att utreda om Martin 

Gunnarssons önskemål kan förena sig med kommunens önskemål om att öka 

antalet bostäder i kommunen. Enligt skisserna, är det möjligt att försälja 

marken samtidigt som det finns mark kvar att bygga t ex bostäder på 

(detaljplanen kan behöva ändras). 

                         

Beslutsunderlag 

På fastigheten kommer en lokal som dels inrymmer en serviceverkstad för 

fordon som drivs av förnyelsebara drivmedel, och dels utgörs av en yta 

avsedd för att kunna bli en mötesplats för olika småskaliga evenemang, 

exempelvis konsert, utställning eller möteslokal.  

 

Målgruppen för serviceverkstaden finns i hela landet varför närheten till 

järnvägsstationen är avgörande för att kunder och besökare ska kunna ta sig 

hållbart till och från lokalen. Kunderna spenderar sedan tid på andra 

besöksmål i kommunen under servicetiden. 

 

Målgruppen för den andra delen av verksamheten är främst 

lokalbefolkningens möjligheter till att hitta fler lokaler att nyttja för olika 

kulturella ändamål centralt i Ockelbo.  
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Ockelbo kommun 

Datum 
2020-03-11 

 
KS 3.1.2.2 
2020/00148 

Sida 
2(2) 

 

 

Utformning av byggnad 
Exakt utformning är inte fastställd. Byggnaderna kommer följa de krav som 

ställs i detaljplanen. Rent arkitektoniskt kommer de byggnader som uppförs 

påminna om äldre träladugårdar för att passa in i den omgivande 

kulturmiljön. Inspiration kommer bland annat från den så kallade Ateljén på 

Wij Trädgårdar. Färgsättning i traditionella färgskalor.  

 

Teknisk försörjning 
Idag finns ingen teknisk infrastruktur på fastigheten. V/A behöver anläggas 

liksom framdragning av el och fiber. Pumphus för V/A finns i områdets 

södra del. Elcentral finns vid fastighetens västra del. 

 

En mindre besöksparkering av grus anläggs för att bättre kunna ta hand om 

dagvattnet. Verksamheten beräknas inte ge upphov till ökat industribuller 

eller miljöskadlig verksamhet. 

 

Tidplan 
Om markköp beviljas och bygglov sedan godkänns är planerad byggstart 

sommaren/hösten 2020. 
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David Hedman 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-16 

Referens 
KS 2020/00147  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om Visionsmedel 2020 - Skördefest och 
hälsodag 

Förslag till beslut 

Ansökan om Visionsmedel för Skördefest och Hälsodag med 130 000 kronor 

bifalls                         

. 

Sammanfattning av ärendet 

Under ett antal år tillbaka har Hälsodagen och Skördefesten varit två 

evenemang som anordnats i Ockelbo under hösten. 2016 slogs de båda 

evenemangen samman evenemanget förlades på Wij trädgårdar. Både 

Hälsodagen (i Ockelbo kommuns regi) och Skördefesten som anordnats av 

Wij Trädgårdar har varit uppskattade och mer eller mindre välbesökta. 

Sammanslagningen 2016 blev ett framgångsrecept och alla inblandade var 

mycket nöjda.  

I år tar Skördefesten-Hälsodagen ytterligare ett kliv framåt och föreslår att 

evenemanget utökas från endagsevenemang till att bli ett 

tvådagarsevenemang.  

Dagen planeras i ett samarbete mellan Wij Trädgårdar, Ockelbo kommun, 

LRF samt Ockelbo Adventure. Evenemanget äger rum den 5–6 september 

2020 och platsen är Wij Trädgårdar med omnejd. 

                          

Beslutsunderlag 

Ockelbo Adventure ansökan om Visionsmedel för Skördefest och Hälsodag, 

2020-03-10 
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Skördefest 

 
Hälsodag  
 
Ansökan av visionsmedel för Skördefest  Hälsodag 2020 
 
Bakgrund 
Under ett antal år tillbaka har Hälsodagen och Skördefesten varit två evenemang som 
anordnats i Ockelbo under hösten. 2016 slogs de båda evenemangen samman för första 
gången och man förlade då evenemanget på Wij trädgårdar. 2017 och 2018 genomfördes 
evenemanget på samma sätt. Både Hälsodagen (i Ockelbo kommuns regi) och Skördefesten 
som anordnats av Wij Trädgårdar har varit uppskattade och mer eller mindre välbesökta, 
men sammanslagningen 2016 blev ett framgångsrecept och alla inblandade var mycket 
nöjda.  
I år tar Skördefesten-Hälsodagen ytterligare ett kliv framåt och utökar från att ha varit ett 
endagsevenemang till att bli ett tvådagarsevenemang. Vi anser att det finns goda 
förutsättningar för denna utökning då vi upplever att intresset för denna dag är stort, både 
bland besökare och deltagare. Vi har de senaste åren haft ett väldigt späckat schema och 
har haft lite svårt pussla ihop schemat snarare än att fylla ut detsamma. Vi ser fram emot två 
välplanerade Skördefest-Hälsodagar den 5-6 september 2020.    
  
 
Dagen planeras i ett samarbete mellan Wij Trädgårdar, Ockelbo kommun, LRF samt 
Ockelbo Adventure. 
 
2020 
 
Ett huvudevenemang kommer likt tidigare år att anordnas. Huvudevenemanget 2020 
kommer att bestå av en uppvisningstävling i Timbersport. Här kommer Sveriges främsta 
utövare av denna sport att tävla mot varandra i en fartfylld och publikvänlig 
uppvisningstävling.  
 
Familjeloppet i samarbete med En frisk generation, www.enfriskgeneration.se, var 2018 och 
2019 en succé med ca 100-130 deltagare och det kommer att anordnas även i år.  
 
För ljudet på området har ett högtalarsystem använts så att det är möjligt att nå ut till 
besökare över en stor del av området. Detta har gjort det möjligt att få besökarna att röra sig 
runt på området på ett mycket bättre sätt då aktiviteterna kan påas på ett effektivt sätt. 
Evenemanget blir proffsigare i och med detta och det kommer att anordnas likadant i år. 
 
En barn-och ungdomsaktivitet kommer att erbjudas. Målet är att bygga upp en mobil Zip 
Line. 
 
Aktiviteter kommer att erbjudas bägge dagarna medan det för övriga evenemang kommer att 
bli lite mer fokus på lärande en av dagarna och mer av uppvisning och prova-på under den 
andra dagen. 
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I anslutning till dag 1 kommer Wij Trädgårdar att anordna en middag med underhållning på 
kvällen.  
 
En del av det vi förbättrat under åren: 
Ett bättre besöksflöde – detta sker tex genom aktiviteter som lockar runt området 
Ett bättre informationsmaterial 
Bättre marknadsföring 
Provapåaktiviteter/information 
Aktörer inom Hälsoområdet kommer att ställa ut/informera och visa produkter 
 
Ytterligare aktiviteter utöver de redan nämnda kommer att planeras vidare framåt. 
 
Som tidigare år kommer det att vara ett marknadstorg på herrgårdsplanen, aktiviteter i 
anslutning till det, äppelbestämmarservice, svampidentifiering etc etc.  
 
Blåljusorganisationerna kommer som tidigare år, att tillfrågas om deltagande. Även 
föreningar och företag bjuds in att delta.  
 
 
 
Ansökan 
För att genomföra dagen ansöker vi härmed om ett bidrag från Ockelbo kommuns 
visionsmedel på 130 000 kr.  
     
 
Ockelbo 2020-03-10 
 
Emil Lindblom 
Ockelbo Adventure 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-03-17 

Referens 
KS 2020/00151  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om visionsmedel 2020 - Midsommarfirande på 
Wij Trädgårdar 2020 

Förslag till beslut 

1. Ansökan om Visionsmedel 2020 för Ockelbos midsommarfirande på Wij 

Trädgårdar den 19 juni 2020 bifalls med 39 000 kronor 

2. Projektet återrapporteras till kommunstyrelsen i september 2020. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om Visionsmedel 2020 för Ockelbos midsommarfirande på Wij 

Trädgårdar den 19 juni 2020 har inkommit från aktörerna kring midsommar 

på Wij Trädgårdar genom Malin Hermansson. Ansökt belopp är 40 500 

kronor. I och med att ersättning till vigselförrättare handläggs på annat sätt 

reduceras ansökan med 1 500 kronor. 

