KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Sida
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Datum

2020-06-08

Kommunstyrelsen
Plats:

Teams/Stora Vänortsrummet

Tid:

tisdag 16 juni 2020 kl. 09:00

•

Ordförande, vice ordförande, kommunchef/förvaltningschef och
sekreterare finns i Stora Vänortsrummet

•

Ledamöter och ersättare ansluter via Teams

•

Starta din uppkoppling 30 minuter innan sammanträdet genom
att klicka på den länk du fått i outlook-kalendern

•

Se bilaga ATT DELTA I ETT POLITISKT SAMMANTRÄDE VIA
TEAMS

Ärende

Föredragande

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

INFORMATION – Ny energi- och klimatstrategi
samt koldioxidbudget för Gävleborgs län

Åsa Holmberg, VGS 09:00
Teams

4.

Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun –
Förslag på Målinriktningar

Åsa Holmberg, totalt 45 min

5.

Redovisning av delegationsbeslut

5

6.

Delgivningar

6

7.

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen

D Persson

7

8.

Ekonomisk uppföljning - nämnderna

J Krüger, O Johansson, 10:00

9

9.

Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2021-2023 - A-S Stensson
kommunstyrelsen

3

12

Datum

Sida

2020-06-01

Ockelbo kommun

Ärende

2(2)

Föredragande

10.

Års- och flerårsbudget 2021-2023 - fortsatt
process

A-S Stensson

16

11.

Långsiktig investeringsplan 2021-2027

A-S Stensson

20

12.

Instruktioner delårsbokslut 2020-08-31

A-S Stensson

23

13.

Försäljning av tomtmark Åmotsbruk

D Hedman

26 KF

14.

Investeringsmedel - Paviljonger Wij förskola

D Hedman

29 KF

15.

INFORMATION – Livsmedelsstrategi för Ockelbo
kommun

P Ahlbom, Nanna Jan-Ers,
Länsstyrelsen, 11:00

30

16.

Uppdaterat beslut om Förlust- och
återbetalningsgaranti Hästens kooperativa
hyresrättsförening

J Krüger

76

17.

Beslut om Lån samt Borgensåtagande Ockelbo
kooperativa fastigheter AB

J Krüger

81 KF

18.

Utredningsuppdrag gällande framtida yttre
skötsel och fastighetsförvaltning

A-K Sundelius

87

19.

Svar på motion - Tillföra internetabonnemang på
förtroendevaldas Ipads

A-K Sundelius

88 KF

20.

Svar på medborgarförslag - VA-taxa

A-S Stensson

93 KF

21.

Svar på medborgarförslag - "Motorgård" till
Ockelbos ungdomar

M Lindblom

96 KF

22.

Fyllnadsval – ersättare Utbildnings- och
kulturnämnden (S)

100
KF

23.

Avsägelse/Fyllnadsval – ledamot
Kommunfullmäktige mm (C)

101
KF

24.

KS-KF ärenden

103

25.

Information kommunstyrelsen
Gästrike Vatten - Eget kapital för Ockelbo Vatten AB
samt Anläggningstaxa
Corona/Covid-19 – aktuell situation
Förslag på namnändring Hagvägen

Magnus Jonsson
ordförande

Lena Blad, VD/Emil Myrberg,
Enhetschef ekonomi, 11:30
M Lindblom, 13:00
A-K Sundelius
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-11

Referens

KS 2020/00094

Holmberg, Åsa
asa.holmberg@sandviken.se
Kommunstyrelsen

Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun –
Förslag på målinriktningar
Förslag till beslut
Förslag på målinriktningar till Miljöstrategiskt program för Ockelbo
kommun antas.
Sammanfattning av ärendet
Ett förstärkt Tillväxtutskott har vid en workshop 2020-06-09 arbetat fram
följande målinriktningar till Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun.
Målområde: Klimatneutralt Ockelbo
 Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun.
 I Ockelbo lever vi utan att överskrida vår koldioxidbudget.
 I Ockelbo kan alla transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt.
 Energin som vi använder kommer från förnybara källor.
 Samhället utgår från cirkulär resurshantering.
 Allt byggande i Ockelbo kommun nyttjar hållbara material och
skapar förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva
miljömässigt hållbart.
Målområde: Ren och giftfri vardag
 I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs och inga farliga ämnen
som stör kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp.
 I Ockelbo är utemiljön fri från nedskräpning.
 I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som är
konkurrenskraftig och innovativ.
 Luften i Ockelbo är frisk och ren och ljudmiljön är god.
 En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och ekologiska
och vi är bra på att ta tillvara de resurser som finns i skogen.
Målområde: Robusta ekosystem
 I Ockelbo kommun värnar vi den biologiska mångfalden.
 Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som
naturen erbjuder.
 I Ockelbo värderar vi natur och vatten högt och prioriterar
grönområden och möjlighet till rekreation.

3

Datum

Ockelbo kommun

2020-06-11




KS 2020/00094

I Ockelbo tar vi inte rent vatten för givet. Vi tar tillsammans ansvar
för vår värdefulla resurs så att alla invånare har god tillgång till friskt
och rent vatten.
Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som
klimatförändringarna medför och kommer att medföra.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-08

Referens

KS 2020/00004

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

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2020-05-12 – 2020-06-08 har följande delegationsbeslut
fattats:
Datum: 2020-06-03
Delegat: Teknisk chef
Ärende: Omfördelning av medel inom teknikområdets investeringsbudget
understigande 500 000 kronor per objekt, med stöd av punkt 2.8
Datum: 2020-06-03
Delegat: Teknisk chef
Ärende: Teckna hyresavtal, med stöd av punkt 1.8
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-01

Referens

KS 2020/00005

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

Delgivningar
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2020-05-19
 Gästrike Vatten AB – Årsredovisning 2019
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-29
Ekonomienheten
Persson, Daniel, 0297-55568
daniel.persson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens månadsredovisning per maj 2020
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Referens

KS 2020/00006

OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Budget
2020

Årsprognos
2020

Avvikelse
årsprognos
2020

Budget
Maj
2020

Ek uppf
Maj
2020

Avvikelse
Maj
2020

2 775

2 775

0

1 156

1 031

125

848

848

0

353

256

97

10

Verksamhet
NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

11

STÖD TILL POLITISKA PARTIER

13

ÖVRIG VHT

890

890

0

371

180

190

30

FYSISK O TEKNISK PLAN

1 050

1 050

0

438

387

50

32

NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER

2 460

2 460

0

1 025

912

113

33

TURISM

150

150

0

63

14

48

36

VGS

4 756

4 756

0

1 982

2 044

-63

38

RÄDDNINGSTJÄNST

4 650

4 650

0

1 938

1 926

12

39

KOMMUNAL BEREDSKAP

53

KOMMUNIKATIONER

71

0

0

0

0

0

0

9 090

9 090

0

3 788

3 893

-106

FOLKHÄLSA - BRÅ

350

350

0

146

166

-20

79

FÄRDTJÄNST

990

990

0

413

303

109

91

UTVECKLINGSMEDEL

3 600

3 600

0

1 500

1 626

-126

93

KOMMUNADM

25 104

24 754

350

10 460

10 052

408

94

INTERNATIONELLT

100

100

0

42

3

39

1 960
58 773

1 960
58 423

0
350

817
24 489

371
23 165

445
1 324

0

0

0

0

27

-27

5 529
5 529

5 529
5 529

0
0

2 304
2 304

2 619
2 646

-315
-342

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

FLYKTINGVERKSAMHET

22
ARBETSMARKNADSENHETEN
Summa AME/Integration
Teknikområdet
30

FYSISK O TEKNISK PLAN

300

950

-650

125

706

-581

34

VÄGAR, GATOR O PARKER

7 650

7 450

200

3 188

2 725

462

773

BOSTADSANPASSNING

1 150

1 050

100

479

195

285

93

KOMMUNADM

3 277

3 277

0

1 365

1 433

-67

FASTIGHETER
Summa Teknikområdet

14 329
26 706

14 329
27 056

0
-350

5 970
11 128

5 300
10 358

671
769

Summa kommunstyrelsen totalt

91 008

91 008

0

37 920

36 169

1 751

Kommentarer:
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 200531 visar ett överskott på 1 751 tkr.
De flesta verksamheter visar endast små avvikelser så här långt.
Kommunadministrationen har en positiv avvikelse. En stor del av det är att vi hittills i år inte haft någon kostnader för
inköpsorganisation men även vakanser och sjukskrivningar.
Teknikområdet har tre vägprojekt som inte fanns med i budgeten. Det är poster av engångskaraktär och kommer troligen
att leda till ett underskott om mins 650 tkr i år. Håller trenden i sig så borde övriga teknikområdet kunna möta delar av
det här men det finns flera osäkerhetsfaktorer, bl.a. effekterna av Covid 19 och driften av Wij - Fastigheter som inte
budgeterats för innevarande år men ser än så länge bra ut.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-01

Referens

KS 2020/00007

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

Ekonomisk uppföljning - nämnderna
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Nämndernas månadsredovisning per maj 2020. Enligt uppdrag från
Kommunstyrelsen 2020-04-28, § 67 presenterar förvaltningschef för
utbildnings- och kulturförvaltningen åtgärdsplan utifrån prognosticerat
underskott.
Beslutsunderlag
Åtgärdsplan
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning
Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

Maj

Maj

Maj

Verksamhet

2020

2020

2020

2020

2020

2020

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET
KULTURSKOLA
SIMHALL
IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
FÖRSKOLA
OBLIGATORISK SÄRSKOLA
VUXENUTBILDNING
GYMNASIESÄRSKOLA
GEMENSAMMA KOSTNADER UTB
ALLM KOMMUNADMINISTRATION
KOSTVERKSAMHET
Summa UKN (exkl Grundskola o Gymnasiet)

364
1 380
3 106
2 947
2 262
219
3 596
35 810
2 340
11 428
2 580
475
0
0
66 507

364
1 380
3 106
3 452
2 432
219
3 596
35 810
2 340
11 428
2 580
475
0
0
67 182

0
0
0
-505
-170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-675

152
575
1 294
1 228
943
91
1 498
14 921
975
4 762
1 075
198
0
0
27 711

131
607
1 098
1 450
967
99
1 357
14 138
1 091
4 167
1 004
240
0
-36
26 313

21
-32
196
-222
-25
-8
141
783
-116
595
71
-42
0
36
1 398

FRITIDSHEM
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLA 1-9
ÖVR GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Summa grundskola

2 771
2 967
36 825
9 475
52 038

3 271
3 017
39 325
8 625
54 238

-500
-50
-2 500
850
-2 200

1 155
1 236
15 344
3 948
21 683

1 363
1 216
16 317
3 393
22 289

-208
20
-973
555
-607

GYMNASIESKOLA

21 639

23 439

-1 800

9 016

9 674

-658

140 184

144 859

-4 675

58 410

58 276

134

Summa UKN totalt
Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2020-05-31 visa att nämnden har ett överskott om 134 tkr efter
5 månaders verksamhet. Årsprognosen är -4 675 tkr.
Simhallen beräknat underskott -505 tkr, personalkostnader och minskade intäkter.
Idrotts och fritidsanläggningar tjänst IP-området, samt intäktsbortfall hyresintäkter idrottshallar.
Förskola har överskott nu, förväntas kostnader lokaler till hösten.
Fritidshem beräknat underskott -500 tkr, personalkostnader.
Grundskola beräknat underskott - 2 500 tkr, personalkostnader. Prognosen är förbättrad pga. ny organisation hösten 2020.
Gymnasiet beräknat underskott 1 800 tkr, faktiska kostnad köp av huvudverksamhet.
Vuxenutbildning har upparbetat överskott nu som ska täcka kostnader till hösten.
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Verksamhet

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET
KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING
ALKOHOLTILLSTÅND MM
FAMILJERÄTT
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
ALLM KOMMUNADMINISTRATION
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg)
INDIVID- O FAMILJEOMSORG
INDIVID- O FAMILJEOMSORG
BARN- O UNGDOMSVÅRD
INSATSER VUXNA
EKONOMISKT BISTÅND
Summa IFO
VÅRD OCH OMSORG
SÄRSKILDA BOENDEFORMER
HANDLÄGGARENHETEN
STÖD I ORDINÄRT BOENDE
ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG
ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG
HEMSJUKVÅRD
LAG OM STÖD O SERVICE LSS
SOCIALPSYKIATRI
Summa VÅRD OCH OMSORG

Summa SN totalt

Års-

Avvikelse

Budget

Ek uppf

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

maj

maj

maj

2020

2020

2020

2020

2020

2020

427
200
0

1 027

427
200
0
300
100
0
1 027

0
0
0
0
0
0
0

178
83
0
125
42
0
428

105
0
0
128
11
42
286

73
83
0
-3
31
-42
142

9 105
4 646
5 504
9 000
28 255

9 105
5 146
6 004
9 000
29 255

0
-500
-500
0
-1 000

3 794
1 936
2 293
3 750
11 773

3 589
4 124
3 426
3 450
14 589

205
-2 188
-1 133
300
-2 816

50 702
2 518
23 243
-94
1 384
11 251
28 188
2 381
119 573

49 752
2 518
22 343
-94
1 384
11 251
27 988
2 381
117 523

950
0
900
0
0
0
200
0
2 050

21 126
1 049
9 685
-39
577
4 688
11 745
992
49 822

19 086
969
8 391
-91
795
4 405
11 372
944
45 871

2 040
80
1 294
52
-218
283
373
48
3 951

148 855

147 805

1 050

62 023

60 746

1 277

300
100

Kommentarer:
Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2019-05-31 visar ett överskott om 1 277 tkr.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-06-05

KS 2020/00210

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

Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2021-2023 kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021–2023 behandlas vidare
vid kommunstyrelsen i september.
Sammanfattning av ärendet
Konsekvenser utifrån fastställda ramar

Förutsättningar
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2021 – 2023
Fastställd budgetram

2021

2022

2023

Kommunstyrelsen

92 686

94 396

96 141

Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion

Sammanfattning
Tillkommande behov (belopp i tkr)
Friskvårdspeng – utökad ram
E-tjänster/ Hemsida/Intranät
Kuxatrafiken
Ökat öppethållande i väntsalen
Planarbete
Internetabonnemang förtroendev.
Summa

Budget
2021
250
500
500
400
600
50
2 300

Ärendet
Vid ekonomiutskottet i mars fick kommunstyrelsen uppdraget att redovisa
konsekvenser utifrån de preliminära ramarna. Dessa skulle enligt den
traditionella budgetprocessen ha presenterats för ekonomiutskottet i maj.
Pga. det rådande Corona läget har den processen förändrats och
ekonomiutskottet i maj ställdes in. Dock är det viktigt att budgeten processas
vidare och vid genomgång av budgetramarna har ett antal frågeställningar
väckts att ta hänsyn till i processen framåt.
Friskvårdspeng
Kommunens friskvårdspengar ligger budgeterade centralt under
personalchef. Sedan friskvårdspengen höjdes till 1500 kr räcker den ramen
inte längre till och behöver utökas med ytterligare 250 tkr.
12

Datum

Ockelbo kommun

2020-06-05

KS 2020/00210

E-tjänster - Hemsida – Intranät –Sociala medier
Hemsida och Intranät bygger idag på en gammal plattform och har behov av
uppgraderingar. Detta kommer att kräva tid både internt och av IT-Gävle /
konsulter. Behov finns att både tillgänglighetsanpassa och öppna för fler Etjänster. Det finns även ett behov av att öka närvaron på sociala medier samt
att se över de verktyg och tekniska plattformar som behövs för att producera
och publicera rörlig bild.
Sedan ett antal år finns en e-tjänsteplattform med e-tjänster där invånare,
företagare och besökare kan utföra ärenden. Det är allt ifrån ansökning om
förskoleplats eller skolskjuts till signering och hantering av avtal kring
elevdatorer, medborgarförslag och vigselhantering.
Sedan 2019 finns också en plattform för Interna e-tjänster, där målgruppen är
chefer och medarbetare. Här finns en stor potential att effektivisera och
kvalitetssäkra ärendeflöden inom kommunen. Resurser saknas att
tillsammans med verksamheterna utveckla och bygga och underhålla etjänster.
Kuxatrafiken – kommunikationer
Avtalet gällande Kuxatrafiken index uppräknas upp årligen. Vid uppräkning
2019 steg index kraftigt vilket gör att trafiken är underbudgeterad 2020.
Inför 2021 kommer ytterligare en indexreglering och det ser då ut att fattas
nära 450 tkr i den budgeten. Utöver det finns önskemål om att införa turer på
sport- och sommarlov till och från Rönnåsen vilket beräknas kosta ca 65
tkr/år.
Ökat öppethållande i väntsalen
Socialdemokratiska kvinnor i Ockelbo har inkommit med en motion
angående förlängda öppettider i väntsalen på stationshuset.
Kommunen strävar efter att ha så långa öppettider som möjligt i väntsalen.
Men på grund av tidigare incidenter, för personal som sköter låsningen, har
kommunen tagit aktivt beslut att reducera öppettiderna i väntsalen. Under
denna period har incidenter och skadegörelse minskat drastiskt.
För att förlänga öppettider behövs tillgång till en ytterligare personalresurs
som jobbar kvällstid och hjälper till vid låsningen av väntsalen, alternativt
köpa tjänsten från ett vaktbolag. Att köpa in tjänsten skulle kosta över 400
tkr/år. Om kommunens egna personal ska sköta stängningen senare på
kvällen innebär även det betydande merkostnader.
Översiktsplan och löpande planarbete
Arbetet med framtagande av en ny översiktsplan kommer att innebära
kostnader. I vilken omfattning är svårt att säga men det avsatta beloppet om
400 tkr i dagens budget lär inte vara tillräckligt. För bara för det löpande
planarbetet skulle budgeten behöva ökas med uppskattningsvis 200–400 tkr /
år så minst 600 tkr/år i tillägg behövs under 2021–2023 för att möta dessa
kostnader.
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Datum

Ockelbo kommun

2020-06-05

KS 2020/00210

Internetabonnemang förtroendevalda
Antas motionen om internetabonnemang för förtroendevalda av
kommunfullmäktige kan det vid maximalt nyttjande innebära kostnader på
70 tkr per år. Dock bedöms att behovet i många fall kan lösas på alternativt
sätt.