Ansökan uppfyller de riktlinjer som är fastställda för visionsansökningar.  

Riktlinjer för att erhålla visionsmedel är att ansökan ska avse 

utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet. Projektet ska ha en 

bred förankring och gärna ske i samverkan med annan aktör eller 

verksamhet. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga. 

Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 

fyra huvudrubriker: Det gröna, Vi välkomnar, Vi växer, Vi samverkar  

Ansökan att midsommarfirande på Wij Trädgårdar den 19 juni 2020 sker 

enligt förslag i samverkan med andra aktörer såsom Ockelbo kommun samt 

Wij Trädgårdar vilka representerar flera aktörer på platsen i form av 

föreningen Konst och Landskap, Turbin konsthantverk, Ekbackens ideella 

förening, H.E.M. slöjd samt träd- och örtkonsulten Viriditas, Stiftelsen Wij 

Trädgårdar samt Wij Säteri AB. Projektet är välförankrat i hos alla berörda. 

                         

Beslutsunderlag 

Ansökan om visionsmedel 2020 - Midsommarfirande på Wij Trädgårdar 

2020 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-03-17 

 
KS 2020/00151 

Sida 
2(3) 

 

 

Ärendet 

Ansökan om visionsmedel för Ockelbos midsommarfirande på Wij 

Trädgårdar 19 juni 2020  

Med anledning av att det på midsommaraftonen den 19/6 2020 är exakt 10 år 

sedan vi firade det kungliga bröllopet mellan Kronprinsessan Viktoria och 

Daniel vill vi samverkansaktörer kring firandet genomföra årets 

midsommarfirande med extra guldkant och i kärlekens tecken utifrån 

tematiken Love Ockelbo som lanseras i år.   

De samverkande aktörerna är Ockelbo kommun samt Wij Trädgårdar vilka 

representerar flera aktörer på platsen i form av föreningen Konst och 

Landskap, Turbin konsthantverk, Ekbackens ideella förening, H.E.M. slöjd 

samt träd- och örtkonsulten Viriditas, Stiftelsen Wij Trädgårdar samt Wij 

Säteri AB.   

Dagsprogrammet liknar tidigare midsommarfiranden vilka är populära och 

bygger på en uppskattad tradition. I år vill vi dock få evenemanget att växa 

och göra något utöver det vanliga samt höja kvaliteten generellt med 

exempelvis mer musikaliska inslag och dessutom erbjuda nya inslag i form 

av drop-in bröllop samt en lövad karavan från centrum till firandet. Fler ska 

välkomnas att fira dagen!  

Det officiella programmet för dagen lyder enligt följande:  

Ca tid Programaktivitet  

12:00-13:30 Drop-in med borglig vigsel i Örtagården, Wij 

Trädgårdar  

13:00  Samling för gemensam avfärd med karavan till 

trädgårdarna. Höskrindor, epatraktorer, lövade 

vagnar, traktor och vagn, häst och vagn etc 

Alla är välkomna!  

13:30  Blomsterkransbindning startar  

13:30  Musikalisk inledning, ca 30 min  

13:30  Tårtbuffé öppnar  

14:00 Öppningstal m. hyllning till Ockelbo och 

kärleken Lions stipendieutdelning   

Uppträdande Kulturskolan  

14:30  Traditionell stångresning med spelmän Dans 

kring stången med spelmän, dansledare och sång.   

Musikuppträdande av och med lokala förmågor, 1 

timme  

16:00  Programmet avrundas  

 

Övriga aktiviteter under dagen  

Herrgårdscafé, Midsommarlunchbuffé i Trädgårdens Hus, fiskedamm för 

barnen, djurvisning, trädgårdsguidning, trädgårdsbutik, Ockelbo kommun 

bjuder på fri entré till trädgårdarna hela dagen, blomsterpaket med 7 sorters 

blommor, fri parkering. 

33



Ockelbo kommun 
Datum 
2020-03-17 

 
KS 2020/00151 

Sida 
3(3) 

 

 

Önskade visionsmedel samt kostnadsposter  

Vi ansöker om medel till en omfattning av 40 500 kr för att göra dagen till en 

riktig folkfest med ett traditionellt firande av årets ljusaste tid samt en 

manifestation för kärleken i allmänhet samt kärleken till och från vår bygd. 

Ansökan spelar främst an på devisen ”Vi välkomnar” utifrån Ockelbo 

kommuns vision 2030, men sker också i god samverkan mellan aktörerna på 

Wij Trädgårdar vilket stödjer ”Vi samverkar”. Att det därtill blir en grön 

aktivitet, både utifrån blomsterprakt samt ur ett hållbarhetsperspektiv, ser vi 

som en självklarhet! 

Avser Belopp Kommentar 

Tidningsannonsering i Kuxabladet vid två tillfällen: först en ¼-

sida i maj för att annonsera för bröllop, samt en ½-sida i juni inför 

firandet samt annonsering i digitala media 

12 000  

Ersättning till uppträdande musiker, spelmän, dansledare och 

folkdansare 
10 000  

Hyra av ett tält till tårtbuffé, 5*5 m 7 000  

Hyra av en extra toalett 2 500  

Material för iordningställande av vigselplats 2 000  

Ersättning till förare av häst och vagn samt traktor och vagn för att 

agera kortegeledare och bjuda plats i vagnar. (2000 kr/ekipage * 2) 
4 000 Komplettering 

Eventuell kostnad för tillstånd att arrangera kortege 1 500  

Ev. ersättning till vigselförrättare (1 500 kr) 1 500 Handläggs separat 

Summa 40 500  

 

Undertecknat av aktörerna kring midsommar på Wij Trädgårdar genom 

Malin Hermansson  
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Ockelbo 2020-03-09 

 

Ansökan om visionsmedel för Ockelbos 
midsommarfirande på Wij Trädgårdar 

19/6 2020 
 

Med anledning av att det på midsommaraftonen den 19/6 2020 är exakt 10 år sedan vi firade det 

kungliga bröllopet mellan Kronprinsessan Viktoria och Daniel vill vi samverkansaktörer kring firandet 

genomföra årets midsommarfirande med extra guldkant och i kärlekens tecken utifrån tematiken 

Love Ockelbo som lanseras i år.  

De samverkande aktörerna är Ockelbo kommun samt Wij Trädgårdar vilka representerar flera aktörer 

på platsen i form av föreningen Konst och Landskap, Turbin konsthantverk, Ekbackens ideella 

förening, H.E.M. slöjd samt träd- och örtkonsulten Viriditas, Stiftelsen Wij Trädgårdar samt Wij Säteri 

AB.  

Dagsprogrammet liknar tidigare midsommarfiranden vilka är populära och bygger på en uppskattad 

tradition. I år vill vi dock få evenemanget att växa och göra något utöver det vanliga samt höja 

kvaliteten generellt med exempelvis mer musikaliska inslag och dessutom erbjuda nya inslag i form 

av drop-in bröllop samt en lövad karavan från centrum till firandet. Fler ska välkomnas att fira dagen! 

Det officiella programmet för dagen lyder enligt följande: 

 

Ca tid Programaktivitet 

12:00-
13:30 

Drop-in med borglig vigsel i Örtagården, Wij Trädgårdar 

13:00 Samling för gemensam avfärd med karavan till trädgårdarna. Höskrindor, epa-
traktorer, lövade vagnar, traktor och vagn, häst och vagn etc. Alla är välkomna! 

13:30 Blomsterkransbindning startar 

13:30 Musikalisk inledning, ca 30 min 

13:30 Tårtbuffé öppnar 

14:00 Öppningstal m. hyllning till Ockelbo och kärleken 

 Lions stipendieutdelning 

 Uppträdande Kulturskolan 

14:30 Traditionell stångresning med spelmän 

 Dans kring stången med spelmän, dansledare och sång.  

 Musikuppträdande av och med lokala förmågor, 1 tim 

16:00 Programmet avrundas 

 

Övriga aktiviteter under dagen 

Herrgårdscafé, Midsommarlunchbuffé i Trädgårdens Hus, fiskedamm för barnen, djurvisning, 

trädgårdsguidning, trädgårdsbutik, Ockelbo kommun bjuder på fri entré till trädgårdarna hela dagen, 

blomsterpaket med 7 sorters blommor, fri parkering.  
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Ockelbo 2020-03-09 

 

Önskade visionsmedel samt kostnadsposter 

Vi ansöker om medel till en omfattning av 40 500 kr för att göra dagen till en riktig folkfest med ett 

traditionellt firande av årets ljusaste tid samt en manifestation för kärleken i allmänhet samt kärleken 

till och från vår bygd. Ansökan spelar främst an på devisen ”Vi välkomnar” utifrån Ockelbo kommuns 

vision 2030, men sker också i god samverkan mellan aktörerna på Wij Trädgårdar vilket stödjer ”Vi 

samverkar”. Att det därtill blir en grön aktivitet, både utifrån blomsterprakt samt ur ett 

hållbarhetsperspektiv, ser vi som en självklarhet!   

Medlen går i fallande storlek till följande poster:  

 Tidningsannonsering i Kuxabladet vid två tillfällen: först en ¼-sida i maj för att annonsera för 

bröllop, samt en ½-sida i juni inför firandet samt annonsering i digitala media. (12 000 kr) 

 Ersättning till uppträdande musiker, spelmän, dansledare och folkdansare. (10 000 kr) 

 Hyra av ett tält till tårtbuffé, 5*5 m. (7 000 kr) 

 Hyra av en extra toalett. (2 500 kr) 

 Material för iordningställande av vigselplats. (2 000 kr) 

 Ersättning till förare av häst och vagn samt traktor och vagn för att agera kortegeledare och 

bjuda plats i vagnar. (2000 kr/ekipage)  

 Eventuell kostnad för tillstånd att arrangera kortege (1 500 kr) 

 Ev. ersättning till vigselförrättare (1 500 kr) 

SUMMA 40 500 kr 

 

För aktörerna kring midsommar på Wij Trädgårdar: 

 

Malin Hermansson 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-15 

Referens 
KS 2019/00435  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag - VA-taxa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Gästrike Vatten AB:s svar på medborgarförslaget lämnas till representant för 

Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg.  

                       

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit med förslag om införande av speciell Va-

taxa fasta mätaravgifter för ideella föreningar. Att ideella föreningars 

fastigheters VA-anslutningar i framtiden får samma mätaravgift som för 

småhus. 

Svar på medborgarförslaget har lämnats av Gästrike Vatten AB. Möjlighet 

att söka om dispens finns för kunder med mycket låg förbrukning finns. 

Dispens finns för att söka dispens på den fasta mätaravgiften.  

Gästrike Vatten AB:s svar på medborgarförslaget lämnas till representant för 

Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg.  

                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Svar på medborgarförslag från Gästrike Vatten AB, 2020-03-05                 
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V VATTEN 

Underlag för svar på medborgarförslag 

Änr 204785 Datum 
2020-03-13

 Sida 1 (1) 

I ett medborgarförslag till Ockelbo kommun föreslås att införa en speciell taxa avseende fasta 
mätaravgifter för ideella föreningar. 

Ockelbo Vatten önskas lämna underlag till frågan 

Det finns möjlighet att söka dispens på den fasta mätaravgiften. I maj 2017 tog styrelsen för 
Ockelbo Vatten beslut om att mätaravgiften för kunder med mätarstorlek Qn2,5 övrig med 
mycket låg förbrukning, 30 kbm/år eller lägre, beviljas ändring efter särskild prövning till 
mätaravgift Qn2,5 småhus. Som jämförelse kan nämnas att i Ockelbo kommun är förbrukningen 
för en normalkund småhus ca 85 kbm/år. 

Klassningen av mätare är inom två kategorier. "Småhus" är fastighet som enligt 
fastighetstaxeringen är klassad som fastighet med 1-2 lägenheter. "Övrig" är de som inte klassas 
som småhus och exempel kan vara där fastigheten enligt fastighetstaxeringen är klassad som 
kulturbyggnad. 

Dispensen innebär att ett avtal skrivs på årsbasis. Mätarställningen läses av vid avtalsstarten och 
sedan vid avta Istidens slut. Under avtalsperioden faktureras enligt den lägre taxan, men om det 
visar sig att förbrukningen för helårsperioden överstiger 30 kbm efterdebiteras den ordinarie 
avgiften för anläggningens mätaravgift. 

För att söka dispens kontaktar man Gästrike Vatten på telefon 020-37 93 00 eller via mail på 
info@gastrikevatten.se 

Gästrike Vatten AB I Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrlkevatten.se I www.gastrikevatten.se 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-16 

Referens 
KS 2019/00217  
1.1.1.1  

  

 
 [Huvudmottagare]  

 

Svar på medborgarförslag - Rehabiliteringscentrum  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att starta upp ett 

Rehabiliteringscentrum i kommunen och förslagsvis vid Wij Trädgårdar. 

Under 2018 och 2019 har arbete pågått med ärendet om Wij Trädgårdar. Fr o 

m januari 2019 övertog kommunen skötseln av fastigheter, park, drift och 

skötsel, fastighetsförvaltning och aktuell personal. Beslut om att ta över 

fastigheterna har behandlats.  

Parallellt med detta har fokus under det senast året har varit att nya aktörer 

och entreprenörer som vill driva de kommersiella verksamheterna såsom 

logi, restaurang, konferens och kafé på Wij trädgårdar. 

Vilka verksamheter som kommer att bedrivas inom Wij Trädgårdar kommer 

att klargöras under 2020.  

Information om vad som händer kommer att delges successivt under 2020 på 

Ockelbo kommunen och hemsida Wij. 

                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag Rehabiliteringscentrum, inkommen 2019-03-12 

                           

39



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-23 

Referens 
KS 2020/00175  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Covid-19 - Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till inriktning och rekommendationer godkänns. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

På grund av rådande läge föreslås att de utskott och övriga organ som finns 

inplanerade inom kommunstyrelsen ställs in med giltighet till och med den 

31 augusti 2020. Detta avser följande utskott och tillsatta råd. 

 Ekonomiutskott, personalutskott, tillväxtutskott  

 FolkhälsaBrå, KPTR och näringslivsråd. 

 

Övriga förutsättningar 

Vid kommunstyrelsen sammanträden föreslås att endast tjänstgörande 

ledamöter deltar. Ersättare kallas in om behov föreligger. Inga externa 

deltagare kommer under våren att bjudas in.  

Rekommendation till nämnderna är att följa kommunstyrelsens 

ställningstagande.  

 

Budgetprocessen 

I och med förslaget ändras budgetprocessen med att förberedelse och beslut 

om preliminära ramar i juni 2020 ställs in. Budgetbeslutet tas i sin helhet i 

kommunstyrelsen i oktober och fullmäktige i december. Detta i enlighet med 

fastställd tidplan. 

Närmare instruktioner om budgetprocessen kommer att delges i särskild 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-16 

Referens 
KS 2020/00008  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 

 Årsredovisning 2019 – Ockelbo kommun 

 Rapport finanspolicy 2019-12-31 

 Försäljning av fastigheten Hästen 8 

 Försäljning – del av fastigheten Prästbordet 1:51 

 Svar på medborgarförslag – VA-taxa 

 Svar på medborgarförslag – Rehabiliteringscentrum 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-16 

Referens 
KS 2020/00009  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 

Corona/Covid-19 – aktuell situation 

Företagsetablering 

Flerfamiljshus Vattentornet 

Uppföljning Verksamhetsplan 2019 

Verksamhetsplan 2020 

M Lindblom m fl 

H Ricknell 

D Hedman 

A-S Stensson 

A-S Stensson 
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2020-02-26 
Diarienummer 

 

 
Kommunstyrelse- 

förvaltningens 
Verksamhetsplan 2020 

 

 

 

Verksamhetsområden 

Ekonomi, HR/personal, teknik, näringsliv/turism, infrastruktur/samhällsplanering (kommunikationer, 
bredband) It/digitalisering, administration (arkiv, kansli), information/kommunikation, säkerhet/be-
redskap, folkhälsa/brottsförebyggande, integration/arbetsmarknad. 

 

Kommunstyrelsen 2020-03-31, §  
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OCKELBO KOMMUNS STYRMODELL 
Verksamhetsmål 

Kommunens av fullmäktige fastställd Vision; Vision 2030 – Plats att växa är kommunens 
övergripande målnivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strategier utarbetats. Utifrån 
Visionen och strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat åtta mätbara 
mål vardera.  

Visionen och strategierna kommer att diskuteras varje år i samband med fastställande av 
budget. Nämndernas mätbara mål ska behandlas varje år i samband med fastställande av 
budget. 