Övrigt att beakta
En Frisk generation – fortsättning av projektet
Kommunen har deltagit i projektet En frisk generation under perioden 2017 2020. Projektet har varit lyckat och uppskattat. En fortsatt verksamhet
behöver de 300 tkr som nu ligger som tillägg in i den ordinarie budgetramen
och ingå i årlig uppräkning av ram.
Wij Trädgårdar
Kommunen har sedan 1 maj 2020 tagit över ägandet och driften av
fastigheterna på Wij trädgårdar. Driftskostnaderna kommer att ligga på
teknikenheten och de resurser som tidigare legat under Visionsmedel för
medfinansiering av projekt på Wij omfördelas till fastighetsskötsel.
Lokaler utredningen / Internhyra
En önskan av att damma av den påbörjade lokalutredningen har
aktualiserats. Behov finns att se över en modell för eventuellt kommande
internhyra för att på bästa sätt nyttja befintliga lokaler. Det kan också röra
sig om att avyttra lokaler som kommunen ej längre har behov av. Det bör
inte medföra några nya kostnader men en större omfördelning av medel
mellan förvaltningarna blir aktuellt.
Integration/arbetsmarknad
Stor osäkerhet råder inom det här området. I nuläget är det inte klart med
några nya nyanlända till integrationsenheten vilket kommer att innebära ett
stort intäktsbortfall under kommande år.
Yttre skötsel
Från januari 2019 övertogs personal från Wij Trädgårdar. Det innebär att
egen kompetens inom yttre skötsel finns och att det finns möjliga
samordningsvinster att göra i samverkan med bland annat Ockelbogårdar
och arbetsmarknadsenheten. Nuvarande avtal på yttre skötsel gäller fram till
juni 2021 med möjlighet att förlänga 1 + 1 år. Nu finns intresse för att
undersöka förutsättningarna för att bedriva yttre skötsel i egen regi utan
merkostnader och för att kunna ge en stabilare kvalité. Det här är också ett
område som måste behandlas som utökad verksamhet och inte som tillägg av
ram.
Bredbandsutbyggnad
För att stimulera bredbandsutbyggnaden har kommunen sen 2018 vikt 400
tkr av Visionsmedlen till projektet ”Fiber tillsammans”. 2019 delades fulla
potten ut till två pilotprojekt. En utvärdering har givit att en lämplig nivå
kommer att vara 8 tkr / fastighet i de område som byggs ut.
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Datum

Ockelbo kommun

2020-06-05

KS 2020/00210

Ockelbo kommun är en av de kommuner i länet som har lägst tillgång till
bredband. I nuläge finns inte några möjligheter till finansiering via EU- eller
statliga stöd för utbyggnad av bredband.
Fiber tillsammans-projekten är lyckosamma på många sätt och
medfinansieringen från Ockelbo kommun verkar som en drivkraft och
möjliggörare. För att utbyggnaden enligt konceptet ska kunna fortsätta öka
behöver kommunen kunna ge tydligare information och besked om att
medfinansiering är möjlig. Det finns behov av att öka på potten till projektet
då avsatta medel inte motsvarar det intresse som visats.
Sanering Frankssons
Sanering av den förorenade marken vid Frankssons såg har tidigare planerats
till 2020 men kommer att skjutas något i tiden. Kommunens andel beräknas
kosta 2–2,5 mkr och kommer när det genomförs att belasta driften.
Saneringskostnaden finns inte med i budget 2021–2023.

Investeringsbudget

Kommunens investeringsram för 2021–2023 är 6,9 mkr/år. En
investeringsplan på ram kommer att presenteras på mötet för vidare
diskussion.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-06-03

KS 2020/00295

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

Års- och flerårsbudget 2021–2023 - fortsatt process
Förslag till beslut
1. Utskott inom kommunstyrelsen kommer att återgå till fastställd
sammanträdesordning med början från 1 september 2020.
2. Folkhälsa Brå och KPTR ställs in till och med den 31 december 2020,
om inget annat meddelas.
3. Budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar i års- och
flerbudget 2021 – 2022. För 2023 har budgetramen för 2022 budgetram
uppräknats med 2 %. Sammanställning enligt följande:
Driftsbudget

2021

2022

2023

Kommunstyrelsen

92 686

94 396

96 141

Utbildning/kultur

141 453

142 167

144 528

Socialnämnd

151 802

155 063

158 135

773

789

805

0

100

50

386 714

392 516

399 658

5 004

5 104

5 206

21 639

20 039

20 039

Investeringsbudget

2021

2022

2023

Kommunstyrelsen

6 900

6 900

6 900

720

720

720

Revision
Valnämnd
Summa driftsbudget
- varav VGS
- varav gymnasieskola

Utbildnings- och kulturnämnd
Socialnämnd
Summa investeringsbudget

300

300

300

7 920

7 920

7 920

4. Styrelse och nämndernas mätbara mål 2021 ska ingå i respektive
budgetförslag.
5. Processen med personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål
för 2021 diskuteras vidare under höstens budgetprocess.
6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och
kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och
handläggs separat.
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Datum

Ockelbo kommun

2020-06-03

KS 2020/00295

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus har kommunstyrelsen
beslutat att utskott och övriga organ som finns inplanerade inom
kommunstyrelsen ställs in med giltighet till och med den 31 augusti 2020.
Förslaget är att utskott som finns inplanerade inom kommunstyrelsen
successivt kommer att återgå till fastställd sammanträdesordning med början
från 1 september 2020.
Folkhälsa Brå, KPTR och näringslivsråd ställs i nuläget in till och med den
31 december 2020.
I och med förslaget ändras budgetprocessen med att förberedelse och beslut
om preliminära ramar i juni 2020 har ställts in. Budgetbeslutet tas i sin helhet
i kommunstyrelsen i oktober och fullmäktige i december. Detta i enlighet
med fastställd tidplan.
Bakgrund
Ekonomiutskottets sammanträde i mars 2020
Vid ekonomiutskottets sammanträde i mars 2020 lämnade utskottet förslag
på uppdrag till styrelse och nämnder. Ärendet behandlades ärendet vidare av
kommunstyrelsen 2020-3-31. Uppdragen var enligt plan att det skulle
behandlas av respektive nämnd vid sammanträde i april 2020.
Kommunstyrelsens sammanträde i april 2020
Vid kommunstyrelsens sammanträde i april behandlades kommunstyrelsens
uppdrag inledningsvis. Fortsättning av uppdraget kommer att behandlas vid
sammanträde i juni.
Utbildnings- och kulturnämnden och socialnämnden sammanträden i april
2020 ställdes in. Nästa fastställda sammanträden är fastställda till juni 2020.
Kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020
Uppdragen skulle behandlats i april 2020. Uppdragen kommer att behandlas
av nämnderna den 3 juni 2020 respektive 17 juni 2020. Underlagen kommer
att delges kommunstyrelsen och ingå i höstens budgetprocess.
Fastställda uppdrag enligt 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.
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Datum

Ockelbo kommun

2020-06-03

KS 2020/00295

Budgetprocessen 2021 – 2023
I och med rådande situation behandlades ärendet om budgetprocessen 2021 –
2023 vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2020.
Budgetprocessen med beslut om preliminära ramar i juni 2020 ställs in. Vid
kommunstyrelsens sammanträde i juni kommer budget 2021 – 2023 att
diskuteras vidare. Ett nuläge och förutsättningar för hösten arbete kommer
att presenteras.
Ett nuläge från styrelse och nämnder kommer att presenteras.
Ytterligare instruktioner om budgetprocess 2021–2023 kommer att delges
styrelse och nämnderna efter kommunstyrelsen sammanträde i juni 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-28, § 68

Beslutet ska skickas till
Utbildnings- och kulturnämnden
Socialnämnden
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Kommunstyrelsen 2020-06-16

OCKELBO KOMMUN

Års- och flerårsbudget 2021 - 2023
Resultatbudget, tkr
Årsbudget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Verksamhetens nettokostnader

-380 140

-386 959

-393 849

Avskrivning
Verksamhetens nettokostnader

-12 627
-392 767

-13 185
-400 145

-13 544
-407 393

Skatteintäkter

273 390

283 404

294 099

Slutavräkning

0

0

0

Kommunalekonomisk utjämning

123 757

122 971

121 833

Summa skatter och statsbidrag

397 147

406 374

415 931

700

700

700

Finansiella kostnader

-2 000

-2 000

-2 000

Finansnetto

-1 300

-1 300

-1 300

3 080

4 930

7 238

Resultat: 2 % av skatter och utjämning

0,8%

1,2%

1,7%

Befolkningsprognos (per 1 november)

5 908

5 908

5 908

Finansiella intäkter

Årets resultat
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-27

Referens

KS 2020/00307

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

Långsiktig investeringsplan 2021 - 2027
Förslag till beslut
Långsiktig investeringsplan budget 2021 och plan 2022 - 2026 diskuteras
vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2020
Sammanfattning av ärendet
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger
per år. Detta sker vanligtvis i samband med budgetarbetet i maj och oktober
varje år. I samband med beslut om års- och flerårsbudget 2021 -.2023 ska
planen aktualiseras och en ny plan för perioden 2021 – 2027 ska tas fram.
Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå
Utgångspunkt
Kommunens totala investeringsnivå fastställdes inför 2009 till 10,0 mkr/år
med viljeinriktningen att ge förutsättningar för att möta kommande
investeringsbehov inom förskolan, grundskola och kostverksamheten.
Investeringsmedel om 7,0 mkr fördelades till styrelse och nämnder.
Reducering om 3 mkr/år vid tilldelning av investeringsmedel har varit en del
i den långsiktiga planeringen för att möta investeringen av kommunens
framtida skola.
Förändringar
Investeringsnivån har successivt utökats för att sedan 2016 vara fastställd till
11,0 mkr/år
Investeringsnivån (grundnivån) 11,0 mkr/år kvarstår även för 2021 - 2023.
För att finansiera kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr av
den totala investeringsramen fördelats.
Större investeringar beaktas i särskild ordning.
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Datum

Ockelbo kommun

2020-05-27

KS 2020/00307

Större genomförda/påbörjade investeringssatsningar
1. Framtidens centrum (2016)
Att beakta är när i tid grundprojektet Framtidens centrum (torget) ska
behandlas. (år 2021).
2. Förskola södra/centra Ockelbo (färdigställd 2019)
3. Möjligheternas hus (2016-2018)
4. Energieffektivisering (initialt 2018)
Energieffektivisering Centrumhuset medel om 9,5 mkr finns beaktade.
Finansiering sker upplåning Gröna lån. Investeringen är inte påbörjad.
Förändring investeringsbudget nämnder
Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning
från kommunstyrelsen.
Att beakta
Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess.

Beslutsunderlag
Långsiktig investeringsplan 2021–2027
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OCKELBO KOMMUN
Långsiktig investeringsplan - Budget 2021 - plan 2022 - 2027
Övergripande kommunstyrelsen
Framtidens centrum (torget)
Framtidens centrum 2.0 (lokaler)
Möjligheternas hus
Förskola södra
Administration, m m
Dokumenthanteringssystem
Belysningsstolpar Wijåkern mot Åbyggeby
Eneergieffektivisering
Larm Bysjöstrand
Kommunal ledningsplats
Markinköp
Gång- och cykelvägar
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, byarna
Wij Trädgårdar
Ockelbo ryttarförening
Ängsvägen - förlängning
Simhallen
Teknikområdet
Totalt kommunstyrelsen
Investeringsbudget - nämnder
Utbildnings- och kulturnämnd
Socialnämnd (150 tkr omf från 2016)
Investeringsbudget - nämnder

Kommunstyrelsen 2020-06-16

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Plan
2027

300

300

300

300

300

300

300

300

Separat beslut

200

1 500

370

1 000

150

Separat beslut

2 800

5 600

585

95

3 300

600

600

600

600

600

600

600

600

4 000
(13 900 mkr aktiverade)
Klar och aktiverad

600
700

3 000

Separat beslut

xxx

Separat beslut

3 000
14 600

5 800
9 700

6 000
14 000

6 000
7 855

6 000
7 995

6 000
7 050

6 000
6 900

6 000
6 900

6 000
6 900

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

800
300
1 100

TOTALT - KOMMUNEN

15 620

10 720

15 020

8 875

9 095

8 150

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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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-27

Referens

KS 2020/00246

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

Instruktioner delårsbokslut 2020-08-31
Förslag till beslut
Instruktioner för delårsbokslut per 31 augusti 2020 godkänns
Sammanfattning av ärendet
Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och fr o m 2019 för
perioden per den 31augusti. Instruktioner för kommunens delårsbokslut
behandlas av kommunstyrelsen i juni 2020.
Processen är att det kompletta delårsbokslutet behandlas av
kommunstyrelsen den 29 september 2020 och kommunfullmäktige den
5oktober 2020. Respektive nämnds delårsbokslut behandlas av nämnd i
september.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
av fullmäktige beslutade målen.
Sammanträdesdatum och arbetsgång
Kommunstyrelsen den 29 september 2020
Det kompletta delårsbokslutet kommer att behandlas av kommunstyrelsen
den 29 september 2020. Nämndernas verksamhetsberättelser kommer att
ingå i delårsbokslutet och behandlas vid samma tillfälle.
Nämndernas verksamhetsberättelse presenteras utifrån bifogade
instruktioner.
Ordföranden, förvaltningschefer och ordförande och VD för Ockelbogårdar AB ska
delta vid kommunstyrelsens sammanträde och redogöra för respektive nämnd/bolag
resultat.

Beslut i kommunfullmäktige den 5 oktober 2020.

Beslutsunderlag
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2020-05-27.
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Ärendet
Instruktioner respektive nämnds verksamhetsberättelse
Delårsbokslutet är inte lika omfattande som en årsredovisning, men strukturen ska
vara den samma. Nämndernas verksamhetsberättelse ska i likhet med
årsredovisningen innehålla följande sex rubriker:
1. Verksamheten - Kort beskrivning av nämndens verksamhet
2. Viktiga händelser under året - Kommentar till händelser under året.
3. Mål/ måluppfyllelse - Verksamhetsberättelsen ska innehålla kommentarer till
måluppfyllelse utifrån nämndernas mätbara mål
4. Ekonomisk redovisning - Kommentarer till resultatet ska anges och kommentar
till måluppfyllelse med koppling till god ekonomisk hushållning. Detta utifrån
kommunens finansiella målsättning:
”God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla
verksamheter”.
Kommentarer till resultatet ska anges enligt följande:
XXXnämnden redovisar ett underskott/överskott för perioden om -/+XX mkr,
vilket förklaras av (ange förklaring).
Kommentarer till periodens resultat och årsprognos med måluppfyllelse ska
anges. Om det vid någon av styrelse och nämndernas uppföljning redovisas en
budgetavvikelse ska en åtgärdsplan finnas med i delårsbokslutet.
Drift- och investeringsredovisning
Redovisningen är uppdelad utifrån nedanstående rubriker och gäller för både
drift- och investeringsbudgeten. Rubriker i enlighet med övrig ekonomisk
uppföljning.
Budget
2020

Prognos
2020

Avvikelse
2020

Budget
2020-08-31

Delårsbokslut
2020-08-31

Avvikelse
2020-08-31

Delårsbokslut
2019-08-31



För att erhålla ett rättvisande resultat är det är av vikt att kontrollera
redovisningen extra noga under augusti månad.