Gällande målstruktur 

Målnivå Beslut 

Vision 2030 – Plats att växa Kommunstyrelse/fullmäktige 

Kommunövergripande strategier Fullmäktige 

Nämndernas mätbara mål  Fullmäktige 

Verksamhetsplaner Kommunchef/förvaltningschef 

Handlings/aktivitetsplaner  Verksamhetsansvarig 

 
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 sty-
relse/nämnd.  
Handlingsplan/aktivitetsplaner behandlas av respektive verksamhetsansvarig. 
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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 ut-
veckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

o Förbättra dialogen med företagare. 

o Korta vägen till egen försörjning i samverkan med övriga nämnder, arbetsför-
medlingen och näringslivet. 

o Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina kontakter med kommu-
nens verksamheter. 

o 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 triv-
samma arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter.   

Värna miljön 

I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar. 

o Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande. 
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Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

o Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhetsstödjande rutiner och pro-
cesser 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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INLEDNING 
Kommunstyrelseförvaltningen, verksamhet och organisation 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och 
samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

Kommunstyrelsen verksamhetsområde omfattar bl.a. kommunadministration, närings-
liv, kommunikationer, samhällsplanering, teknikområdet och integration och arbets-
marknad. Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar även allmänna val och 
stöd till politiska partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, övergri-
pande miljöfrågor, planarbete, folkhälsofrågor och säkerhet och beredskap.  

Verksamhetsplan 

Syfte 

Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera mål (kortsiktiga 
och långsiktiga) som anger vad som ska levereras i form av tjänster till medbor-
garna/brukarna och anslå resurser till detta. Utifrån de politiska mål är det tjänsteman-
naorganisationen som måste bestämma hur målen ska uppnås.  

Verksamhetsplanen är att betrakta som tjänstemannaorganisationens handlingsplan 
för det kommande året. Den ska säkerställa att det finns en röd tråd från de politiskt 
satta målen och det arbetet som utförs.  

Innehåll 

I verksamhetsplanen presenteras verksamhetens mätbara mål utifrån de kommunö-
vergripande målen och kommunstyrelsens mätbara mål. Verksamhetsplanen redovi-
sar inom olika verksamhetsområdena, resurser, mål och aktiveter som ska genomfö-
ras under året.  

Uppföljning och utvärdering 

Måluppfyllelsen följs upp vid delårsbokslut och bokslutet. Verksamhetsplanen står fast 
under året men kan i viss mån komma att justeras i händelse något oplanerat inträffar.  

Inför kommande års planering kommer verksamhetsplanen att utvärderas utifrån året 
som gått, och erfarenheterna tas med i nästa års planering.  
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1. EKONOMI 
Verksamhetsbeskrivning 

Ekonomienheten verkar inom kommunadministrationen för att stödja förvaltningarna och 
deras verksamheter. Tillhandahålla underlag för planering och styrning såsom budgetar-
bete, ekonomisk uppföljning och prognoser. Ta fram årsredovisning och delårsbokslut för 
kommunen och kommunkoncernen. Ekonomiutskott och bokslutsdagar. 

Löpande ekonomiadministrativa arbetsuppgifter såsom bokföring, inkommande fakturor, 
fakturering och inkasso. 

Övriga områden: Statistiksammanställningar, Räkenskapssammandraget (RS), r en årlig 
insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner, internkontroll, intern styrning 
och kontroll bidrar till måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert.  

Utredningar, beslutsunderlag och analyser är arbetsuppgifter som även ligger inom eko-
nomiområdet. Finansiering, lånehantering och finansiella placeringar är vedertagna områ-
den inom ekonomiområdet. Kommunens försäkringar handläggs och administreras inom 
enheten. Upphandling, inköp och e-handel samordnas inom enheten. 

Administration av äldreomsorgsavgifter handläggs inom enheten.  

Inom enheten handläggs även andra områden i organisationen såsom bl a internationella 
frågor och säkerhetsskyddsfrågor. 

Kommunövergripande verksamhetsmål 

• Underlag för lokalstrategiplan/internhyra ska tas fram i samarbete med tekniska.  
(En övergripande fråga att lyfta inom kommunstyrelsen). 

− Kartlägga användandet av kommunens lokaler. Arbetet ska kvalitésäkras under 
2020. 

− En kommunövergripande nivå där en ansvarig ska utses och att en styrgrupp till-
sätts. 

− Tillsammans med tekniska ta fram förslag på upplägg internhyra 

− Tillsammans med tekniska ta fram förslag på lokalstrategi 

− Det övergripande förvaltningsövergripande med tillhörande förvaltningsavtal. Ar-
betet ska intensifieras under 2020.  

• Inköpsfunktionen i kommunen ska säkerställas. En övergripande fråga att lyfta inom 
kommunstyrelsen. 

− Kunskap i inköpsfrågor ska öka genom kontinuerliga information- och utbild-
ningsinsatser.  

− Avtalstroheten i kommunen ska öka inom alla områden.  
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Verksamhetsmål 

• Utveckla elektronisk fakturahantering. 

– Utveckla e-kundfakturor och utöka andel  

– Internetbanksfakturor 

– 75 % av kommunens leverantörsfakturor ska utgöras av e-fakturor 

• Utveckling av boksluts- och budgetprocessen  

– Årlig avstämning/utvärdering med åtgärdsplan ska göras av de olika pro-
cesserna 

• Marknadsföring och kommunikation 

– Förbättra informationen om ekonomienhetens verksamheter 

– Informationen via intranätet och hemsidan ska utvecklas utifrån ett digitali-
seringsperspektiv 

– Utbildningsinsatser ska genomföras under året 

2. HR/PERSONAL 
Verksamhetsbeskrivning 

Personalenheten arbetar för att skapa förutsättningar för ett gott arbete med personal-
försörjningen och utgör en partner till cheferna i samtliga personalrelaterade frågor.  

Personalenheten driver och utvecklar den årliga lönerevisionen och lönekartlägg-
ningen och arbetar aktivt för att tillhandahålla långsiktiga tillvägagångsätt genom poli-
cys och riktlinjer som genererar i tydlig och effektiv löneprocess för chefer och medar-
betare.  

Personalenheten tillhandahåller tydliga policys och riktlinjer samt hälsofrämjande pro-
cesser så som det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Kommunen har också tydliga tillvägagångsätt för rehabilitering, där personalenheten 
handleder rehabiliteringsprocesser som tillåter att medarbetare på ett tidigt stadium 
återgå till sin anställning.  

Personalenheten stöttar och driver samverkan mellan parterna utifrån kommunens 
samverkansavtal, som gynnar såväl intern samverkan som extern samverkan.  
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Verksamhetsmål 

1. Sjukfrånvaron ska inte öka 

2. Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka 

3. En värdegrund för kommunen ska utarbetas. 

4. Utveckling av system för personalstöd 

5. Personalpolitiskt program ska under 2020 utarbetas och fastställas av fullmäktige 

6. Skapa riktlinjer och rutiner för arbetsmiljöarbetet  

3. 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 barnom-
sorgsfastigheter. 

Gator och vägar i centrala Ockelbo ingår i Ockelbo Vägförening, men vissa gång- och cy-
kel-vägar, torg, parker och offentliga bad samt vägbelysning (ca 3 000 stolpar) är kommu-
nens ansvar. 

Försäljning av exploaterad mark för villa- och industribebyggelse, förvaltning av kom-
munägd åker- och skogsmark. 

Parkeringsövervakning samt taxa för överträdelse. Övervakningen köps av Securitas. 

Tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark samt torghandel med taxa för torgplatser. 

Åtgärd vid konstaterade föroreningar och nedskräpning där ansvar inte kan fastställas. 

Verksamhetsområdet Bostadsanpassning. 

Verksamhetsmål 

1. Kontinuerlig tillgång till minst tio tillgängliga tomter i attraktiva lägen för småhus och en 
tomt för flerbostadshus. 

2. Etapp 1 av ombyggnationen av ventilationen på Centrumhuset ska vara klar under 
2020. 

3. Under 2020 ska vi fastställa en framtida organisation för Tekniska enheten. 
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4. NÄRINGSLIV/TURISM 
Verksamhetsbeskrivning 

Näringslivsenheten ska skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat och en bra före-
tagsmiljö samt stimulera nyföretagande och attrahera externa etableringar. 