Fakturaportalen ska vara tömd den 31 augusti 2020. Inga fakturor får
ligga kvar i portalen, eftersom det påverkar redovisningen.



Vid delårsbokslutet ska jämförelse med föregående års delårsbokslut
göras.

5. Framtiden – Kommentarer till nämndens förväntade utveckling inom den
närmaste framtiden. Möjligheten finns även att lyfta fram områden som
nämnden anses vara av särskild vikt.
6. Uppföljning av nyckeltal - De nyckeltal som presenterades vid
fastställande av budgeten är av vikt att följa upp.
Övriga förutsättningar
Nämndernas delårsbokslut ska vara max tre sidor (exkl drift- och
investeringsbilagan och måluppfyllelse).
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Ockelbo kommun

2020-05-27

KS 2020/00246

Övriga områden att kommentera
Personalredovisning
Varje nämnd ska redovisa sjukfrånvaro för perioden och från bokslutet
uppdelat på kön. Måluppfyllelse ska anges och jämföras med samma period
föregående år.
Internkontrollplanarbetet
Avstämning och uppföljning av internkontrollplan 2020 ska ske i samband
med delårsbokslutet i ett separat ärende.

Instruktionerna kommer att kompletteras med


Nämndernas mätbara mål
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-29

Referens

KS 2020/00308

Tekniska enheten
Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Försäljning av tomtmark Åmotsbruk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Försäljning av fastigheterna Vallhalla 1:76 och Vallhalla 1:77 till Karl-Åke
Wiik för 1 krona styck beviljas. Köparen åtar sig att anlägga väg fram till
området samt bygga egen vatten- och avloppsanläggning.
Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Wiik är intresserad att köpa två tomter Vallhalla 1:76 och
Vallhalla 1:77 i Åmotsbruk. Anledningen till köpet är för att slå samman
dessa för att bygga ett bostadshus och ett garage. Idag finns varken väg eller
vatten och avlopp fram till området.
Kostnad för att dra ut VA till Vallhalla 1:76 och Vallhalla 1:77 uppskattas
grovt till ca 2-3 miljoner kronor om markförhållanden är goda. Intressenten
är villig att stå för vägbyggnationen samt bygga egen vatten och
avloppsanläggning om han får köpa tomterna för 1 krona/styck.
Kommunen har inte sålt tomter i Åmotsbruk på många år. För att uppmuntra
bostadsbyggande föreslås att tomterna säljs till 1 krona/styck. Som vanligt så
kommer kommunen att lägga med en klausul om återköpsrätt om inte
fastigheterna bebyggs inom 2 år.
Beslutsunderlag
Bilaga karta Åmotsbruk
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-29

Referens

KS 2020/00321

Tekniska enheten
Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Investeringsmedel - Paviljonger Wij förskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunstyrelsen erhåller en utökad investeringsram om 1 500 000
kronor för år 2020, för att köpa och sätta upp en paviljonglösning med två
förskoleavdelningar på Wij förskola.
2. Investerings- och driftskostnaden för paviljongerna (ca 200 000 kronor/år)
finansieras via avtal om internhyra mellan kommunstyrelsen och
utbildnings- och kulturnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden har behov av två nya förskoleavdelningar
under hösten 2020 och uppger att den bästa lösningen är att avdelningarna
placeras på Wij förskola. Kostnadsmässigt är det också fördelaktigt att köpa
begagnade paviljonger och placera dem på Wij förskolas gård.
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OCKELBO KOMMUNS LIVSMEDELSSTRATEGI
GÄVLEBORGS HANDLINGSPLAN FÖR SVERIGES LIVSMEDELSSTRATEGI 2018-2030
KF 2020-06-29, §

30

Förord
Vi är allt fler som vill veta var maten kommer
ifrån. Mat är livsviktigt och det vi äter berättar
något om oss, vår natur och vår kultur. Mat med
identitet och mångfald är också delar av
regioners och kommuners attraktionskraft.

antal projektmöten och workshops samt ett
remissförfarande med berörda verksamheter. De som
på olika sätt deltagit i projektet har varit:


Per Ahlbom, kostchef Ockelbo kommun



Nanna Jan-Ers, projektledare, Länsstyrelsen

Sveriges och Gävleborgs läns
livsmedelsproduktion har under många år
minskat. Det beror på omställningar i
samhället, men också på grund av prispress
och ökad konkurrens utifrån. Nu finns Sveriges
livsmedelsstrategi med mål om att öka den
svenska livsmedelsproduktionen.



Åsa Holmberg, miljöstrateg, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning



David Eriksson, samhällsplanerare, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning



Fredrik Almér, ordförande LRF Ockelbo, dikoproducent



Sven-Ullrich Olsson, MatVärden projektet offentlig
upphandling, köttbonde, LRF

Livsmedelsstrategin ska bidra till:



David Hedman, teknisk chef Ockelbo kommun



Hållbar utveckling i hela landet.



Malin Höcke, LRF Ockelbo



Att skapa tillväxt och sysselsättning.



Mia Lindblom, säkerhetschef Ockelbo kommun



Att både konventionell och ekologisk
produktionsökning stämmer överens
med konsumenternas efterfrågan.



Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo kommun



Magnus Jonsson, kommunalråd Ockelbo kommun



Lars Sjödin, kommunchef Ockelbo kommun



Carita Carter, verksamhetsstöd & upphandlingssamordnare
Ockelbo kommun



Att sårbarheten i livsmedelskedjan
minskar.



Ökad självförsörjningsgrad av
livsmedel.

Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många
vinster för länet och för Ockelbo kommun. God och
hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt
odlingslandskap är några av de mest självklara
fördelarna. När mer mat produceras i vårt län och vår
kommun ökar vi vår civila beredskap och sårbarheten i
livsmedelskedjan minskar. Livsmedel som produceras
och konsumeras nära ger ökad medvetenhet om
matens betydelse.

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030 har tagits
fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen,
Region Gävleborg och LRF Gävleborg. I
arbetet har länets kommuner, företagare
och olika föreningar varit med i ett stort
antal dialogmöten.
I Ockelbo kommun har vi beslutat att anta
den Regionala handlingsplanen som
Ockelbo kommuns livsmedelsstrategi. Vi
gör det för att förtydliga att beredskap,
företagande och en god miljö är viktigt i
Ockelbo kommun.

Gävleborg och Ockelbo kommun ska vara en bra
plats för livsmedelsföretagande och fler ska veta
mer om livsmedelskedjan, det har varit drivkrafterna
när vi har arbetat fram handlingsplanen. Kreativa
möten i länets alla kommuner med människor som
på olika sätt har kopplingar till mat har format
handlingsplanens mål och åtgärder.

Framtagandet av Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi har skett genom ett

Genomförandet har redan börjat och det är med
glädje och höga förhoppningar arbetet nu fortsätter.

3
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Vi gör det här tillsammans!
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1 Nationell strategi
och regional handling
Sveriges livsmedelsstrategi sträcker sig fram till
år 2030. Det övergripande målet är en hållbar
och konkurrenskraftig livsmedelskedja där
livsmedelsproduktionen ökar, lönsamheten stärks
och relevanta miljömål nås. Länsstyrelsen Gävleborg,
Region Gävleborg och LRF Gävleborg har gemensamt
tagit fram Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030. Handlingsplanen för
Gävleborg innehåller de mest angelägna åtgärder som
Gävleborgs län kan bidra med för att målen i Sveriges
livsmedelsstrategi ska nås.

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och
LRF Gävleborg ansvarar för genomförandet av
handlingsplanen tillsammans med aktörer som
initierar och genomför åtgärder. Arbetsplaner som
beskriver hur åtgärder ska genomföras tas fram och
kompletteras med analyser i det fortsatta arbetet. En
regional resurs kommer att tillsättas för koordinera
detta. En tidsplan för när åtgärder ska genomföras
och mål vara uppfyllda kompletterar handlingsplanen
i en särskild bilaga (färdigställs 2019). Företagen i
livsmedelskedjan ansvarar för att utveckla sina egna
strategier. Denna handlingsplans roll är att beskriva
vad offentliga- och företagsfrämjande aktörer med
koppling till livsmedelskedjan kan bidra med.

En av de viktigaste delarna i arbetet har varit
dialogmöten arrangerade tillsammans med länets
kommuner. Politiker, tjänstepersoner, företagare och
olika organisationer har bjudits in. I vissa kommuner
har flera dialogmöten genomförts. Separata dialoger
har hållits med branschorganisationer, föreningar
och politiska partier. Totalt har över 30 stycken
dialogmöten genomförts med fler än 300 deltagare.

Engagemang och insatser från hela livsmedelskedjan
är avgörande för att handlingsplanen ska få
genomslag och bidra till att regionala och nationella
mål nås.

På dialogmötena har alla deltagare fått ge förslag på
vad en regional livsmedelsstrategi borde innehålla.
Förslagen har kompletterats med det som kallas
ansvarskryss, där projektgruppen gjort en bedömning
av vilka som har mandat och kan ta ansvar för att
förslagen genomförs. Utifrån ansvarskryssen har
handlingsplanens mål och åtgärder formulerats.
Där ansvaret ligger på nationell nivå, exempelvis
lagstiftning, och på konsumentnivå är det inte möjligt
att sätta regionala mål och de områdena är därför inte
inkluderade i handlingsplanen.

634

2 Sveriges
livsmedelsstrategi
De senaste tjugo åren har den totala
livsmedelsproduktionen i Sverige minskat. Den
utvecklingen ska nu vändas. Ett unikt beslut togs under
2017 då En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb
och hållbar tillväxt i hela landet 1, antogs av riksdagen.

Vi står inför en rad utmaningar som vi i mångt och
mycket delar med resten av världen. Befolkningen
ökar liksom efterfrågan på mat. Effekter av klimatförändringar skapar problem på många platser i
världen. Svenska företag verkar på en världsmarknad
med hård konkurrens samtidigt som vi har ett högt
kostnadsläge i landet. Livsmedelsstrategin syftar
till att ge så bra förutsättningar som möjligt för
livsmedelsföretagande och att utveckla svenska
mervärden som god miljö, gott djurskydd, öppna
landskap och rättviseaspekter som jämställdhet och
jämlikhet.

Regeringen anser att den svenska livsmedelsproduktionen har goda möjligheter att bidra till
samhället genom sysselsättning, hållbar tillväxt
och kollektiva nyttigheter. Det övergripande målet
för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen
ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås,
i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till
hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen,
både konventionell och ekologisk, bör svara mot
konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning
skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av
livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Den nationella livsmedelsstrategin innehåller tre
strategiska områden; Regler och villkor, Konsument
och marknad samt Kunskap och innovation.

Ökad livsmedelsproduktion ger fler arbetstillfällen,
både i primärled och i förädlingsled. Med fler hållbara
företag inom livsmedelsproduktion i hela landet är
det möjligt att minska sårbarheten i livsmedelskedjan,
öka självförsörjningsgraden och öka vår beredskap
vid krissituationer. Det är därför mycket viktigt att vår
produktionsökning inte gör oss mer beroende av
importerade insatsvaror. Det behövs en långsiktigt
hållbar produktion som är konkurrenskraftig och
innovativ.

1

En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
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3 Mål och åtgärder
för Gävleborg

3 .1 Ö V E R G R I P A N D E M Å L
FÖR H A N D L I N G S P L ANEN

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF
Gävleborgs avsikt med denna handlingsplan är att
genom hållbar tillväxt, skapa sysselsättning, bidra till
ökad produktion av livsmedel samt ökad produktion
av insatsvaror. En ökad livsmedelsproduktion bidrar
också till ökad självförsörjningsgrad och förmåga att
hantera olika kriser. Med livsmedelsproduktion avses
i handlingsplanen både produktion av råvaror och
livsmedelsförädling.

•

Produktionsvärdet för den totala
livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50
procent till år 2030. Jämförelsen görs med ett
medeltal från åren 2013–2017.

•

Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska
öka med 10 procent till år 2030. Jämförelsen görs
med ett medeltal från åren 2013–2017.

Det nationella målet om en ökad livsmedelsproduktion
ska i Gävleborg mätas utifrån värdet av produktionen.
Det finns flera fördelar att utvärdera utvecklingen efter
värde snarare än volym bland annat för att ett ökat
värde också indikerar att det finns en ökad efterfrågan
på produkter från länet.

Handlingsplanen består av två övergripande mål
samt ytterligare 14 mål med tillhörande åtgärder.
Mål och åtgärder är indelande i den nationella
livsmedelsstrategins tre strategiska områden. Några
åtgärder beskriver arbete som redan görs eller insatser
som är lagreglerade. Detta för att det inte ska tappas
bort i processen samt för att belysa helheten. Framtida
produktionsökningar ska ske i enlighet med nationella
och regionala mål och strategier beskrivna i kapitel 4.
Hänsyn till dessa tas i åtgärderna och nämns därför
inte separat.

Tillväxt i livsmedelssektorn skapar många jobb även i
andra branscher. En ökad efterfrågan på till exempel
jordbrukets produkter genererar 2,5 gånger tillbaka i
samlat produktionsvärde för hela samhället och 23
procent fler arbetstillfällen än genomsnittet för alla
sektorer.
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3 .2 S T R A T E G I S K T
O M R Å D E - RE G L E R
O C H V I L L K OR

Företag i livsmedelskedjan har många regler att förhålla
sig till. De omfattas av de allmänna villkor som gäller
för all näringsverksamhet i Sverige och ska dessutom
följa gemensam EU-lagstiftning, där de bland annat
berörs av regler om livsmedel, djurhälsa, djurskydd,
miljö och vatten. Lantbruksföretag som söker EU-stöd
omfattas dessutom av stödspecifika villkor. Regelverk
kan inte skrivas om på regional nivå, det saknas därför
mandat att på regional nivå genomföra ändringar inom
alla önskade områden. Men det finns områden där
tillämpningar görs regionalt och kommunalt. Det är till
exempel kommunerna som ansvarar för den fysiska
planeringen och därmed avgör när jordbruksmark får
tas i anspråk för exploatering.

Den nationella livsmedelsstrategins övergripande
mål inom det strategiska området Regler och villkor
är att utformningen av dessa ska stödja målet om
en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där
produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga
skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa
lättnader och andra åtgärder för att stärka
konkurrenskraften och lönsamheten.
På de dialogmöten som genomförts under processen
med att utarbeta denna handlingsplan har många
inspel gällt regler och villkor. Diskussionerna
har bland annat handlat om grundläggande
förutsättningar för livsmedelsproduktion, krångliga
ansökningsförfaranden, förtroendet för myndigheter
samt en önskan om samordnade och mindre
kostsamma kontroller och mer lättbegripliga regler.

De regionala och kommunala tillämpningar som görs
ska vara långsiktiga, tydliga och kända för företagen.
Det är av stor vikt för att företagen ska kunna planera
och utveckla sin verksamhet. Det ska även vara lätt för
företagen att förstå och följa reglerna.
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MÅL 1
Jordbruksarealen i
länet ska inte minska
För att livsmedelsproduktionen i Sverige ska kunna öka
måste det finnas produktiv jordbruksmark. Exploatering
av jordbruksmark är ett permanent ingrepp som gör
att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion
i framtiden. De främsta orsakerna till exploatering är
byggande av bostäder, industrilokaler av olika slag,
vägar, järnvägar och täkter. 2

Jordbruksverket har utvärderat hur bestämmelsen
tillämpas och konstaterat att tillämpningen brister,
skyddet för marken fungerar inte som avsett. 3
Det finns i dagsläget betydande arealer
jordbruksmark som inte nyttjas för produktion,
en hel del ligger exempelvis i träda. 4 Den här
markreserven utgörs många gånger av lite sämre
jordbruksmark, men den är en viktig tillgång i och
med att produktion trots allt kan återupptas på
marken.

Det är kommunerna som i första hand ansvarar för
den fysiska planeringen av mark. De ska följa Planoch bygglagen samt miljöbalken, men kommunerna
har ändå stora möjligheter att styra hur marken
ska användas. Länsstyrelsens uppgift i den fysiska
planeringen är att delta i samråd, granska slutliga
planförslag och tillhandahålla underlag. Lagstiftning
om jordbruksmark finns i 3 kap. 4 § miljöbalken.

Åtgärder
1.1 Kommunerna tar stor hänsyn till
jordbruksmarken och bevarandet av livskraftig
jordbruksproduktion i den fysiska planeringen.
1.2 Om jordbruksmark trots allt exploateras
undersöker kommunerna möjlighet till att återuppta
produktion på mark som inte är i bruk.

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

1.3 Region Gävleborg beaktar jordbruksmark
och tar hänsyn till handlingsplanens mål
vid infrastruktursatsningar i den regionala
infrastrukturplanen.
1.4 Kommunerna ger utrymme för
vegetabilieproduktion i och i närheten av tätorter på
mark som inte redan används för odling.

Exploatering av jordbruksmark 2011–2015 (SJV Rapport 2017:5)
Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering (SJV Rapport 2013:35)
4
Jordbruksstatistisk sammanställning 2017
2
3
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Vatten som livsmedel och
produktionsresurs ska värnas

I länets rovdjursförvaltning värnas
livsmedelsproducerande tamdjur

Vatten är en livsnödvändig resurs som måste skyddas
och vårdas, det är vårt viktigaste livsmedel. För att
livsmedelsproduktionen i länet ska kunna öka krävs
tillgång till rent vatten som är fritt från miljögifter.
Det bör inte heller innehålla för höga halter av
näringsämnen då det kan innebära en risk för tillväxt av
ohälsosamma alger/bakterier.

Det finns lantbrukare i Sverige som på grund av
rovdjursangrepp, eller oro för angrepp, slutat med sin
tamdjurshållning. När verksamheter avslutas minskas
våra möjligheter till livsmedelsproduktion med djur och
arbetet med att hålla jordbruksmarken öppen försvåras.
Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för förvaltningen av
rovdjuren i länet. Arbetet syftar till att begränsa skador
orsakade av rovdjur, samtidigt som rovdjuren ska finnas
kvar på lång sikt och vara livskraftiga. För företagare
är det viktigt att rovdjursförvaltningen är långsiktig,
förutsägbar och rimlig.

Åtgärder
2.1 Länsstyrelsen Gävleborg och länets
kommuner fortsätter sitt arbete i enlighet med
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt
åtgärdsprogram för Gävleborgs miljömål.

Åtgärder

2.2 Länsstyrelsen Gävleborg uppdaterar den regionala
vattenförsörjningsplanen så att den omfattar och
prioriterar vattenresurser för jordbrukets användning.

3.1 Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter sitt arbete i
enlighet med förvaltningsplanen. Tamdjurshållningen i
länet ska inte påtagligt försvåras eller fördyras till följd
av rovdjursförekomst.

2.3 Länsstyrelsen Gävleborg kartlägger befintliga
vattendomar och ser över vilka områden som kan
komma i konflikt vad gäller vattenförsörjning..

3.2 Berörda myndigheter bidrar till finansiering av
rovdjursavvisande stängsel och övrig utrustning.
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Tillsynsarbetet ska leda till
näringslivsutveckling inom livsmedelskedjan
Åtgärder

Företag som arbetar med livsmedel ska följa en mängd
olika regler. För lantbruksföretag har antalet lagkrav
ökat med 120 procent under perioden 1996 till 2016. 5
Den stora regelbördan kan vara en av orsakerna till att
det hos företagare finns en påtaglig rädsla för att göra
fel och en önskan om att myndigheter och kommuner
ska hjälpa istället för att stjälpa. En inspektör eller
kontrollant kan i samband med kontrollen inte ge
alltför konkreta och styrande råd eftersom det finns
en risk att det uppstår en intressekonflikt eller en
jävssituation men den kan informera om det önskvärda
läget. Den offentliga kontrollen ska även vara likvärdig
i hela landet och präglas av hög kompetens. Detta är
viktiga bitar för att stärka allmänhetens förtroende för
kontrollmyndigheterna.

5

4.1 Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner
arbetar kontinuerligt med att genom olika typer av
informationsinsatser riktade till lantbruksföretagare
underlätta för att göra rätt.
4.2 Kontrollanter och inspektörer som jobbar med
livsmedelskedjan på Länsstyrelsen Gävleborg och
länets kommuner får kontinuerlig kompetensutveckling så att en likvärdig bedömning sker i hela landet.
4.3 Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter sitt samverkansarbete med övriga länsstyrelser, Jordbruksverket
och Livsmedelsverket för att lika fall ska bedömas
lika inom områdena livsmedel, djurskydd och jordbrukarstöd.

LTV-fakultetens faktablad 2017:20
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Det ska finnas förutsättningar
för att driva företag i hela länet
Livsmedel produceras där mark, vatten och andra
grundläggande förutsättningar finns, det vill säga
framför allt på landsbygden och längs kusten.
Livsmedelsproduktion förutsätter även att någon bor i
närheten och gör jobbet. För att människor ska vilja
bo på landsbygden krävs tillgång till grundläggande
service och infrastruktur. Då kan livsmedel produceras,
jobb skapas och tillväxt ske, vilket bidrar till en levande
landsbygd.

Åtgärder

Många aktörer är engagerade i arbetet med att behålla
och förbättra tillgången till service på landsbygden.
Insatser görs på lokal, regional och nationell nivå.
Bevakning av tillgång till grundläggande betaltjänster
görs till exempel av Länsstyrelsen. Med grundläggande
betaltjänster menas att man, oavsett var man bor
eller är verksam, ska ha tillgång till tjänster för uttag
och betalning med kontanter samt ha möjlighet
att sätta in dagskassor på bankkonto. När det gäller
bredbandsutbyggnad på landsbygden görs insatser
av både Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg
och Tillväxtverket. Region Gävleborg tar även fram
en länsplan för regional transportinfrastruktur och
är regional kollektivtrafikmyndighet. En annan viktig
samhällsfunktion är servicepunkter som till exempel
innebär att en butik eller annat näringsställe åtar sig att
utföra vissa uppdrag för kommunens räkning.
Länsstyrelsen har via Landsbygdsprogrammet
möjlighet att lämna stöd till investeringar i
servicepunkter där kommunerna uttryckt en önskan
om att en sådan ska etableras.

5.3 Länsstyrelsen Gävleborg bevakar och bidrar till
att behovet av grundläggande betaltjänster i hela länet
tillgodoses.

5.1 Region Gävleborg ansvarar, inom ramen för det
regionala utvecklingsuppdraget, för att insatserna på
lokal, regional och nationell nivå samordnas.
5.2 Kommunerna, Region Gävleborg och Trafikverket
beaktar livsmedelsproduktion vid planering och
underhåll av infrastrukturåtgärder både avseende
areella näringar och livsmedelskedjans transporter.

5.4 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg
och övriga aktörer driver utvecklingen av
bredbandsutbyggnad i länet.
5.5 Kommunerna fortsätter investera i servicepunkter
och uppmuntrar samverkan mellan lokala aktörer.
5.6 Länsstyrelsen Gävleborg, Region
Gävleborg och länets kommuner tydliggör olika
finansieringsmöjligheter för investeringar i service på
landsbygden.
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3 .3 S T R A T E G I S K T O M R Å D E K ON S U M E NT OCH M A RKN A D

Sverige har generellt sett ett högre kostnadsläge
och en mer omfattande och utvecklad lagstiftning
kring miljö och djurskydd i jämförelse med andra
länder. Livsmedelsföretagens förmåga att bemöta
konsumenternas efterfrågan genom att utveckla och
kommunicera svenska mervärden är nödvändigt för
livsmedelsföretagens konkurrenskraft och positivt för
konsumenternas syn på livsmedelsproduktionen. Ett
exempel på hur konsumentförtroendet kan öka är att
bättre kommunicera Sveriges arbete med minskad
antibiotikaanvändning. Om de svenska och regionala
styrkorna i livsmedelsproduktionen nyttjas på ett bättre
sätt stärks hemmamarknaden, vilket i sin tur ger ökade
möjligheter till export.

Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål
inom Konsument och marknad är att konsumenterna
ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna
göra medvetna och hållbara val. Särskilt viktiga frågor
är information och hälsa, offentlig konsumtion, konkurrensen i livsmedelskedjan, export, besöksnäring och
matkultur samt ekologisk produktion och konsumtion.
Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl
fungerande konkurrens. I dag har dagligvaruhandeln
och förädlingsledet i Sverige stor makt gentemot
övriga i livsmedelskedjan. Ett fåtal stora företag står för
en stor del av försäljningen vilket gör att marknadskoncentrationen är större än i andra länder. 6 Detta har fått
till följd att primärproducenter ofta har svårt att påverka
avräkningspriser då kunderna är få, vilket leder till att de
lätt hamnar i prispress gentemot uppköpare och billiga
importerade livsmedelsprodukter. En marknad som
gör det enklare att starta, utveckla och driva hållbara
företag, ger möjlighet till en hållbar tillväxt och större
mångfald av livsmedelsprodukter.

6

I Gävleborg finns dessutom en stor potential att skapa
nya affärsidéer inom besöksnäringen kopplat till mat
och dryck.
Under dialogmötena har stort intresse och engagemang för konsument- och marknadsfrågor visats. De
flesta är överens om att mycket behöver göras för
att nå en mer sammanhållen, konkurrenskraftig och
hållbar livsmedelskedja. Framväxandet av relationsmat
exempelvis REKO-ringar skapar möjligheter för producenter och konsumenter att hitta nya köp- och säljkanaler.

Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15)
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Hållbar tillväxt i
hela livsmedelskedjan
Ökad konsumtion av regionalt producerade livsmedel
ger stora mervärden för länet. Det finns en tydlig
koppling mellan livsmedelsproduktion och miljömål,
sysselsättning, folkhälsa samt hållbar tillväxt och
nya marknader. Framtidstro, innovativa och aktiva
företagare med konkurrenskraftig kvalitet ger ökad
mångfald i livsmedelsproduktionen och är nyckeln för
att öka produktions- och förädlingsvärdet i länet. Här
spelar de företagsfrämjande aktörerna, kommunerna
och olika branschorganisationer viktiga roller.
Genom att erbjuda mötesplatser för olika företag kan
utveckling och nya affärsidéer skapas.

Ett av de nationella målen för ekologisk produktion
är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken
ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år
2030. Genom att lägga om till ekologisk produktion
finns potential till ökad lönsamhet. 7, 8
Besöksnäringen är en växande bransch där det finns
möjligheter till ökad efterfrågan på livsmedel från länet
genom nya matupplevelser. Ett strategisk arbete pågår
för att utveckla besöksnäringen och på så sätt höja
länets attraktionskraft för ökad inflyttning och turism.

Åtgärder
6.1 Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg
stödjer företag och projekt för produktion av
insatsvaror till livsmedelskedjan som till exempel
drivmedel, utsäde, kraftfoder och växtnäringsämnen.
Länsstyrelsen Gävleborg, LRF Gävleborg och länets
kommuner arbetar för en mer sammanhållen
livsmedelskedja med större lagringsmöjligheter.

En sammanhållen livsmedelskedja med bättre och
utökade lagringsmöjligheter är mycket betydelsefullt
för länets hållbara utveckling. Detta innebär att det som
produceras, i så stor omfattning som är möjligt, också
förädlas, lagras och konsumeras inom länet vilket
bland annat stärker länet i ett beredskapsperspektiv.
Klimatförändringarna medför stora utmaningar, inte
minst ekonomiskt, för livsmedelsföretagen. Greppa
näringen är ett rådgivningskoncept som innefattar
verktyg för effektivt miljöarbete inom lantbruket,
bland annat minskad klimatpåverkan. Det drivs
även många projekt för hållbar och klimatsmart
produktion exempelvis fossilfritt lantbruk, cirkulär
ekonomi, framtagande av egna insatsvaror som tex.
biodrivmedel, att sluta kretslopp mellan stad och
land och ekologiska produktionsmetoder. Att ligga
i framkant inom dessa områden ökar företagens
konkurrenskraft.

7
8

6.2 Länsstyrelsen Gävleborg upphandlar och
genomför utbildningsinsatser och rådgivning inom
Greppa näringen för att lantbrukare på frivillig
väg ska uppfylla miljömålen på ett kostnads- och
produktionseffektivt sätt.
6.3 LRF Gävleborg bidrar med att samordna och
sprida faktaunderlag till jordbruksföretagen för att
göra tydligt vilka möjligheter och utmaningar en
omställning till ekologisk produktion innebär.
6.4 Länsstyrelsen upphandlar och genomför
utbildningsinsatser inom ekologisk produktion. Målet
är att omläggningen till ekologiskt lantbruk minst ska
uppnå nationella mål.

Sverige som ekoland - analys av ekologiskt lantbruk i Sverige
Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel
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6.5 LRF Gävleborg genomför informationsinsatser
om Greppa näringens rådgivningserbjudande till
jordbruksföretagen i länet.
6.6 LRF Gävleborg erbjuder information och
utbildning till livsmedelsproducenter för att öka
kunskapen om marknadens efterfrågan och
möjligheterna i att öka lönsamheten genom att
producera produkter som ger merbetalning.
6.7 Länsstyrelsen Gävleborg upphandlar och
genomför rådgivning och kompetensutveckling för
ökad produktion av grönsaker, frukt och bär.
6.8 Region Gävleborg stärker den regionala matens
roll i besöksnäringsföretagens erbjudande.
6.9 LRF Gävleborg och MatVärdens
projektverksamhet bjuder in grossist och
dagligvaruhandel till diskussion om hur de kan bidra till
att öka efterfrågan på hållbar mat från Gävleborg och
Sverige.
6.10 Kommunerna beaktar stadsnära odling i den
fysiska planeringen. Stadsnära odling är ett pedagogiskt
tillvägagångssätt för att skapa medvetenhet om
livsmedelsproduktion, men har även potential att bidra
till livsmedelsproduktion.
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Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster ska styra mot och
motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö
Det är skillnad på vilka produktionsmetoder och
läkemedel som får användas i uppfödning och
livsmedelsproduktion i Sverige gentemot övriga
världen. Det är enklare att kontrollera reglernas
efterlevnad och att besöka producenter när livsmedel
produceras nära. Den offentliga upphandlingen
kan därför bidra till att öka efterfrågan på livsmedel
producerade i Sverige genom att ställa relevanta krav.
Offentliga aktörer bör exempelvis ställa krav på att
antibiotikaanvändningen ska vara i nivå med svensk
praxis. Antibiotikaresistens är ett av de största globala
hoten mot folkhälsan, begränsad användning är därför
en överlevnadsfråga.

Åtgärder
7.1 Region Gävleborg, MatVärdens projektverksamhet
och kommunerna möjliggör för länets livsmedelsföretag att delta i offentlig upphandling och kunna leverera
till den offentliga marknaden.
7.2 LRF Gävleborg erbjuder information, uppmuntrar
och understödjer Tidig dialog 9 med livsmedelsproducenter och offentliga upphandlare samt visar på goda
exempel.
7.3 Region Gävleborg och kommunerna arbetar för att
upphandlande enheters kompetens om offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster stärks, särskilt
gällande miljö, klimat, social hållbarhet och djurskydd.

Upphandlande aktörers kompetens om offentlig
upphandling av livsmedel och måltidstjänster behöver
stärkas liksom att små och medelstora leverantörer
ges bättre möjligheter att delta som anbudsgivare vid
offentlig upphandling. En förutsättning är att offentliga
upphandlare och leverantörer möts. MatVärden har
genom projektet Smak av Gävleborg varit en viktig
aktör i detta. Projektet har finansierats av Region
Gävleborg och Tillväxtverket.

7.4 Region Gävleborg och länets kommuner ställer
sådana krav i upphandlingen som leder till att andelen
svenska livsmedel i den offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till minst 60 procent av inköpsvärdet.
7.5 Region Gävleborg och länets kommuner arbetar
för att andelen certifierade ekologiska produkter i den
offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till det nationella målet om minst 60 procent av inköpsvärdet.
7.6 Region Gävleborg, Inköp Gävleborg och kommunerna följer upp i vilken utsträckning kravställningarna i
den offentliga upphandlingen uppfylls.

9

Tidig dialog
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Minska matsvinnet i
hela livsmedelskedjan
Matsvinn och dåligt nyttjade resurser är ett stort
globalt problem och Sverige är inget undantag. Det
förekommer i hela produktions-, försäljnings- och
konsumtionskedjan för livsmedel, men hushållen
står för den största delen. En tredjedel av den mat
som produceras i världen slängs i dag. Det globala
matsvinnet är världens tredje största utsläppare av
växthusgaser och svenskt matsvinn står för cirka
tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser
i vårt land. Matsvinnet bidrar också till övergödning,
spridning av gifter och vattenbrist. 3 miljarder av
världens befolkning skulle kunna födas på den mat
som förfars och slängs. Detta är en stor och helt
onödig miljöbelastningen som borde kunna undvikas
med bättre resurshushållning.

Åtgärder
8.1 Region Gävleborg och kommunerna arbetar för
minskat matsvinn i livsmedelshanteringen.
8.2 LRF Gävleborg, Region Gävleborg och
kommunerna arbetar för en mer resurseffektiv
hantering av livsmedel i hela produktionskedjan.
8.3 MatVärden arbetar med matsvinnsproblematiken i
projektet Hållbar mat för framtiden.