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.  

Verksamhetsmål 

1. Förbättra dialogen med företagare 
2. Nå fler invånare, besökare och företagare i digitala forum 
3. Revidering av Turismstrategin 

5. INFRASTRUKTUR/SAMHÄLLSPLANERING 
5.1. Bredband 

Verksamhetsbeskrivning 

Bredbandssamordnare i Ockelbo kommun ansvarar för uppföljning av kommunens 
bredbandsstrategi samt samordnar och planerar aktiviteter utifrån den handlingsplan 
som finns i denna. 

Detta görs tillsammans med stadsnätet i Ockelbo, GavleNet, som ägs av Gävle 
Energi. Gävle Energi är även kommunens utsedda kommunikationsoperatör. Många 
frågor inom bredbandsområdet hanteras på regional nivå. Bredbandssamordnare del-
tar och representerar Ockelbo kommun i länets ”Samverkansgrupp för bredband”. 

Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun gäller för åren 2014-2020 och är nu inne på 
sitt sista år. 

Verksamhetsmål 

• Under året tas ny bredbandsstrategi fram för åren 2021-2025 
• Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har ökat. (KS-mål) 
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5.2.  Kommunikationer 

Verksamhetsbeskrivning 

Kollektivtrafiken i kommunen vilar på tre ben: 

• Inom kommunen körs Kuxatrafiken: avgiftsfri kollektivtrafik öppen för alla se-
dan 1995. Samverkan sker med Ockelbo taxi.  

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

• Servicetrafiken samordnas av beställningscentralen och innefattar vissa skol-
skjutsar, färdtjänst och sjukresor. Skolskjutsar handlägger vi själva, men färd-
tjänsten sköter kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg.  

Ockelbo kommun verkar för en omställning till fossilfria transporter. Kuxatrafiken och 
kommunens fordon körs på fossilfri diesel, HVO. Under 2020 byts några ut till el-bilar. 

Under 2020 planeras nya skyltar och upprustning av hållplatser längs Kuxatrafikens 
rutter. 

Verksamhetsmål 

Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande. (KS mätbara mål)   

• Minska resandet med 5 %. Öka andelen resor med kollektivtrafik.  

Gör Kuxatrafiken digitalt sökbar för att underlätta för resenärer.  

• Hållplatser, tidtabell och turlista behöver synas digitalt på trafiksajter. Utforma 
samarbete med X-trafik för att samnyttja system. 

Förbättra standarden på Kuxatrafikens hållplatser. 

• Byta ut skyltar och rusta upp väderskydd o samverkan med tekniska, AME och 
X-trafik. 

6. IT-VERKSAMHET 
Verksamhetsbeskrivning 

Övergripande IT-verksamhet stöttar och vägleder kommunens verksamheter i utvecklings-
frågor samt kommunövergripande strategiska frågor för att ta vara på digitaliseringens 
möjligheter. 

Drift och support av kommunens IT-miljö tillhandahålls av Gävle kommuns IT-avdelning, 
vilket regleras i ett samverkansavtal i Gemensam nämnd för verksamhetsstöd. 
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Kommunens förvaltningar har en varsin IT-samordnare som är kontaktyta och ansvarig för 
samverkansformer med IT-avdelningen. IT-samordnare kanaliserar utvecklings- och för-
ändringsarbeten initierade av IT-avdelningen ut till verksamheterna och vice versa. IT-
samordnare hanterar även bland annat kommunens IT-utrustning, användare, behörig-
heter och systemförteckningar. IT-strateg har rollen som IT-samordnare för Kommunsty-
relseförvaltningen. 

IT-gruppen förvaltar och utvecklar kommunens Digitaliseringsplan som togs fram i sin 
första version 2019. Planen omfattar nivåerna kommungemensam nivå, förvaltningsge-
mensamma nivå samt verksamhetsnivå. 

Syftet med Digitaliseringsplanen är att öka digitaliseringen i kommunens verksamheter. I 
den finns ett antal mål kopplade till fokusområden, kommungemensamma digitala sats-
ningar, infrastrukturella förändringar samt mål för digitaliseringen på verksamhetsnivå. 

FOKUSOMRÅDE I  
DIGITALISERINGSPLANEN 

MÅL ANSVAR 

DIGITALT FÖRST 
Kommunens verksamheter har kännedom 
om Digitaliseringsplanen och de delar som de 
berörs av.  

IT-grupp 

SAMVERKAN 
Kartläggning av interna och externa samver-
kansforum som har betydelse och påverkan för 
digitalisering ska genomföras.  

IT-grupp 

ANSVAR OCH ROLLER – 
TYDLIGHET PÅ ALLA NI-
VÅER  

En Systemförvaltningsmodell för Ockelbo kom-
mun antas  

KOMPETENS, TID OCH 
RESURSER 

Ta fram en metod för kartläggning av kompe-
tensbehov.  IT-grupp 

HELHETSTÄNK OCH EN-
HETLIGHET 

Utveckla och aktualisera rutiner för anskaffning, 
utveckling och avveckling av system, tjänster, 
behörigheter och resurser. 

IT-grupp 

INFORMATIONS- 
SÄKERHET 

Riktlinjer och instruktioner till redan antagen In-
formationssäkerhetspolicy tas fram 

Informationssä-
kerhetssamord-
nare 

JURIDISKA KRAV 

Ta fram en förteckning över förordningar, direktiv 
och lagar samt utse nyckelpersoner för respek-
tive. Nyckelpersonerna kommer sedan att delta i 
arbete att utforma en ”juridikmatris”  

IT-grupp 
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KOMMUNGEMENSAMMA DI-
GITALA SATSNIGNAR 

MÅL ANSVAR 

Ockelbo kommun har sedan 
december 2019 en plattform 
för interna e-tjänster installe-
rad. 
Interna e-tjänster kommer att 
kunna kvalitetssäkra och för-
enkla många rutiner och pro-
cesser internt i kommunen. 

Arbete med utveckling och förvaltning av Interna 
e-tjänster struktureras och startas upp 

”Programgrupp” 
bestående av en 
representant 
vardera från 
personalen-
heten, ekonomi-
enheten och 
tekniska en-
heten i samar-
bete med kom-
munikatör och 
It-strateg. 

 

INFRASTRUKTURELLA FÖR-
ÄNDRINGAR 

MÅL ANSVAR 

IT-avdelningen har aviserat 
att O: som lagringplats av in-
formation kommer att upp-
höra. 

Migrering/flytt av all information från O:\ till alter-
nativa lösningar framtagna av IT-avdelningen 

IT-grupp:  

Planera och 
strukturera arbe-
tet 
 

Utbyte skrivare Befintliga skrivare inventeras. Behovsanalys in-
för ny avtalsperiod 

(berör ca 90% av kommunens samtliga skrivare) 

IT-grupp 

 

KS-MÅL ANSVAR 

Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande. IT-strateg 

7. INTERNATIONALISERING 
Ockelbo kommun har sedan många år haft vänorter i ett antal länder. Det började med 
våra nordiska grannländer med bl. a ett mångårigt kulturellt samarbeta och utbyte. Vi har 
även en vänort i USA, Stromsburg i Nebraska, som grundades av emigrerande Ockelbo-
bor. Efter Sveriges EU anslutning 1995 gick Ockelbo med i ett samarbetsprojekt, ”Charter 
of European rural Communities”, för små landsbygdskommuner inom unionen. Det inne-
bär att vi idag har en vänort i varje EU- land, vilket är unikt för en liten svensk kommun.  

I dagsläget är det 27 stycken då vår brittiska vänort Desborough, trots Brexit, beretts möj-
lighet att tillsvidare fortsätta samarbeta inom projekten. Vänortssamarbetet ska ge möjlig-
het för ökad förståelse för andra kulturer, skapa nätverk både för kommunal verksamhet 
såväl som turism och också övrigt näringsliv. 
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I enlighet med EU-handslaget har det även varit EU-information i bl. a. kommunfullmäk-
tige. Samarbetet kring internationella frågor med Region Gävleborg, Gävle, Sandviken, 
Hofors och Älvkarleby kommun fortsatt. Samverkan inom flera verksamhetsområden plan-
eras såsom skola och näringsliv.  