Ett delmål till målet Hållbar konsumtion och
produktion i Agenda 2030 är att halvera det globala
matsvinnet per person i butik och i konsumentledet
samt minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan,
även förluster efter skörd. En nationell handlingsplan
för minskat matsvinn 2030, Fler gör mer, är
framtagen i ett samarbete mellan Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och Naturvårdsverket. 10 Åtgärderna
i handlingsplanen visar på hur Sverige långsiktigt ska
arbeta med att förebygga och minska matsvinnet enligt
Agenda 2030.
Föreningen MatVärden driver projektet Hållbar mat
för framtiden, som finansieras av Region Gävleborg
och Tillväxtverket. Projektets inriktning är bland annat
matsvinn.

10

Fler gör mer – handlingsplan för minskat matsvinn 2030
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Öka möjligheten att göra medvetna
val som främjar hälsosamma matvanor
Åtgärder

Konsumenter bör ha ett högt förtroende för
livsmedel från länet och ges bättre möjligheter att
göra medvetna val. Informerade och medvetna
val inkluderar val utifrån t.ex. hälsa, klimat, miljö,
ursprung och etik. Under genomförda dialogmöten
har många lyft frågor om konsumentens kunskap om
livsmedelsproduktionen.

9.1 Region Gävleborg verkar för ökad kunskap
om måltidens och matens betydelse utifrån ett
hälsofrämjande och ett sjukdomsförebyggande
perspektiv.
9.2 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, LRF
Gävleborg och MatVärdens projektverksamhet arbetar
för att visa på den regionala matens fördelar.

Regeringens långsiktiga mål är att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation och i detta arbete
är skillnader i matvanor mellan olika grupper ett
viktigt område. På flera områden syns förbättringar i
levnadsvanor i Sverige, dock är variationen stor mellan
olika grupper t.ex. grupper med olika utbildningsnivå.

9.3 LRF Gävleborg erbjuder materialet Bonden i
skolan och utgör en resurs till länets skolor.

Bra matvanor främjar hälsa och förebygger ohälsa
och sjuklighet. Våra matvanor påverkas av en
rad faktorer, t.ex. tillgänglighet, tid, vana, social
och ekonomisk situation, pris, marknadsföring,
men också av smak och kunskap. Därför är
en ökad konsumentmedvetenhet och bra
konsumentupplysning viktig ur ett folkhälsoperspektiv.
Hälsofrämjande insatser inom exempelvis skolan
stärker förutsättningarna för en positiv utveckling
på området. Livsmedelsverket har i uppdrag att
genomföra informationsinsatser om hälsosamma
matvanor.
För att beskriva hur livsmedelskedjan fungerar finns
utbildningsmaterial framtaget av bland annat LRF och
BERAS international som är riktat till skolelever. 11, 12

11
12

Bonden i skolan
BERAS utbildningsprogram
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Öka fiskproduktionen och
möjligheterna till avsättning
Åtgärder

I den nationella livsmedelsstrategin beskrivs
förutsättningar för att möta ökad efterfrågan på marina
livsmedel. Yrkesfisket i Gävleborg och Sverige står dock
inför flera utmaningar. Antalet småskaliga kustfiskare
minskar stadigt och medelåldern stiger för varje år,
rekryteringen är alldeles för låg för att ersätta de som
slutar. Ökad förädling av produkterna är en möjlig väg
till förbättrad lönsamhet och ökad sysselsättning.

10.1 Länsstyrelsen Gävleborg och berörda kommuner
arbetar för livskraftiga fiskbestånd och en långsiktig och
hållbar fiskerinäring.
10.2 Länsstyrelsen Gävleborg prioriterar stöd till
rekrytering och/eller generationsskifte i den mån
medel finns.
10.3 Länsstyrelsen Gävleborg bidrar till att en nationell
förvaltningsplan för säl och skarv tas fram.

Övergödning, överfiske och våra utsläpp av miljögifter
har gjort Östersjön till ett hav i obalans, vilket påverkar
länets yrkesfiske. Dessutom har konkurrensen från säl
och skarv lett till mindre fångster, skadad fångst som
inte går att sälja, fördyrande fiskeredskap och att vissa
fångstmetoder har blivit omöjliga att använda. Ett allt
mer omfattande regelverk och införande av nya och
ökade avgifter försvårar för yrkesgruppen. Detta leder
också till en hög tröskel för nya fiskare att komma in i
branschen och den initiala investeringen kan bli allt för
hög. Regelverk utformas för att möta kravet på stora
aktörer och anpassas inte för det småskaliga kustfisket
i den utsträckning som skulle behövas. På grund av
att samordningen av råvarutransporter och förädlade
produkter saknas, samt problemen med regler kring
landning (föra i hamn) har yrkesfiskarna även svårt att
nå marknaden.

10.4 Högskolan i Gävle och företagare utvecklar
alternativa fiskeredskap för att klara angrepp från säl.
10.5 Länets kommuner arbetar för att fångsten lättare
kan landas av de småskaliga kustfiskarna.

Det finns goda möjligheter och intresse för att
utveckla landbaserat vattenbruk i vårt län. En metod
är akvaponik där fisk och grönsaker odlas i ett
slutet kretsloppssystem. Här kan nya produkter och
arbetstillfällen skapas på landsbygden.
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MÅL 11
Ta tillvara och utveckla den tillväxtpotential som finns i skogens skafferi
Åtgärder

Skogens produktion av livsmedel är en outnyttjad
resurs i vårt län. Bara några få procent av bären tas
till vara och över 90 procent ruttnar bort i skogen.
Många krogar efterfrågar produkter förädlade från
det skogen ger. Produkterna har dessutom en liten
miljöpåverkan samt bidrar till sysselsättning och
regional utveckling. Naturens skafferi är öppet för alla
så länge man förhåller sig till allemansrätten, men
kommersiellt nyttjande av annans mark ska ske i dialog
med markägaren.

11.1 MatVärdens projektverksamhet,
markägarorganisationer och företag inom branschen
arbetar för att öka tillvaratagandet av livsmedel från
skogen och utveckla förädlingen av produkter för såväl
inhemsk- som exportmarknad. Även Skogsstyrelsen är
en resurs i det här arbetet.
11.2 Jägareförbunden och LRF Gävleborg
arbetar för att förbättra förutsättningarna för
viltköttet att nå marknaden samt gynna dialogen
kring livsmedelsproduktion från skogsmark. Även
Skogsstyrelsen är en resurs i det här arbetet.

I den nationella livsmedelsstrategin påtalas att den
tillväxtpotential som finns i marknaden för svenskt
vilt bör tas till vara och att möjligheter till avsättning
av fällt vilt bör öka. Detta har även kommit upp
på de dialogmöten som utförts i länet. För att det
ska vara möjligt behöver det finnas en enkel och
säker hantering av den naturresurs som viltköttet
utgör. Jakt, handel, distribution och förädling av
viltkött och andra produkter av vilt måste utformas
så att livsmedelshygien och köttkvalitet säkras och
att så mycket som möjligt av djuret tas till vara.
Bestämmelser kring hantering av viltkött hanteras på
nationell nivå. Arbetet följs med intresse av exempelvis
Jägarförbunden och LRF Gävleborg.

11.3 Arbetsförmedlingen och Coompanion
tillvaratar möjligheter inom gruppen nyanlända för
kommersialisering av lokalproducerade livsmedel och
skogens produkter. I detta ingår utbildning, lagstiftning
och regler för företagande och arbetsgivaransvar. Även
Skogsstyrelsen är en resurs i det här arbetet.
11.4 Skogsstyrelsen samverkar med forskning på
området och bidrar till utveckling av olika metoder för
att tillvarata livsmedel från skogen.
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3 . 4 STRATE GISKT OMRÅDE KU NS KAP OCH INNO VATION

mellan leden i kedjan är avgörande för att utveckla
produkter och tjänster som ger lönsamhet i
råvaruproduktion, förädling och försäljning.
Företagsfrämjande aktörer på regional nivå ansvarar
för att fånga upp företagens behov och bidra till en
positiv utveckling. Genom att samverka med nationella
aktörer bidrar de även till att nationella satsningar inom
området kunskap och innovation kommer företagare i
Gävleborg till godo.

Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål
inom det strategiska området kunskap och innovation
är att stödja kunskaps- och innovationssystemet
för att bidra till ökad produktivitet och innovation
i livsmedelskedjan samt hållbar produktion
och konsumtion av livsmedel. Den nationella
livsmedelsstrategin riktar sig till den delen av kunskapsoch innovationssystemet som byggs upp av universitet,
forskning och innovationsstödjande aktörer av olika
slag. Det finns dock idag ingen aktör i Gävleborg
som långsiktigit arbetar med att knyta ihop de
livsmedelsproducerande företagen med aktörer inom
forskning. Det finns inte heller något sådant uppdrag
preciserat i den nationella livsmedelsstrategin.

Utbildningar av hög kvalitet och att bättre visa
på möjligheterna till jobb och företagande i
livsmedelskedjan är viktigt för att fler ska vilja arbeta
inom branschen. Att få tag på rätt kompetens är
grundläggande för möjligheterna att driva och utveckla
företag. I det regionala arbetet har förutsättningarna för
naturbruks-, restaurang- och livsmedelsprogrammen
och andra likvärdiga utbildningar visat sig vara något
som väcker stort engagemang och det prioriteras
därför i handlingsplanen.

Det finns stora möjligheter i att utveckla
innovationskraften i livsmedelskedjan och ett stort
ansvar vilar på företagen själva. 13 Ökade samarbeten

.

13

Insikter #10 Innovation (Macklean)
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Politiker, myndighetspersoner, konsumenter och marknadens aktörer har kunskap
om livsmedelsproduktionens betydelse för hållbar tillväxt i Gävleborgs län
Åtgärder

För att politiker och myndighetspersoner ska kunna
fatta beslut som leder till att målen i Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 20182030 uppnås måste de ha god kunskap om de
möjligheter som livsmedelskedjan innebär för att
skapa arbetstillfällen, nå relevanta miljömål, öka
självförsörjningsgraden och höja krisberedskapen inom
livsmedelsförsörjningen. Även marknadens aktörer
behöver ökad kunskap om hur livsmedelsproduktionen
bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet.

12.1 Kommunerna, LRF Gävleborg och
MatVärdens projektverksamhet arrangerar olika
informationsaktiviteter med syfte att öka kunskapen
om hela livsmedelskedjans betydelse.
12.2 Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg
erbjuder information till politiker om Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 20182030.
12.3 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg
och länets kommuner ansvarar för att berörda
tjänstepersoner inom respektive organisation har
kännedom om Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030.
12.4 LRF Gävleborg tar tillsammans med länets
kommuner ansvar för samverkan mellan olika aktörer
så att satsningar på ökad kontakt mellan grundskolan
och livsmedelskedjan genomförs
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Region Gävleborg, LRF Gävleborg, länets kommuner och utbildningsanordnare samverkar för förbättrade
förutsättningar för yrkesutbildningar från gymnasienivå och vidare inom hela livsmedelskedjan
Åtgärder

Möjligheterna att utbilda sig inom livsmedelskedjan
behöver förbättras och yrkesutbildningarnas status
höjas. Utbildningsanordnarna har lyft finansiering och
kort framförhållning från Arbetsförmedlingen som
problem i arbetet med att kunna erbjuda utbildning för
vuxna och vuxna nysvenskar. Att lyfta möjligheterna
i lantbruket och övriga livsmedelskedjan i olika
sammanhang är också viktigt för att få fler unga att
välja gymnasieprogram inom livsmedelskedjan.

13.1 LRF Gävleborg bjuder in Region Gävleborg,
kommunernas näringslivsavdelningar och exempelvis
Arbetsförmedlingen till samtal om
kompetensförsörjnings- och arbets-marknadsfrågor
för livsmedelskedjan. Mål och aktiviteter för ett
gemensamt arbete formuleras.
13.2 Region Gävleborg bereder plats för branschen
att informera kring framtida kompetensbehov för
arbetsförmedlare samt studie- och yrkesvägledare vid
arbetsmarknadsdagar.
13.3 Region Gävleborg och LRF Gävleborg
undersöker förutsättningarna att arrangera
en branschträff för att arbeta med frågor om
kompetensförsörjning.
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MÅL 1 4
Aktörerna i livsmedelskedjan etablerar nav där kompetensutveckling sker,
nätverk byggs och branschöverskridande samarbeten tar form
Åtgärder

Gävleborg ska vara en bra plats för
livsmedelsföretagande med företagsfrämjande
aktörer som hjälper företagare att starta och
utveckla sitt företagande och att ta idéer till
marknaden. För livsmedelsföretagen är det viktigt,
att utifrån de förutsättningar som finns i länet,
utveckla produkter för en marknad som blir allt mer
diversifierad. Etablerade nav kopplar ihop aktörerna
i livsmedelskedjan, underlättar samverkan och kan
med ett helhetsperspektiv driva på utvecklingen i hela
livsmedelskedjan på ett kraftfullt sätt.

14.1 Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, LRF
Gävleborg, Lantmännen och Högskolan i Gävle bjuder
in till ett samarbete för att effektivisera och förbättra
dialogen mellan aktörerna i livsmedelskedjan samt att
initiera forskningsområden.
14.2 Länsstyrelsen Gävleborg tar initiativ till ett VDnätverk för företagen i livsmedelskedjan.
14.3 LRF Gävleborg och MatVärdens
projektverksamhet arrangerar aktiviteter och
möten med syfte att skapa affärer mellan
livsmedelsproducenter, kockar, krögare, grossister och
handlare.
14.4 LRF Gävleborg initierar och informerar om
utbildningar för att utveckla företagandet och öka
samverkan i livsmedelskedjan för att möta framtidens
konsument.
14.5 Region Gävleborg och Länsstyrelsen
Gävleborg främjar näringslivsutveckling inom
livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling genom
utvecklingsprojekt och företagsstöd.
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3 .5 F I N A N S I E R I N G A V
ÅT G Ä R D E R
Arbetet med handlingsplanens mål och åtgärder
kommer att ledas av Länsstyrelsen Gävleborg, Region
Gävleborg och LRF Gävleborg. Länsstyrelserna
har i Landsbygdsprogrammet 2014–2020 tilldelats
projektmedel för samarbetsåtgärder. Stödmedel finns
att söka för jordbruksföretag som genom samarbete
kan bredda sin verksamhet och till projekt som bidrar
till att uppnå målen i livsmedelsstrategin. Berörda
aktörer är både offentliga och privata. Samverkan
mellan länsstyrelser och regionalt utvecklingsansvariga
ska särskilt uppmärksammas. Det finns därför pengar
för både generella och mer specifika insatser i
livsmedelskedjan.
Förutom speciella medel för livsmedelsstrategin finns
det på Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och
länets kommuner andra företagsfrämjande stöd.
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4 Nationella och
regionala mål och
strategier

MILJÖMÅL
I genomförandet av handlingsplanen berörs flera
av Sveriges miljömål. För att nå målet Ett rikt
odlingslandskap är livskraftigt och hållbart jordbruk
helt avgörande. Andra miljömål som omfattas av
åtgärderna i handlingsplanen är Ingen övergödning,
Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande
våtmarker, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018–2030 tar hänsyn till nationella
och regionala mål och strategier. För att uppnå
önskade resultat måste länet styras mot en hållbar
utveckling, såväl ur ett ekonomiskt, miljömässigt
som socialt perspektiv. De strategier som har störst
påverkan på det regionala utvecklingsarbetet beskrivs
här kortfattat.

kust och skärgård. 15

RE G I O N A L UT VE C K L I N G S S T R A T E GI (R U S )
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett
regionalt styrdokument som visar inriktningen för
Gävleborgs arbete inom hållbar regional utveckling.
Strategin ska beskriva regionens utvecklingsambitioner
och peka på vilka prioriteringar och insatser som ska
genomföras i länet i samarbete med andra parter.
RUS fungerar som ett paraply över regionala och
lokala planer samt program, däribland Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi
2018-2030. De tre hållbarhetsperspektiven; social,
miljömässing och ekonomisk hållbarhet, ska integreras
i allt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete. Det
innebär i såväl analyser, strategier, program som
insatser. 16

A GEND A 2030
FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring mot
ett hållbart samhälle. Alla världens länder berörs i
den globala omställningen. Handlingsplanen bidrar
till måluppfyllnad inom till exempel mål 1, avskaffa
hunger, mål 7, modern energi för alla, mål 8, produktiv
sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla,
mål 12, hållbar konsumtion och produktion, mål
13, bekämpa klimatförändringarna samt mål 15,
landbaserade ekosystem. 14

Agenda 2030
Sveriges miljömål
16
Regional utvecklingsstategi
14
15
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RE G I O N A L K L I M A T - O C H
E N E R G I S T R A T E GI
Länsstyrelsen Gävleborgs Klimat- och
energistrategi från 2008 syftar till att minska
klimatförändringar, främja energiomställning,
energieffektivisering och effektivare
transportsystem samt öka andelen förnybar energi
i länet. Under 2018 har arbetet med revidering
startat.