Målet för 2020 är att den internationella policyn för Ockelbo kommun ska genomarbetas 
och förnyas  

Verksamhetsmål 

• Internationell policy ska revideras under året 

8. ADMINISTRATION 

Verksamhetsbeskrivning 

Administration, arkiv och kansli 

Med administration i denna mening menas processen inför sammanträden med kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen och utskott, stöd till de förtroendevalda. Kommungemen-
samma dokumenthanteringsplanen, ärendehanteringssystemet Ciceron och den nya lag-
stiftningen GDPR. 

Registrator hanterar och diarieför inkommande handlingar från kommunens inkorg, tele-
fonsamtal samt pappers post och övriga utgående handlingar. Övrig inkommande post 
som inte ska diarieföras fördelas ut till respektive medarbetare. 

Skapa rutiner för ärendehanteringssystemet Ciceron som varje medarbetare ska känna 
till.  

Verksamhetsmål 

1. Färdigställa den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen. Socialnämnden 
kvarstår 

2. E-arkiv. Processen kring e-arkiv fortlöper enl plan 

3. Kunskapen om GDPR ska öka. 

- Minst två utbildningstillfällen ska erbjudas per förvaltning och år. Avvakta Gävles 
VP ang GDPR. Klart till KS mars? 

4. Det ska inte finnas pågående ärenden äldre än 12 månader i Ciceron. Undantagsfall 
kan finnas. 

- Ha detta mål med i Interkontrollplanen 

- Registrator tar ut listor och fördelar ut till medarbetarna på pågående ärenden 
äldre än 12 månader minst 2 ggr per år. 
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9. INFORMATION & KOMMUNIKATION 
Kommunikationsenhetens uppdrag är att informera om och marknadsföra kommunen och 
dess verksamheter. I enheten ingår också kommunens Välkomstcenter/turistcenter. 

Verksamheten arbetar med digital kommunikation, stöttar och vägleder kommunens verk-
samheter i utvecklingsfrågor samt strategiska kommunikationsfrågor. I verksamheten in-
går också telefonisamordning och kundtjänst. 

Övergripande kommunikationsarbete 

1. Vi ska vara ett stöd för kommunens alla verksamheter i deras kommunikationsarbete 

- Ta fram en kommunikationsplan tillsammans med respektive förvaltning 
- Stötta föreningar och verksamheter kring evenemang i kommunen 

- Delta i arbetsplatsträffar på förvaltningarnas enheter 

- Leda workshops kring kommunikation med inriktning digitala och sociala kanaler 
- Revidera kommunikationspolicy 

2. Utveckla Välkomstcenter till ett medborgarkontor 

- Digitalisera våra rutiner där det är möjligt 
- Skapa rutiner för information till våra nyanställda 

Sociala medier och webbsidor 

3. Vi ska stärka Ockelbo kommuns närvaro och arbete i digitala kanaler och sociala me-
dier 

- Arbeta fram en sociala medier-policy/riktlinjer samt en kanalstrategi och riktlinjer 
för arbetet i respektive kanal med ansvarsfördelning 

- Arbeta fram en checklista för hur man går till väga när man startar en sida eller ett 
konto på sociala medier 

- Arbeta med en publiceringskalender 

- Arbeta aktivt med publiceringar i text och bild samt rörlig bild 

- Involvera fler verksamheter i arbetet med våra sociala medier  
- Öka interaktionen och räckvidden i våra sociala medier 

Platsvarumärket Ockelbo och arbetsgivarvarumärket 

4. Vi ska stärka Ockelbo kommuns arbetsgivarvarumärke samt kommunens platsvaru-
märke för att kommunen ska vara attraktiv att bo, leva och verka i. 

- Arbeta aktivt med ambassadörskap i olika kanaler 

- Lansera kampanjen #BästMedOckelbo 
- Sommarmagasinet produceras och delas ut samt publiceras på sajt och sociala 

medier under sommaren 
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- Arbeta aktivt med att lyfta goda exempel ur verksamheter i olika kanaler, både in-
ternt och externt 

- Producera och publicera reportage (inklusive rörlig bild) och informationsmaterial 
från aktuella händelser och beslut i kommunen  

- Arbeta för öppenhet och transparens i kommunens verksamheter (där det tillåts) 
- Vara proaktiva och informera om sådant som rör våra kommuninvånare för att 

skapa delaktighet  

- Arbeta med rekryteringskampanjer i sociala medier 
- Arbeta med ambassadörer på arbetsplatsen – filmer med anställda 

- Skapa en samlingssida på vår sajt med fokus på att arbeta hos oss 

10. SÄKERHET OCH BEREDSKAP 
Verksamhetsbeskrivning 

Området säkerhet och beredskap är reglerat enligt främst nedanstående lagar: 

Lag 2003:778 om skydd mot olyckor syftar till att bereda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö med ett med hänsyn taget till de lokala förhållandena, tillfredsställande 
och likvärdigt skydd. 

Enligt lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår 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. Kommunen ska ha en god kunskap 
och en samlad bild av risker och sårbarheter som kan på verka kommunens verksamheter 
för att kunna minska dessa, hantera situationer och öka robustheten.  

Verksamhetsmål 

1. Samla vissa områden under området säkerhet i en övergripande säkerhetspolicy samt utveckla 
ett arbetssätt för ett effektivt och tydligt inhämtningsarbete inom dessa säkerhetsfrågor.  
(kommunstyrelse mål) 

2. Säkerhetsskyddsanalys ska antas under året 

3. Förändring av krisledningsorganisation ska vara färdig och beslutad under året 
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11. FOLKHÄLSA/BRÅ 
Verksamhetsbeskrivning 

Folkhälsoarbetet i Ockelbo kommun arbetar med att initiera, utveckla, prioritera, sam-
ordna resurser och skapa strategier för förebyggande och hälsofrämjande arbete.  

FolkhälsaBRÅ är ett politiskt samverkansorgan som folkhälsosamordnaren samordnar. 
Det är ett sammanslaget råd – Folkhälsa och Brottsförebyggande.  

Verksamhetsmål  

1. Skapa större delaktighet, dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor.  
(kommunstyrelse mål) 

2. Kunskapen om barnkonventionen ska öka  
3. Utveckla arbetet kring föräldrastöd 

12. INTEGRATION/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.  

Kommunen och arbetsförmedlingen har under hösten 2019 haft en dialog om hur samar-
betet och planeringen av insatserna ska fungera under 2020. Projektmedel söktes för att 
tillgodose och växla upp samarbetet under 2020. Samarbetet med arbetsförmedlingen har 
formaliserats i en projektbeskrivning och kommer att vara enhetens styrmedel under 
2020. Förslag lades att inrätta ett arbetsmarknadsråd för att följa upp projektet och ge-
mensamt finna strategier och metoder för framtiden. 

Arbetsmarknadsrådet ska vara ett samarbetsforum med uppgift att medverka till att den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den statliga arbetsmarknadspoliti-
ken utformas utifrån lokala förutsättningar och behov i Ockelbo kommun. Rådet ska träf-
fas 6 gånger under 2020. 

Verksamhetsmål 

1. Minska långtidsarbetslösheten i kommunen med 50 personer  
2. Främja utvecklingen av sociala företag i kommunen. 
3. Att genom gemensamma resurser och samsyn med arbetsförmedlingen få ett effekti-

vare resultat av de insatser kommunen och arbetsförmedling erbjuder för de som sak-
nar egen försörjning. 
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4. Effektivisera och utveckla samverkansformen mellan arbetsförmedlingen och kommu-
nen och därmed även skriva en ny DUA överenskommelsen.  

5. Skapa flera särskilda anställningar som ett första steg till en reguljär anställning och en 
brygga vidare till arbete eller studier. 40 extratjänster, 20 introduktionsjobb, 30 lönebi-
dragsanställningar. 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETS-
PLAN 2019 – MÅLUPPFYLLELSE 

1. Ekonomi 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Underlag för lokalstrategiplan/intern-
hyra ska tas fram i samarbete med 
tekniska.  

En övergripande fråga 
att lyfta inom kommun-
styrelsen. 

 

– Kartlägga användandet av kom-
munens lokaler. Målet uppfyllt Kan behöva aktualiseras 

– Tillsammans med tekniska ta fram 
förslag på upplägg internhyra Målet ej uppfyllt 

Punkterna inte åtgärdade. 

Uppdragen bör lyftas till 
en kommunövergripande 
nivå med att man utser en 
ansvarig som driver frå-
gan och att en styrgrupp 
utses. 

– Tillsammans med tekniska ta fram 
förslag på lokalstrategi 

Målet ej uppfyllt 

Konsult utsedd för se 
över det övergripande 
förvaltningsavtalet. Ar-
betet initieras i sep-
tember 2019. Utkast 
har erhållits och pro-
cessen kommer att 
fortsätta under 2020. 

Punkterna inte åtgärdade.  

Uppdragen bör lyftas till 
en kommunövergripande 
nivå med att man utser en 
ansvarig som driver frå-
gan och att en styrgrupp 
utses. 

2. Inköpsfunktionen i kommunen ska sä-
kerställas.  

En övergripande fråga 
att lyfta inom kommun-
styrelsen. 

 

– Kunskap i inköpsfrågor ska öka 
genom kontinuerliga information- 
och utbildningsinsatser.  Målet uppfyllt 

Utbildningssatser är inte 
genomförda. Punkten un-
der utveckling pga pro-
cessen under året med In-
köp Gävleborg. 

– Avtalstroheten i kommunen ska 
öka inom alla områden Målet uppfyllt 

Uppföljning sker men be-
höver utvecklas vidare. 

3. Ekonomiadministrativa rutiner inom 
internkontroll ska aktualiseras    

− Avstämning i april och septem-
ber 

Avstämning har delvis 
genomförts under 
2019.  

Utvecklas vidare under 
2020 
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Mål Måluppfyllelse Kommentar 

4. Utveckla elektronisk fakturahantering.   

− Införa e-kundfakturor Målet ej uppfyllt 
Möjligheten finns, i teorin 
går det.  

 

− 50 % av kommunens leveran-
törsfakturor ska utgöras av e-
fakturor 

Målet ej uppfyllt 

Processen försenad och 
påbörjades den 1 septem-
ber 2019; Information till 
alla leverantörer ska gå ut 
för vad de har att förhålla 
sig till. 

Abonnemangsfakturor ej 
verkställts i nuläget, pga 
tekniska förutsättningar. 

5. Utveckling av bokslutsprocessen   

– Hålla tidsplan för årsredovisning Målet delvis uppfyllt Den externa tidplanen höll 
men inte den interna. 

– Ny tidplan för delårsbokslutet pga 
ny lagstiftning Målet uppfyllt Ny tidplan har utarabetats 

6.  Utveckling av budgetprocessen    

– Ny tidplan för budgetprocessen 
Målet om ändrad tid-
plan för budgetproces-
sen har inte uppfyllts. 

Politiskt ställningsta-
gande. Tidplan är utarbe-
tat utifrån gällande förut-
sättningar. 

– Budgetdokument utformas i likhet 
med övriga ekonomidokument 

Budget 2020-2022 
kommer att utformas i 
lighet med övriga do-
kument och fördigstäl-
las under januari 2020, 

Budgetdokumentet har 
förändrats med målsätt-
ningen om ”förenkling” 
och slutdokumentet ska 
bli i likhet med övriga do-
kument. 

7. Internationell policy ska revideras un-
der året Målet ej uppfyllt  

8. Säkerhetsskyddsanalys ska antas un-
der året Arbetet påbörjats  
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2. HR/Personal 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Sjukfrånvaron ska inte öka 
Måluppfyllelse anges i 
samband med perso-
nalberättelse 2019 

 

2. Antal medarbetare som nyttjar frisk-
vårdsinsatser ska öka 

Måluppfyllelse anges i 
samband med perso-
nalberättelse 2019 

 

3. En värdegrund för kommunen ska ut-
arbetas. 

Måluppfyllelse anges i 
samband med perso-
nalberättelse 2019 

 

4. Utveckling av system för personalstöd Påbörjat Processen överförs till 
2020 

5. Personalpolitiskt program ska under 
2019 utarbetas och fastställas av full-
mäktige 

Målet ej uppfyllt Processen överförs till 
2020 

6. Skapa riktlinjer och rutiner för arbets-
miljöarbetet Målet uppfyllt  

3. Teknikområdet 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Kontinuerlig tillgång till minst tio till-
gängliga tomter i attraktiva lägen för 
småhus och en tomt för flerbostads-
hus. 

Målet uppfyllt 

En ny flerfamiljtomt är 
framtagen 2019 vid Vat-
tentornet samt en detalj-
plan är under framta-
gande vid gamla apote-
ket.  

För enbostadshus finns 
det flertalet tomter bland 
annat 1 tomt kvar på äp-
pelbacken samt bered-
skap att skapa nya tomter 
vid förlängningen av 
ängsvägen.   

2. Etapp 1 av ombyggnationen av venti-
lationen på Centrumhuset ska vara 
klar under 2019. 

Målet ej uppfyllt 

En komplicerad pro-
cess/ventilationssystem 
gör att det har dragit ut på 
tiden. Tidsplanen för 
etapp 1 är nu under 2021. 
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Mål Måluppfyllelse Kommentar 

3. Ombyggnationen av Gallerian 5:an i 
Centrumhuset ska vara klar under 
2019. 

Målet uppfyllt  

4. Näringsliv/turism 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Förbättra dialogen med företagare Målet ej uppfyllt  

2. Nå fler invånare, besökare och företa-
gare i digitala forum Målet uppfyllt  

3. Revidering av Turismstrategin 

Strategin byter namn och kommer att be-
nämnas Besöksnäringsstrategi. 

Påbörjat 
Revideringen av kommu-
nens Turismstrategi 
2013–2020 har påbörjats.  

5. Infrastruktur/samhällsplanering 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

Bredband   

1. Tillgången till bredband (minst 100 
Mbit) har ökat. (KS-mål) Målet uppfyllt  

Kommunikationer   

1. Ökat användande av befintlig teknik 
för att minska resande. (KS-mål)   

  

− Minska resandet med 5 %.  
− Öka andelen resor med kollektiv-

trafik. 

Målet ej uppfyllt 

Målet uppfyllt 

Aktiviteterna genomförda 
Ta fram statistik för 2018 
att utgå ifrån. Se över re-
sepolicy. Informera för att 
ändra beteende. Planera 
mötestider efter kollektiv-
trafik och tillgång till kon-
ferensteknik. Kurs i Skype 
för alla KS-anställda. 

2. Gör Kuxatrafiken digitalt sökbar för att 
underlätta för resenärer.  

 

Målet ej uppfyllt 

Kontakt med ny ansvarig 
på X-trafik tagen och in-
tentionen finns att samar-
beta kring detta inom tid. 

− Hållplatser, tidtabell och turlista 
behöver synas digitalt på trafiksaj-
ter. Utforma samarbete med X-
trafik för att samnyttja system. 

  

66



 

 

7 (12) 

 

6. IT-verksamhet 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Ökat användande av befintlig teknik 
för att minska resande. (KS-mål)  Se samma mål under 

Kommunikationer 

2. Digitaliseringsplaner för alla nämnder 
tas fram. Målet uppfyllt  

3. Planera och strukturera arbete med 
att identifiera information lagrad på 
gemensam filserver (O:\) som IT-av-
delningen har aviserat kommer att för-
svinna. Beroende på vilken typ av in-
formation görs val av framtida hante-
ring i antingen verksamhetssystem el-
ler lagring i Office365. Görs i samar-
bete med bland annat funktioner för 
dokumenthantering, dataskydd/in-
formationssäkerhet.  

Påbörjat  

4. Påbörja utveckling och etablering av 
arbetssätt med hjälp av Office365. Påbörjat  

5. Plattform för Interna e-tjänster etable-
ras. Interna e-tjänster kommer att 
kunna kvalitetssäkra och underlätta 
många rutiner och processer internt i 
kommunen, men kräver även resurser 
för att inventera, strukturera, bygga 
och förvalta. Här finns behov av att 
skapa en ny hållbar förvaltningsorga-
nisation. 

Påbörjat 

Plattform för Interna e-
tjänster har etablerats. 
Det finns dock ett stort be-
hov av att förstärka arbe-
tet med personal som har 
dedikerad tid för att hjälpa 
verksamheter att komma 
igång med utveckling av 
e-tjänster. Detta innebär 
att kvalitetssäkra och un-
derlätta många rutiner och 
processer internt i kom-
munen, men även att för-
valta plattformen samt 
bygga och underhålla e-
tjänster. 

Mål Informationssäkerhet   

• Riktlinjer och instruktioner till redan 
antagen Informationssäkerhetspolicy 
tas fram.  