EN S A M M A N H Å L L E N P O L I T I K
FÖR S V E R I G E S L ANDSB Y GDER
– F Ö R ET T S V E R I G E S O M
HÅLLER IHOP
I regeringens proposition 2017/18:179 föreslås
övergripande mål för en sammanhållen
landsbygdspolitik. Det avser livskraftig landsbygd
med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete,
boende och välfärd som leder till en långsiktigt
hållbar utveckling i hela landet. 17

17

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
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5 Nulägesbeskrivning

minskat under de senaste tio åren med 24 procent. Av
åkerarealen om cirka 66 500 ha används 63 procent för
grovfoderproduktion. Spannmål odlas på 24 procent
av åkerarealen. Odling av oljeväxter, trindsäd, potatis
och grönsaker finns men är inte omfattande. Arealen
jordbruksmark i länet har minskat med 2 242 ha mellan
2010 – 2017. På 28 procent av gårdarna finns någon typ
av djurproduktion med nötkreatur, på 14 procent finns
lammproduktion. Gris och fjäderfä är mindre vanligt.
Under perioden 2007–2017 har antalet mjölkföretag
minskat med 51 procent. Det finns idag 132 gårdar med
mjölkproduktion. Antalet kor och antal nöt är 41 800.
Trots minskningen av antalet mjölkkor i länet är det totala
antalet kor lika stort som för tio år sedan då antalet dikor
ökat.

JORDBR UKSMARK
Jordbruksmark är en ändling resurs. Förutom humus,
mikroorganismer och mineraler består odlingsjord
av luft och vatten. Vid exploatering förstörs dessa
funktioner för all framtid och jorden kan inte användas
för odling. Vi har därför ett stort ansvar att förvalta
jordbruksmarken.
Klimatförändringar förväntas ge extremväder med
både torka och ökad nederbörd som följd. Underhåll
av diken och dräneringssystem blir därför viktiga.
I många odlingsområden i länet finns bra tillgång
till vatten från sjöar och större vattendrag, men
bevattningsdammar kan trots allt bli aktuella i framtiden.
Möjlighet till bevattning är en viktig åtgärd i att kunna
öka livsmedelsproduktionen. Det är viktigt med en god
näringsbalans i odlade arealer. Även markens pH-värde
är avgörande för att jordens olika mineraler ska vara
tillgängliga för växter.

TRÄDGÅRD
Trädgårdsproduktionen bedrivs genom växthusodling
och frilandsodling. Frilandsodlingen idag drivs i
huvudsak av flera mindre odlare med ett stort urval
av köksväxter på friland. Bärodlingen är i huvudsak
jordgubbsodling. Både arealer och antal företag
med trädgårdsodling har varit minskande men har
stabiliserats på senare år. Flera kommuner planerar
också större satsningar på växthusodling för att bland
annat utnyttja restvärme från industrin.

L A N T B R UK
Jord- och skogsbruk bedrivs i många fall inom samma
företag och skogsbruket är ett betydande komplement
och finansieringskälla. Medelåldern för lantbrukare i
Gävleborg är hög. Statistik från 2016 visar att 4 885
personer är stadigvarande sysselsatta inom lantbruk,
varav 45 procent är kvinnor och 55 procent är män.
Sett till årsverken utgörs kvinnornas andel endast till 34
procent. En trolig förklaring till detta är att fler kvinnor än
män väljer ett jobb utanför gården.

Det finns odlarkunskaper hos människor som kommit
till Sverige från andra länder. Det är viktigt att dessa
människor får information om möjligheterna i
livsmedelskedjan. Made in Högbo är en satsning där
bland annat nyanlända från olika länder odlar, föder
upp djur och förädlar livsmedel samtidigt som de
utvecklar sina språkkunskaper i svenska. Projektet
har inspirerat fler företag att ta fram smakfulla
produkter samtidigt som det bidrar till integration och
sysselsättning.

Antalet lantbruksföretag år 2016 var 2117 stycken
med en medelareal på 31,5 ha. Antalet företag har
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FI SK E

BESÖKSNÄRING

I länet finns 57 fiskelicenser. Länets fiske är småskaligt,
fiske med nät och fasta redskap efter lax, sik och
strömming är vanligast. Det finns en mindre trålare
inriktad på strömmingsfiske. Beslut om begränsningar
av laxfisket har drabbat näringen hårt då reglerna som
begränsar användningen av fasta redskap även hindrar
fiske på andra arter än lax. Det finns en god efterfrågan
på lokalt fångad och förädlad fisk men yrkesfiskarna
efterfrågar bättre möjligheter till försäljning.
Förädlingsgraden av fiskprodukter är hög och de lokalt
producerade livsmedelsprodukterna är av hög kvalitet.
Utöver yrkesfisket finns det ett växande intresse för
landbaserad fiskodling i flera av länets kommuner.

Gävleborgs besöksnäringssiffror har sakta men
säkert ökat de senaste åren och har potential
till stor ökning. Regionen hade 2017 cirka 6,4
miljarder kronor i turistisk omsättning och cirka
3 miljoner gästnätter. Gävleborgs position och
konkurrenskraft som måltidsdestination ska stärkas.
Aktörer inom besöksnäringen ska tillsammans
med livsmedelsföretag utveckla nya, hållbara matoch dryckesupplevelser. Region Gävleborg leder
arbetet i samverkan med kommunerna, föreningen
Matvärden, besöksnäringsföretag, restauranger och
matproducenter.

FÖ R Ä D L I N G
Lokal livsmedelsförädling är en möjlighet att ta
tillvara på det växande intresset för matens ursprung.
Föreningen MatVärden och projektet Smak av
Gävleborg har gjort ett värdefullt arbete för att stötta
och inspirera livsmedelsproducenter. Det handlar om
småskalig men även storskalig produktion, förädling,
försäljning, besöksnäring och upphandling. En
nationell undersökning från LRF:s visar att 70 procent
av mathantverkarna vill investera i sin verksamhet de
närmsta tre åren.
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6 Livsmedelsförsörjning och
regional krisberedskap

I slutet av 1980-talet avvecklades alla statliga
beredskapslager och i samband med Sveriges inträde i
EU har även självförsörjningsmålet för kris- och fredstid
avvecklats. Rent praktiskt har statliga beredskapslager
varit ineffektiva eftersom de varit dyra och inte
tillräckliga om de skulle behövas. De lager som finns i
landet idag är helt i privat regi.

Livsmedelsproduktionen har varit stadigt minskande
i Sverige samtidigt som befolkningen ökat. I januari
2017 blev vi fler än tio miljoner invånare i Sverige. Om
knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha passerat
11 miljoner. Om vårt land ska ta ansvar för att säkert
näringsförsörja hela sin befolkning är tiden inne för
att produktionsminskningen ska vändas till en tydlig
produktionsökning.

Det finns begränsade drivmedelslager som motsvarar
90 dagars förbrukning. De är dock inte avsedda
för lantbruk och endast 70 procent av dem finns i
Sverige, resten utomlands. Som en del av energi- och
klimatarbetet pågår ett arbete för att svenskt lantbruk
ska bli fossilfritt 2030. Den utvecklingen ger möjlighet
att minska lantbrukets sårbarhet för nationella såväl
som internationella kriser.

Svensk jordbrukspolitik har under efterkrigstiden
drivit storleksrationalisering och specialisering
för att klara den ekonomiska konkurrensen från
andra länder. Sedan Sverige blev medlem i EU har
strukturrationaliseringen fortsatt samtidigt som
beroendet av importerade insatsvaror och livsmedel
ökat. Sett till den totala livsmedelskonsumtionen,
där även kaffe och andra produkter som inte kan
produceras i Sverige är inkluderade, är Sveriges
självförsörjningsgrad i dagsläget cirka 50 procent.
Andelen svensk konsumtion som utgörs av råvaror
med svenskt ursprung är exempelvis omkring 55
procent för nötkött, 80 procent för mjölk, 125 procent
för spannmål vid ett normalår samt drygt 70 procent
för griskött. Vid en avstängning av transporter till
butiker kommer hyllorna dessutom bli tomma på några
få dagar.

I Försvarsberedningens rapport, Ds 2017:66
Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och
utformningen av det civila försvaret 2021–2025,
finns rekommendationer att landet ska ha en
livsmedelsberedskap för tre månader. Det yttersta
ansvaret för att tillgodose livsmedelsförsörjningen på
lokal nivå åligger kommunerna. Av 3 kap. 3§ i lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap framgår att kommunen under höjd
beredskap eller när ransoneringslagen i annat fall
tillämpas ska vidta de åtgärder som behövs för
försörjningen med nödvändiga varor.
Mot bakgrund av det som beskrivits ovan finns några
centrala beredskapsfrågor som beaktas i Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi,
se följande sex punkter som är kopplade till
handlingsplanens mål. För att vara bättre förberedda
på kriser, som påverkar tillgången till nödvändiga
livsmedel, måste försörjningsförmågan öka
väsentligt på flera områden, såväl inom Sverige som
i Gävleborg. För att detta ska vara möjligt krävs att

Efter första världskriget inrättades beredskapslager för
livsmedel. Tanken var att landets invånare vid behov
skulle kunna näringsförsörjas med tillräckligt många
kalorier. Alla olika typer av livsmedel som fanns i
fredstid magasinerades därför inte i beredskapslagren.
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hela samhället engageras. Här är alla företag, såväl
småskaliga som storskaliga, viktiga för att upprätthålla
försörjningsförmågan.

4. För att det ska vara möjligt att öka
livsmedelsproduktionen i länet är det viktigt
med kunskaper och förståelse för delarna i
livsmedelskedjan. Det betyder att tillräckliga
produktionskunskaper finns hos alla i samhället
som skapar förutsättningar för livsmedelsproduktion
och för ökad livsmedelsberedskap. Myndigheter,
tjänstepersoner, politiker, företag och konsumenter ska
ta beslut som bidrar till säkrare livsmedelsförsörjning
i framtiden. Vår livsmedelsförsörjning ska inte vara
beroende av världsmarknaden eller tillgången till
råmaterial som inte kan produceras i Sverige.

1. Jordbruksmark är en ändlig resurs som ska finnas
kvar i framtiden. Detsamma gäller för rent vatten och
viktiga ekosystemtjänster. Vid en krissituation kommer
produktionsförutsättningarna att ändras och mer mark
än idag kommer att behövas för odling. Det krävs att
det finns efterfrågan redan i vardagen för att bättre
säkerställa tillgången även vid störningar i samhället.
När bristsituationen väl är ett faktum är det för sent att
tänka om. Krisberedskap bygger vi här och nu. Det är
också viktigt att alla skyddsvärda vattentäkter, befintliga
och potentiella, är säkra för framtiden.
(Mål 1 och 2).

Det behövs också utbildning och utbildningsplatser för
blivande företagare och arbetstagare inom jordbruk,
djurproduktion, fiskeri och livsmedelsförädling för att
säkra produktionen i framtiden. (Mål 4, 12 och 13).

2. Lantbrukets beroende av utländska insatsvaror i form
av drivmedel, mineralgödsel, utsäde, växtskyddsmedel
samt kraftfoder till produktionsdjur ska minska. Det
görs dels genom omläggning till mer balanserade
produktionssystem som till exempel ekologisk odling,
dels genom inhemsk produktion av insatsvaror
inklusive produktion av ickefossila drivmedel. I
Gävleborg ska grödor och djurhållning som passar
våra områden prioriteras, exempelvis vallodling
och idisslare. En ökad produktion av insatsvaror till
livsmedelskedjan ger positiva effekter på sysselsättning
i länet och en ökad försörjningstrygghet. (Mål 6 och 7).

5. Samarbete behövs i hela livsmedelskedjan, där är
inte minst grossist- och detaljhandelsledet viktigt.
Grossistledet svarar för en stor del av den lagring som
finns av livsmedel. Genom samarbeten med samhället
kan de fördelar som fanns tidigare genom statliga
beredskapslager uppnås genom samarbeten med
privata aktörer. Fungerande distribution av livsmedel
till den slutliga konsumenten är viktig i kristid. Det är
därför viktigt att samhället stöttar ett väl utbyggt nät av
livsmedelsbutiker. (Mål 6).
6. Planering för att klara krissituationer, både kortare
och längre är viktigt för alla aktörer i livsmedelskedjan.
Ett första steg är att medvetandegöra alla inblandade
om att en kris kan uppstå. Genom att starta en
diskussion om hur man till exempel på gårdsnivå kan
öka motståndskraften mot en kris har mycket vunnits.
(Mål 12).

3. I Gävleborg finns utrymme för både stora och små
jordbruksföretag. Geografiskt koncentrerad produktion
ökar beroendet av transporter. Detsamma gäller
för företag som förädlar livsmedel. För att minska
transportberoendet behövs både fler företag som
producerar livsmedel och fler företag som förädlar
livsmedel. (Mål 5, 11, 12 och 14).

35
60

Genomförande
av handlingsplanen
Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg
och LRF Gävleborg, är de regionala aktörerna
och samverkansparterna som kommer att
samordna genomförandet, uppföljningen och
utvärderingen av Gävleborgs handlingsplan
för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030.

UPPFÖLJNING
Samverkansparterna kommer att göra årliga
uppföljningar av handlingsplanen för att
se hur långt länet har nått i förhållande till
uppsatta mål.
Agenda 2030, miljömålen och energi- och
klimat följs upp i andra system.

Uppföljning och utvärdering av
handlingsplanens åtgärder är betydelsefullt
för att tydliggöra resultat och ange riktning
för fortsatta insatser. Återkoppling behövs
för att bidra till fortsatt engagemang för
handlingsplanens genomförande. All
uppföljning och utvärdering presenteras på
hemsidan:
www.livsmedelsstrategigavleborg.se

UT V Ä R D E R I N G
Utvärdering och eventuell revidering
ska göras år 2020, 2024 och 2028,
slututvärdering efter år 2030.
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för LRF verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns handlingsplan
inom ramen för en nationell livsmedelsstrategi.
Ockelbo LRF önskar att kommunen antar den regionala
handlingsplanen utan förbehåll. Vidare att detta yttrande
kompletteras med ett gemensamt undertecknat yttrande utav
de aktörer som varit delaktiga i detta arbete där vi ställer oss
bakom den kommunala handlingsplanen.
Ockelbo LRF anser vidare att det idag divergerar mellan flera
uppfattningar som kommunen uttryckt och innebörden i den
regionala handlingsplanen.
Exempel på dessa är skillnader som återfinns i
Mål 1 – Jordbruksarealen i länet skall inte minska, hävdande av
nuvarande jordbruksmark. Kommunen vill inte förtäta
nuvarande bebyggelse eller bebygga skogsmark utan förordar
jordbruksmark för bebyggelse.
Mål 2 – Vatten som livsmedel och produktionsresurs skall
värnas. Utrivning av dammar och fria vandringsvägar i
Testeboån är i direkt motsats till livsmedelsstrategins
produktionsmålsättningar.
Mål 4 – Tillsynsarbetet skall leda till näringslivsutveckling inom
livsmedelskedjan. Stuprörsförvaltning – ej kännedom om
helheten vid tillsynsarbete m.a.a olika arbetsområden.
Mål 10 – Öka fiskproduktionen och möjligheterna till avsättning.
Målet gäller On-Land odling i bassäng, ej fisketurism som
kommunen uttryckt.
Avslutningsvis anser vi att avsnittet livsmedelsförsörjning och
regional krisberedskap behöver implementeras i ett särskilt
arbete i den kommunala handlingsplanen

Namn

Fredrik Almér

Titel/verksamhet

Ordförande Ockelbo LRF

Datum

2020-05-05
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi.

Åsa Holmberg
Miljöstrateg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
2020-05-06
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi. Av vad jag kan se strider inte
handlingsplanen mot Ockelbos kommande
översiktsplanearbete. När det handlar om målen som rör
exploatering verkar det heller inte finnas några tvingande ordval
som låser eller begränsar oss i ett senare skede. Det är viktigt
att de ställningstaganden vi gör genom att anta den regionala
livsmedelsstrategin inte styr, begränsar eller försvårar
översiktsplanearbetet i det här skedet. Om gruppen som
arbetar med livsmedelsstrategin gör en annan tolkning av
målen, dvs att målen faktiskt begränsar ett
översiktsplanearbete, är det viktigt att det framkommer.
Särskilda kommentarer:
Mål 1.1 och 1.2, s. 10
Jordbruksarealen i länet ska inte minska.
Kommentar: Ockelbo har många förutsättningar som formar
planeringen och till viss del styr vad som är möjligt att bebygga
och inte, både i form av riksintresse och allmänna intressen.
Jordbruksmark är en sådan förutsättning som omger mycket av
den befintliga bebyggelsen. Samtidigt har kommunen krav på
sig att tillgodose behovet av bostäder och andra
samhällsviktiga funktioner. Ockelbo kommer snart att starta
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Inom det arbetet
kommer kommunen att hantera hur vi ska tänka kring
exploatering kring viss jordbruksmark. Det kan hända att
arbetet visar att vi måste exploatera viss jordbruksmark för att
exempelvis kunna tillgodose behovet av bostäder. Inom
översiktsplanearbetet kommer vi i så fall se över vilken
jordbruksmark som utifrån kommunens perspektiv kan vara
aktuellt att exploatera, och motivera varför de samhällsviktiga
funktionerna inte kan byggas på någon annan plats.
Som jag bedömer det finns det dock inget i de åtgärder som
listas i den regionala handlingsplanen som går emot det
kommande översiktsplanearbetet eller låser oss på något sätt.
Kommunen ska ta stor hänsyn till jordbruksmarken, det står
ingenting om att vi inte kan exploatera delar av den om
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nödvändigt. Hur detta går till regleras i plan- och bygglagen och
miljöbalken.
Översiktsplanearbetet kommer att visa om det är nödvändigt för
kommunen att exploatera viss jordbruksmark. Om gruppen som
arbetar med livsmedelsstrategin gör en annan tolkning av
målen, dvs att ett antagande av målet skulle innebära att
översiktsplanearbetet begränsas eller försvåras därför att
kommunen i det här skedet gör ett tydligt ställningstagande om
att inte exploatera jordbruksmark, bör målet skrivas om.
Mål 6.10, s. 17
Kommunerna beaktar stadsnära odling i den fysiska planering.
Kommentar: Målet följer inriktningen för arbetet med den nya
översiktsplanen där vi bland annat kommer att utveckla riktlinjer
för stadsnära grönska, ekosystemtjänster mm. med
förhoppningen att det ska bli en integrerad del av den fysiska
planeringen.
Namn:
David Eriksson
Titel:
Samhällsplanerare och projektledare Ockelbos nya
översiktsplan, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning (plan- och bygg)
Datum:
2020-05-05
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi.

Namn; Johan Callenmark
Titel/verksamhet, Förvaltningschef Socialförvaltning
Datum 4/5 2020
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi.

Namn Mia Lindblom
Titel Säkerhetschef
Datum 2020-05-04
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi.

Namn: Mimmi Ekström
Titel/verksamhet: Näringslivschef, näringslivsenheten
Datum: 2020-05-04
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Yttrande om kommunal livsmedelsstrategi.
Inför framtagandet av en kommunal livsmedelsstrategi har jag
läst och tagit del av den regionala handlingsplanen för nationell
livsmedelsstrategi för Region Gävleborg.
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utvecklingsamverkan/miljo-energi-och-klimat/livsmedelsstrategigavleborg/
Jag ser inga hinder för min verksamhet att den regionala
handlingsplanen också blir Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi.

Namn David Hedman
Titel Teknisk Chef
Datum 2020-05-06
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-03
Utbildnings- och kulturnämnden

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
§ 38

Dnr 2020/00107

Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi antas som Livsmedelsstrategi
för Ockelbo kommun.
Ärendebeskrivning
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har
tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF
Gävleborg. I Ockelbo kommun föreslår vi att vi i nämnderna och
kommunfullmäktige antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo
kommuns livsmedelsstrategi. Vi gör det för att förtydliga att beredskap,
livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.
Beslutsunderlag
Förslag på Kommunal livsmedelsstrategi, projektplan, tidsplan.
Yttranden från berörda verksamheter och intressenter.
Inlägg
Tove Lindström (MP)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-17

Referens

UKN 2020/00107

Kostenheten
Ahlbom, Per, 070-1604130
per.ahlbom@ockelbo.se
UKN

Livsmedelsstrategi för Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Gävleborgs
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi antas som Livsmedelsstrategi
för Ockelbo kommun.
Sammanfattning av ärendet
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har
tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF
Gävleborg. I Ockelbo kommun föreslår vi att vi i nämnderna och
kommunfullmäktige antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo
kommuns livsmedelsstrategi. Vi gör det för att förtydliga att beredskap,
livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.

Beslutsunderlag
Förslag på Kommunal livsmedelsstrategi, projektplan, tidsplan.
Yttranden från berörda verksamheter och intressenter.

Ärendet
Vi är allt fler som vill veta var maten kommer ifrån. Mat är livsviktigt och
det vi äter berättar något om oss, vår natur och vår kultur. Mat med identitet
och mångfald är också delar av regioners och kommuners attraktionskraft.
Sveriges och Gävleborgs läns livsmedelsproduktion har under många år
minskat. Det beror på omställningar i samhället, men också på grund av
prispress och ökad konkurrens utifrån. Nu finns Sveriges livsmedelsstrategi
med mål om att öka den svenska livsmedelsproduktionen.
Livsmedelsstrategin ska bidra till:
 Hållbar utveckling i hela landet.
 Att skapa tillväxt och sysselsättning.
 Att både konventionell och ekologisk produktionsökning
stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
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 Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
 Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har
tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Gävleborg och LRF
Gävleborg. I arbetet har länets kommuner, företagare och olika föreningar
varit med i ett stort antal dialogmöten.
I Ockelbo kommun föreslår vi att vi i nämnderna och kommunfullmäktige
antar den Regionala handlingsplanen som Ockelbo kommuns
livsmedelsstrategi. Vi gör det för att förtydliga att beredskap,
livsmedelsföretagande och en god miljö är viktigt i Ockelbo kommun.
Framtagandet av Ockelbo kommuns livsmedelsstrategi har skett genom ett
antal projektmöten och workshops samt ett remissförfarande med berörda
verksamheter. De som på olika sätt deltagit i projektet har varit:


Per Ahlbom, kostchef Ockelbo kommun



Nanna Jan-Ers, projektledare, Länsstyrelsen



Åsa Holmberg, miljöstrateg, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning



David Eriksson, samhällsplanerare, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning



Fredrik Almér, ordförande LRF Ockelbo, dikoproducent



Sven-Ullrich Olsson, MatVärden projektet offentlig upphandling,
köttbonde, LRF



David Hedman, teknisk chef Ockelbo kommun



Malin Höcke, LRF Ockelbo



Mia Lindblom, säkerhetschef Ockelbo kommun



Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo kommun



Magnus Jonsson, kommunalråd Ockelbo kommun



Lars Sjödin, kommunchef Ockelbo kommun



Carita Carter, verksamhetsstöd & upphandlingssamordnare Ockelbo
kommun

Ökad hållbar produktion av livsmedel ger många vinster för länet och för
Ockelbo kommun. God och hälsosam mat, fler företag, nya jobb och ett rikt
odlingslandskap är några av de mest självklara fördelarna. När mer mat
produceras i vårt län och vår kommun ökar vi vår civila beredskap och
sårbarheten i livsmedelskedjan minskar. Livsmedel som produceras och
konsumeras nära ger ökad medvetenhet om matens betydelse.
Gävleborg och Ockelbo kommun ska vara en bra plats för
livsmedelsföretagande och fler ska veta mer om livsmedelskedjan, det har
varit drivkrafterna när vi har arbetat fram handlingsplanen. Kreativa möten i
länets alla kommuner med människor som på olika sätt har kopplingar till
mat har format handlingsplanens mål och åtgärder.
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Vi har valt att kalla framtagandet av denna livsmedelsstrategi för fas 1. Det
är processen fram till ett beslut i kommunfullmäktige. Därefter börjar arbetet
med fas 2, att identifiera och arbeta med lokala aktiviteter. I fas 2 kommer vi
att behöva enas om arbetssätt, resurser, måltal, uppföljning, tidsplaner och en
mängd andra saker. Detta senare arbete i fas2 omfattas inte av detta förslag.

Per Ahlbom
Kostchef/Simhallschef

per.ahlbom@ockelbo.se
0701604130

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-11

Referens

KS 2020/00322

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

Uppdaterat beslut om Förlust- och
återbetalningsgaranti Hästens kooperativa
hyresrättsförening
Förslag till beslut
Förslag till avtal om förlust- och återbetalningsgaranti godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Ett avtal om förlust- och återbetalningsgaranti för Kooperativa
hyresrättsföreningen Hästen godkändes av kommunstyrelsen 2017-10-24,
§161. Utifrån ändrade omständigheter och att avtalet var tidsbegränsat
behöver avtalet uppdateras och förnyas.
Beslutsunderlag
Avtal om återbetalningsgaranti
Ärendet
Kooperativa hyresrättsföreningen Hästen planerar 17 lägenheter på
fastigheten Hästen 8. Fastigheten ägs idag av Ockelbo kommun men
kommunfullmäktige godkände (20§34) försäljning av tomten till Ockelbo
kooperativa fastigheter AB i syfte att skapa kooperativa hyresrätter.
Kooperativa hyresrättsföreningen Hästen kommer att hyra hela fastigheten
av Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB när bygget är klart. Ett
partneringavtal har tecknats med byggentreprenör och bygglov har beviljats.
Lägenheterna riktas mot personer över 65 år. Tyngdpunkten nu i arbetet
ligger på att få tillräckligt många förhandsavtal undertecknade av framtida
hyresgäster. I dagsläget är 9 av lägenheterna tecknade. Projektet är nu så
långt i sin projektplanering att kontakt tagits med kreditgivare. Av stor
betydelse för kreditgivarnas beslut är antal tecknade lägenheter samt
säkerheten med en beviljad kommunal borgen. Med det föreslagna avtalet
skulle villkoren förtydligas för intresserade hyresgäster.
Kommunfullmäktige tog i december 2015 ett inriktningsbeslut (§100) med
en positiv syn på bildande av kooperativa hyresrätter. Kommunfullmäktige
har i beslut 2017-03-06 § 6 beviljat kommunal borgen till kooperativa
hyresrättsföreningen Hästen. Den borgen önskar man nu överföra till bolaget
då de nu är planerad byggherre. I enlighet med inriktningsbeslutet så skulle
även förlustgaranti för uppförande och förvaltning av kooperativa bostäder
tas fram. Förlustgarantin ska ge en kooperativ hyresrättsförening en garanti
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för täckande av underskott på grund av utebliven upplåtelseinsats för enskild
lägenhet vid upplåtelse eller överlåtelse vid succession samt för minskade
hyresintäkter vid uppkomna vakanser. Kommunstyrelsen godkände
2017§161 ett avtal om förlust- och återbetalningsgaranti med en
förutsättning att minst 13 lägenheter tecknats med förhandsavtal före 201808-31. Det avtalet föreslås nu att revideras med att minst 9 lägenheter
tecknats vilket idag är uppfyllt.
Ett slutfört projekt Hästen skulle innebära ett nybyggt boende i centrala
Ockelbo för äldre. Det skulle förmodligen även leda till rörelse på
fastighetsmarknaden och öppna för inflyttning.
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Arbetsmaterial

Avtal om förlust- och återbetalningsgaranti
Parter
Ockelbo kommun, org.nr 212000-2288
Kommunstyrelsen
Ockelbo
Nedan kallad Kommunen
Hästen kooperativ hyresrättsförening, org.nr 769630-8811
c/o
nedan kallad Föreningen

1. Bakgrund
1.1. Kommunen har 2017-03-06 § 6 beslutat om kommunal borgen samt tagit ett inriktningsbeslut 2015-12-14 § 100 om förlustgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar. Förlustgarantin ger en kooperativ hyresrättsförening en garanti för
täckande av underskott på grund av utebliven upplåtelseinsats för enskild lägenhet vid upplåtelse eller överlåtelse vid succession samt för minskade hyresintäkter vid uppkomna vakanser.
1.2. Kommunen har vidare engagerats i projektet genom styrelseuppdrag i Hästen
kooperativ hyresrättsförening och medverkar härigenom till uppförandet av bostäder upplåtna med kooperativ hyresrätt enligt det sk Hembykonceptet.
2. Syfte
2.1. Kommunen eftersträvar att skapa en god och attraktiv livsmiljö och härigenom
en ökad befolkningstillväxt, dels genom ökad inflyttning och dels genom önskvärd omflyttning inom kommunen.
2.2. Genom Hembykonceptet kan kommunen aktivt medverka till att skapa nya bostäder, utan att öka kommunens belåning genom ökade krediter.
3. Mål
3.1. Genom Föreningen är målet att tillskapa 17 16 lägenheter, med gemensamma
utrymmen, upplåtna med kooperativ hyresrätt.
3.2. Föreningen har som mål att omfatta fler medlemmar än vad det finns lägenheter,
sk köande medlemmar, för att minimera vakansrisk.
3.3. Föreningen skall av Kommunen garanteras en effektiv fastighetsförvaltning genom avtal om teknisk och administrativ förvaltning.
3.4. Kommunen skall, genom dess förvaltningar och berörda bolag, erbjuda professionellt förvaltningsstöd till Föreningen för att säkerställa långsiktigt god förvaltning samt nya hyresgäster vid succession.
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4. Kommunens åtagande
4.1. Saknas hyresgäst i samband med första upplåtelsen, för en eller flera lägenheter
skall Kommunen inbetala motsvarande belopp till Föreningen som den upplåtelseinsats vilken fastställts av Föreningens stämma för det enskilda objektet.
4.2. Beloppet skall inbetalas till Föreningens konto senast en månad från det datum
övriga hyresavtal träder ikraft.
4.3. Saknas ny hyresgäst i samband med överlåtelse av en kooperativ hyresrätt, och
Föreningen inte erhållit någon ny upplåtelseinsats, skall Kommunen till Föreningen senast tre (3) månader från det närmst kommande månadsskifte från det
den avflyttande hyresgästen skriftligen sagt upp sitt hyresavtal utbetala motsvarande belopp denne inbetalt till Föreningen i upplåtelseinsats.
4.4. I det fall medlemmen pantsatt hela eller delar av upplåtelseinsatsen, skall utbetalningen göras direkt till ett av kreditgivaren anvisat konto.
4.5. Uppstår vakans vid en överlåtelse och Föreningen inte kan hyra ut lägenheten,
äger Kommunen rätt att hyra ut lägenheten till ny hyresgäst för bestämd tid.
Denna hyresgäst behöver inte vara medlem i Föreningen, men bör vara minst 65
år med hänsyn till erhållit investeringsstöd för boende för äldre.
4.6. Hyran för lägenheten skall fastställas så att Kommunens ränta för utlånad upplåtelseinsats täcks. Vid utflyttning ska lägenheten återlämnas i fullgott skick.
4.7. Saknar även Kommunen ny hyresgäst, skall Kommunen ersätta Föreningen för
den hyresförlust som uppstår för Föreningen fram till ny hyresgäst tecknat hyresavtal.
5. Föreningens åtagande
5.1. Föreningen förbinder sig att teckna avtal om teknisk och administrativ förvaltning för att säkerställa en professionell förvaltning för uthyrning, fastighetens
långsiktiga underhåll och skötsel samt stabil och tillförlitlig ekonomi.
5.2. Tillträder ny kooperativ hyresgäst en vakant lägenhet, och i samband med tecknande av hyresavtal förbinder sig att inbetala ny upplåtelseinsats enligt vad
stämman fastställt för det enskilda objektet, skall denna insats återbetalas till ett
av Kommunen angivet konto före det att hyresgästen får tillträde till lägenheten.
5.3. Föreningen förbinder sig för att erlägga ränta till Kommunen för upplåtelseinsatser som lånats ut från Kommunen.
6. Avtalstidens längd
6.1. Detta avtal gäller i femton (15) år från dess undertecknade.
6.2. Avtalet upphör i förtid sex (6) månader från det att Föreningen vid ordinarie
årsstämma redovisat ett eget fritt kapital överstigande sex (6) miljoner kronor.
6.3. För att avtalet skall upphöra enligt p 6.2, skall Kommunen senast två (2) månader efter den ordinarie stämman skriftligen sagt upp avtalet. I annat fall förlängs
avtalet med ett år i taget med sex (6) månaders ömsesidig uppsägningstid.
7. Övriga avtalsvillkor
7.1. En förutsättning för avtalets giltighet är att minst 9 13 lägenheter tecknats med
förhandsavtal före 2018-08-31, att startbesked getts av Kommunen samt att full
finansiering under kreditiv och av bottenlån erhållits av Föreningen.
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7.2. Möjlighet ska finnas för kommunen att utse dels en ledamot att ingå i föreningens styrelse, dels en av två revisorer. Kommunens representant har vetorätt i de
ärenden som kan öka risken för kommunens förlust och borgensåtagande.
7.3. Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit vars ett.
Ockelbo den

_________________________________
Ockelbo kommun

___________________________________
ordförande
Hästen kooperativ hyresrättsförening
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-11

Referens

KS 2020/00323

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

Beslut om Lån samt Borgensåtagande Ockelbo
kooperativa fastigheter AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB
om 10 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En
borgensavgift uttas årligen med 0,3% på lånesumman.
Eller
Bevilja Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB ett kortfristigt lån om
10 000 000 kr med återbetalning senast 2022-06-30. Finansieras genom
upptagande av nytt lån om 10 000 000 kr. Ränta utgår enligt lånevillkor samt
internräntekostnad om 0,3% på lånesumman.