Påbörjat 

Ockelbo kommun har en 
antagen Informationssä-
kerhetspolicy, men saknar 
riktlinjer och instruktioner 
till denna som blir redskap 
i vardagen för kommu-
nens verksamheter. Såd-
ana ska tas fram, gärna i 
samarbete med andra 
kommuner. 
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7. Administration 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Färdigställa den kommungemen-
samma dokumenthanteringsplanen. Målet uppfyllt 

Ändras till:  
Kommungemensamma 
dokumenthanteringspla-
nen ska kontinuerligt aktu-
aliseras. 

2. Kunskapen om GDPR ska öka.   

- Minst två utbildningstillfällen ska 
erbjudas per förvaltning och år. 

Målet delvis uppfyllt Kommunstyrelsen har haft 
två utbildningstillfällen. 
Socialnämnden ett tillfälle 
och utbildnings- och kul-
turnämnden inget utbild-
ningstillfälle. 

3. Det ska inte finnas pågående ärenden 
äldre än 12 månader i Ciceron. Un-
dantagsfall kan finnas. 

  

- Ha detta mål med i Interkontroll-
planen Målet uppfyllt 

 

- Registrator tar ut listor och förde-
lar ut till medarbetarna på på-
gående ärenden äldre än 12 må-
nader minst 2 ggr per år. 

Målet uppfyllt 
 

8. Information & kommunikation 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

Övergripande kommunikationsarbete   

1. Vi ska vara ett stöd för kommunens 
alla verksamheter i deras kommuni-
kationsarbete 

  

- Ta fram en kommunikationsplan 
tillsammans med respektive för-
valtning 

Målet uppfyllt Pågår kontinuerligt vid be-
hov från verksamheterna 

- Stötta föreningar och verksam-
heter kring evenemang i kommu-
nen 

Målet uppfyllt Pågår kontinuerligt vid be-
hov 

- Delta i arbetsplatsträffar på för-
valtningarnas enheter Målet uppfyllt Pågår kontinuerligt vid be-

hov 
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Mål Måluppfyllelse Kommentar 

- Leda workshops kring kommuni-
kation med inriktning digitala och 
sociala kanaler 

Målet delvis uppfyllt 
Vid önskemål från verk-
samheterna kommer 
workshops ordnas 

- Revidera kommunikationspolicy Målet uppfyllt Ny kommunikationspolicy 
är upprättad och antagen 

2. Utveckla Välkomstcenter till ett med-
borgarkontor   

- Digitalisera våra rutiner där det är 
möjligt Målet uppfyllt Ett ständigt pågående ar-

bete 

- Skapa rutiner för information till 
våra nyanställda Målet ej uppfyllt I samverkan med HR-en-

heten ska rutiner tas fram 

Sociala medier och webbsidor   

3. Vi ska stärka Ockelbo kommuns när-
varo och arbete i digitala kanaler och 
sociala medier 

  

- Arbeta fram en sociala medier-po-
licy/riktlinjer samt en kanalstrategi 
och riktlinjer för arbetet i respek-
tive kanal med ansvarsfördelning 

Målet uppfyllt Riktlinjer är framtagna 

- Arbeta fram en checklista för hur 
man går till väga när man startar 
en sida eller ett konto på sociala 
medier 

Målet uppfyllt 
Checklista finns i doku-
mentet för riktlinjer sociala 
medier 

- Arbeta med en publiceringskalen-
der Målet uppfyllt Ett ständigt pågående ar-

bete 

- Arbeta aktivt med publiceringar i 
text och bild samt rörlig bild Målet uppfyllt Ett ständigt pågående ar-

bete 

- Involvera fler verksamheter i arbe-
tet med våra sociala medier  Målet uppfyllt Ett ständigt pågående ar-

bete 

- Öka interaktionen och räckvidden 
i våra sociala medier Målet uppfyllt Något vi jobbar med hela 

tiden 
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Mål Måluppfyllelse Kommentar 

Platsvarumärket Ockelbo och ar-
betsgivarvarumärket 

  

4. Vi ska stärka Ockelbo kommuns ar-
betsgivarvarumärke samt kommunens 
platsvarumärke för att kommunen ska 
vara attraktiv att bo, leva och verka i. 

  

- Arbeta aktivt med ambassadörs-
kap i olika kanaler 

  

- Lansera kampanjen #BästMe-
dOckelbo 

Målet uppfyllt Kampanjen fortsätter 
även under 2020 

- Sommarmagasinet produceras 
och delas ut samt publiceras på 
sajt och sociala medier under 
sommaren 

Målet uppfyllt Sommarmagasinet tryck-
tes i 6500 exemplar och 
delades ut till alla hushåll i 
Ockelbo kommun, inkl. fri-
tidsboende 

- Arbeta aktivt med att lyfta goda 
exempel ur verksamheter i olika 
kanaler, både internt och externt 

  

- Producera och publicera repor-
tage (inklusive rörlig bild) och in-
formationsmaterial från aktuella 
händelser och beslut i kommunen  

  

- Arbeta för öppenhet och transpa-
rens i kommunens verksamheter 
(där det tillåts) 

  

- Vara proaktiva och informera om 
sådant som rör våra kommuninvå-
nare för att skapa delaktighet  

  

- Arbeta med rekryteringskam-
panjer i sociala medier 

  

- Arbeta med ambassadörer på ar-
betsplatsen – filmer med anställda 

  

- Skapa en samlingssida på vår sajt 
med fokus på att arbeta hos oss 
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9. Säkerhet och beredskap 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Öka kommunens invånares kunskap 
om krisberedskap Målet uppfyllt 

Ett antal insatser/kam-
panjer har genomförts un-
der året, bla den internat-
ionella krisberedskaps-
veckan 

2. Utveckla kommunens arbete kring 
RSA  Målet uppfyllt 

Mandatperiodens RSA 
genomförd under året 
med vidareutveckling av 
RSA-process. Denna pro-
cess är kontinuerlig och 
fortsätter även framåt 

3. Utveckla arbetet kring säkerhetsskyd-
det Målet uppfyllt 

Under året har mycket fo-
kus agts på säkerhets-
skyddsfrågor. Kunskap 
och arbetssätt har vidare-
utvecklats. Arbetet fortgår. 

10. Folkhälsa/BRÅ 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Att utveckla arbetet utifrån olika 
undersökningar inom folkhälsoområ-
det 

Målet uppfyllt Underlag från olika under-
sökningar har använts i 
sammanhang med samar-
beten med andra verk-
samheter. Underlagen har 
bla lett till olika insat-
ser/kampanjer. 

2. Att öka invånarnas medvetenhet kring 
val som påverkar den egna hälsan  

Målet delvis uppfyllt Bla har En frisk generat-
ion bidragit till detta. Det 
som ej mäktats med är en 
tänkt aktivitet med inform-
ation på kommunens me-
dier. 

3. Utveckla det förebyggande samar-
betet kring barn och unga 

Målet uppfyllt Ett utvecklat samarbete 
har skett med bla tidssatta 
insatser. Ungdomsrådet 
är startat. 
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11. Integration/arbetsmarknad 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Minska arbetslösheten i kommunen 
med 50 personer  

Målet ej uppfyllt 
Efter en positiv trend så 
öka åter arbetslösheten i 
kommunen 

2. Främja utvecklingen av sociala före-
tag i kommunen. Målet delvis uppfyllt 

Dialog har förts med in-
tressenter, men inget har 
startat 

3. Vi genomför 10 / informations / utbild-
ningsdagar inom områdena: Integrat-
ion, Arbetsmarknad, Kultur, Fritid, 
Hälsa, Samhälle. 

Målet uppfyllt 
 

4. Arbetsmarknadsenheten ska i sam-
verkan med Individ och familjeomsor-
gen, UKN, arbetsförmedlingen och de 
fackliga organisationerna minska be-
hovet av försörjningsstöd med 30 per-
soner.  

Målet delvis uppfyllt Försörjningsstödet har 
minskat från 2018 

5. Skapa ett vuxenteam utifrån den utö-
kade DUA:an. (Multifunktionella tea-
met) 

Målet delvis uppfyllt 

Arbetsförmedlingen (AF) 
var med till halvårsskiftet, 
men när AF började ställa 
om så saknades resurser 
för att delta. Kommunens 
förvaltningar har fortsatt 
att träffas kontinuerligt. 
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