Sammanfattning av ärendet
Kooperativa hyresrättsföreningen Hästen har i tidigare inkommit med en
ansökan och beviljats en kommunal borgen om 9,5 mkr för nybyggnation av
flerfamiljshus med 16 lägenheter för äldre. Då föreningen nu inte själva ska
bygga och äga fastigheten utan detta planeras att utföras av det nybildade
bolaget Ockelbo kooperativa fastigheter AB behöver kommunens
borgensåtagande ändras. I dagsläget bedöms ett kommunalt borgensåtagande
om 10 mkr vara nödvändigt vid sökande efter finansiering av bygget. Ifall att
ett borgensåtagande inte är tillräckligt för att erhålla en extern kredit så
föreslås ett kortfristigt kommunalt lån motsvarande 10 mkr under byggtiden.
Underlag för finansiell bedömning och en lägesbeskrivning av projektet
bifogas.
Beslutsunderlag
PM Hästen 8v2 Finansieringsförutsättningar
Ärendet
Arbetet med att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att skapa
kooperativa hyresrätter började som ett kommunalt projekt tillsammans med
Utvecklingsbolaget Sverige AB & Lennart Sjögren Analys & Utveckling AB
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och de intressenter som är intresserade av boendeformen. Kommunstyrelsen
beslutade 2015 (§111) att gå vidare med projektet och en förening bildades.
Kommunfullmäktige tog i december 2015 ett inriktningsbeslut (§100) med
en positiv syn på bildande av kooperativa hyresrätter. Tanken var
ursprungligen att föreningen skulle bygga fastigheten men 2019 bildades
Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB, samägt av föreningen och Ockelbo
kommun.
Kooperativa hyresrättsföreningen Hästen planerar att blockhyra den nya
byggnaden med 17 lägenheter på fastigheten Hästen 8. Lägenheterna riktas
mot personer över 65 år. Kommunfullmäktige tog beslut 20§34 att försälja
fastigheten Hästen 8 till Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB. Ett
partneringsavtal har tecknats med byggentreprenör och bygglov har
beviljats. Föreningen är nu så långt i sin projektplanering att kontakt tagits
med kreditgivare och behovet av en kommunal borgen aktualiserats. Den
totala byggkostnaden ska täckas av bottenlån, byggkreditiv och
medlemsinsatser.
Projektets beräknade produktionskostnad har höjts och antalet lägenheter
ökats och ett borgensåtagande på 10 mkr beräknats. Av stor betydelse för
extern kreditgivares beslut är antal tecknade lägenheter samt säkerheten med
en beviljad kommunal borgen. Skulle inte en kommunal borgen räcka som
säkerhet för ett byggkreditiv föreslås att Ockelbo Kooperativa Fastigheter
AB beviljas ett kortfristigt lån om 10 mkr under den beräknade byggtiden.
Ur kommunal ekonomiskt perspektiv är ett borgensåtagande att föredra med
hänvisning till risktagandet men ett lån kan vara avgörande för att projektet
kan genomföras. Ett kommunalt kortfristigt lån kan vara fördelaktigare för
bolaget då kommunens egna lånevillkor är goda. Kommunen tar då ett
specifikt lån för ändamålet och räntan inklusive ett påslag för
interräntekostnad om 0,3% debiteras bolaget.
Ett slutfört projekt Hästen skulle innebära ett nybyggt boende i centrala
Ockelbo för äldre. Det skulle förmodligen även leda till rörelse på
fastighetsmarknaden och öppna för inflyttning.
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1
2020-06-03
PM/Lars Malmgren

Till
Kommunstyrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Ledningen

Ockelbo kommun
Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB
Hästen kooperativ hyresrättsförening
Swedbank Sandviken

Underlag för finansiell bedömning av byggnation av trygghetsbostäder på Hästen 8
I denna pm redovisas vissa grundfakta om projektet, antaganden av finansiering, kalkylunderlag för boende och hållbar återbetalningsförmåga.
Inför ett kreditbeslut kommer ett mer utförligt förfrågningsunderlag, där ägarstruktur,
projektorganisation, teknisk projektbeskrivning med planlösningar, genomförande och
avtalsmassa som reglerar villkoren för blockförhyrningen mellan Ockelbo Kooperativa
Fastigheter och Hästen kooperativ hyresrättsförening kommer att redovisas.
Nyckeltal

(kvm)

tomtarea
byggnadsarea (BYA)
varav bostäder
carport m förråd, sop
gemensamhetslokaler,

5 025

bostadsarea (BOA)
bruttoarea (BTA)

1 278
1 561

340
40

Fastigheten kommer att omfatta 17 lägenheter, gemensamhetslokal samt carport med
miljörum och gemensamma förrådsutrymmen. Upplåtelse sker med kooperativ hyresrätt. Fastighetsägare och byggherre blir Ockelbo Kooperativa Fastigheter som blockuthyr hela fastigheten till Hästen kooperativ hyresrättsförening.
Hyror och upplåtelseinsatser
I det från 2016 tidigare förslaget med äganderätt kommunicerades hyror och upplåtelseinsatser till lägre nivåer än vad som anges i nedanstående tabell. Hyrorna har i detta
förslag höjts från 1225 kr/kvm BOA till 1350 kr/kvm BOA. Insatserna har höjts från 8
500 000 kr till 9 850 000 kr.
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typ
A1
A2
A1
B
C
D
B
C
D
E
B
C
D
B
C
D
E

nr rok
11 3
12 2
13 3
21 3
22 3
23 2
24 3
25 3
26 2
27 4
31 3
32 3
33 2
34 3
35 3
36 2
37 4

BOA
87,9
69,4
87,9
75,6
75,5
63,5
75,6
75,5
63,5
87,3
75,6
75,5
63,5
75,6
75,5
63,5
87,3
1278,2

hyra
9 417 kr
7 810 kr
9 417 kr
8 538 kr
8 531 kr
7 389 kr
8 538 kr
8 531 kr
7 389 kr
9 659 kr
8 538 kr
8 531 kr
7 389 kr
8 538 kr
8 531 kr
7 389 kr
9 659 kr
143 798 kr

årshyra

insats

113 224 kr
630 000 kr
93 910 kr
530 000 kr
113 224 kr
630 000 kr
102 665 kr
590 000 kr
102 580 kr
590 000 kr
88 845 kr
500 000 kr
99 232 kr
590 000 kr
102 580 kr
590 000 kr
88 845 kr
500 000 kr
116 142 kr
670 000 kr
102 665 kr
590 000 kr
102 580 kr
590 000 kr
88 845 kr
500 000 kr
102 665 kr
590 000 kr
102 580 kr
590 000 kr
88 845 kr
500 000 kr
116 142 kr
670 000 kr
1 725 570 kr 9 850 000 kr

Finansiering
Fastigheten har i december 2019 värderats av Svefa AB i Gävle till 32 000 000 kr.
Tidigare kommunala beslut om borgen ställda till Hästen kooperativ hyresrättsförening
kommer att tas om och ställas till Ockelbo KFAB, medan beslut förlustgaranti ligger kvar.
investeringsvolym
prodkostnad
investeringsstöd
nettoprodkostnad
marknadsvärde

38 049 963 kr
-3 200 000 kr
34 849 963 kr
32 000 000 kr

finansiering under byggtid
lån
kreditiv bank
borgen/lån kommun
summa lån

70% 22 400 000 kr
30% 9 600 000 kr
32 000 000 kr

byggkostnader
produktionskostnad
framskjuten moms
(omvänd skattskyldighet)
summa kostnader

38 049 963 kr
-7 100 000 kr
30 949 963 kr

slutfinansiering
lån
banklån
upplåtelseinsatser
summa lån
nettoprodkostnad
eget kapital

80% 25 600 000 kr
9 850 000 kr
35 450 000 kr
34 849 963 kr
600 037 kr
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Ekonomisk plan
Genom blockhyresavtalet överlåtes kostnadsansvar för administrativ och teknisk förvaltning på Föreningen, underhållsansvar fördelas mellan fastighetsägare, förening och
enskilda hyresgäster.
Ockelbo KFAB

årskostnad

kr/kvm BOA

intäkter
blockhyra
s:a intäkter

1 406 020 kr
1 406 020 kr

1 100 kr

kostnader
administrationskostnader
försäkring
räntor
amortering
avsättning planerat underhåll
summa kostnader

19 173 kr
25 564 kr
473 600 kr
384 000 kr
31 955 kr
934 292 kr

15 kr
20 kr
371 kr
300 kr
25 kr
731 kr

resultat efter finansnetto

471 728 kr

369 kr

Hästen kooperativ hyresrättsförening årskostnad

kr/kvm BOA

intäkter
hyror

1 725 570 kr

vakanser
s:a intäkter

1 350 kr

0
1 725 570 kr

kostnader
blockhyra
administrationskostnader
kabeltv

1 406 020 kr

1 100 kr

89 474 kr

70 kr

5 113 kr

4 kr

serviceavtal hiss

5 113 kr

4 kr

tillsyn & skötsel

57 519 kr

45 kr

reparationer*

0 kr

0 kr

städning*

0 kr

0 kr

värme

44 737 kr

35 kr

vatten

25 564 kr

20 kr

el

35 790 kr

28 kr

sop

14 060 kr

11 kr

försäkring

10 226 kr

8 kr

underhåll vitvaror

31 955 kr

25 kr

1 725 570 kr

250 kr

s:a kostnader
resultat

0 kr

* ingår i köpta tjänster för tillsyn och skötsel
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Kasssaflöde Ockelbo KFAB
Med antagande av belåningsgrad, finansiella kostnader och i övrigt redovisade bedömningar och kostnader få Bolaget ett positivt kassaflöde över tid.
Hästen 8
Kontonamn
Blockhyra
Vakanser
Nettohyra

År

Driftskostnader
Drift exkl underhåll
Fastighetsskatt
Fastighetsskatt
Avskrivningar
Avskrivningar på byggn.
Finansiella kostnader
Räntekostnader
Bokslutsdispositioner
underhållkostnader avsättning

2021
1 406 020
0
1 406 020

2022
1 434 140
0
1 434 140

2023
1 462 823
0
1 462 823

2024
1 492 080
0
1 492 080

2025
1 521 921
0
1 521 921

-44 737

-45 632

-46 544

-47 475

-48 425

0

0

0

0

0

-429 375

-424 008

-418 708

-413 474

-408 305

-473 600

-466 496

-459 499

-452 606

-445 817

-31 955

-32 594

-33 246

-33 911

-34 589

426 353

465 411

504 827

544 614

584 785

Likviditet
hyresintäkter
drift inre/yttre underhåll
eget kapital

1 406 020
-76 692
600 000

1 434 140
-78 226
1 071 728

1 462 823
-79 790
1 582 907

1 492 080
-81 386
2 133 874

1 521 921
-83 014
2 724 984

utgående balans

1 929 328

2 427 643

2 965 939

3 544 568

4 163 891

finansiellt
räntor
amortering

-473 600
-384 000

-466 496
-378 240

-459 499
-372 566

-452 606
-366 978

-445 817
-361 473

kassaflöde

1 071 728

1 582 907

2 133 874

2 724 984

3 356 601

Balanserat resultat

1 071 728

1 582 907

2 133 874

2 724 984

3 356 601

Resultat
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-03

Referens

KS 2020/00327

Kommunkontoret
Sundelius, Ann-Katrin
Ann-katrin.sundelius@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Utredningsuppdrag gällande framtida yttre skötsel och
fastighetsförvaltning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommunkontoret i uppdrag att i samråd med
Ockelbogårdar se över hur framtida yttre skötsel kan göras i egen regi. Inom
utredningen undersöks även ett utökat samarbete inom
fastighetsförvaltningen mellan kommunen och Ockelbogårdar.
Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef har vid flera tillfällen informerat Kommunstyrelsen om
fördelarna med att Ockelbogårdar och kommunen i egen regi skulle ansvara
för yttre skötsel. Fördelarna med ett utökat samarbete inom
fastighetsförvaltningen har även belysts.
För att komma vidare i frågan vill kommunkontoret ha ett utredningsuppdrag
från Kommunstyrelsen där fördelar och nackdelar med ett sådant samarbete
belyses och att ett förslag till beslut redovisas till Kommunstyrelsen under
hösten 2020.

Beslutet ska skickas till
Teknisk chef
VD Ockelbogårdar
Tf kommunchef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-03

Referens

KS 2019/00703

Kommunkontoret
Sundelius, Ann-Katrin
ann-katrin.sundelius@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Svar på motion - Tillföra internetabonnemang på
förtroendevaldas Ipads
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion att Ockelbo kommun ska
tillhandahålla mobil internetanslutning på de förtroendevaldas Ipads.
”I dagsläget tillhandahåller inte kommunen mobil internetuppkoppling på de
förtroendevaldas Ipads. Detta är anmärkningsvärt då det krävs internet för att
ladda ned kallelser, dagordningar, handlingar och protokoll. Man behöver
även vara uppkopplad på internet för att ta del av intranät, den kommunala eposten mm. I dagsläget fungerar dessa Ipads alltså bara om man är
uppkopplad mot wifi, t ex i kommunens sammanträdeslokaler”.
Svar: I dag har så gott som alla människor tillgång till någon form av
internetuppkoppling i sin bostad varför kommunen inte tillhandahåller mobil
internetanslutning för de förtroendevalda.
Utifrån motionärens intentioner och diskussionen under Kommunstyrelsens
sammanträde 26 maj 2020 har förvaltningen undersökt hur övriga kommuner
i vårt län beslutat;
Svar från våra grannkommuner:
Kommun
Hofors

Förser med abonnemang
Nej, endast en person med identifierat
problem som man har köpt lösning till
Ja, samtliga
Nej, ingen
Ja, samtliga
Ja, samtliga
Ja, samtliga
Inget svar
Inget svar
Inget svar

Sandviken
Gävle
Ljusdal
Ovanåker
Bollnäs
Hudiksvall
Nordanstig
Söderhamn
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Datum

2020-06-03

Ockelbo kommun

KS 1.1.1.1
2019/00703

Kostnaden för mobilt bredband, 7GB 4G, är 79kr/månad. Om samtliga
förtroendevalda i Ockelbo kommun vill ha mobilt bredband blir
årskostnaden för kommunen 77 tkr.
Mot denna bakgrund föreslås att motionen tillstyrkes.

Beslutsunderlag
Motion - Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas Ipads
KS beslut 2020-05-26, §96 – Svar på motion – Tillföra internetabonnemang
på förtroendevaldas Ipads

Beslutet ska skickas till
Linus Gunnarsson (M)

89

Sida

2(2)

90

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-26
Kommunstyrelsen

§ 96

Dnr 2019/00703

Svar på motion - Tillföra internetabonnemang på
förtroendevaldas Ipads
Kommunstyrelsens beslut
Motionen återremitteras för vidare beredning.
Ärendebeskrivning
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion att Ockelbo kommun ska
tillhandahålla mobil internetanslutning på de förtroendevaldas Ipads.
”I dagsläget tillhandahåller inte kommunen mobil internetuppkoppling på de
förtroendevaldas Ipads. Detta är anmärkningsvärt då det krävs internet för att
ladda ned kallelser, dagordningar, handlingar och protokoll. Man behöver
även vara uppkopplad på internet för att ta del av intranät, den kommunala
e-posten mm. I dagsläget fungerar dessa Ipads alltså bara om man är
uppkopplad mot wifi, t ex i kommunens sammanträdeslokaler.”
Svar: I dag har så gott som alla människor tillgång till någon form av
internetuppkoppling i sin bostad varför kommunen inte tillhandahåller mobil
internetanslutning för de förtroendevalda. Om någon förtroendevald helt
saknar internetanslutning är det upp till varje parti att ta ställning till om
partiet vill finansiera mobil internetuppkoppling för sina partimedlemmar.
Beslutsunderlag
Motion - Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas Ipads
Yrkanden
Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD),
att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Efter överläggningar föreslår ordförande, med instämmande av övriga
tjänstgörande ledamöter, att motionen ska återremitteras. Linus Gunnarsson
(M) tar därmed tillbaka yrkandet om bifall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-26
Kommunstyrelsen

Inlägg
Linus Gunnarsson (M), Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V),
Anna Schönning (S), Patrik Jonsson (S), Liz Zachariasson (SD),
Marit Rempling (C), Dan Brodin (KD), Göran Ström (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-27

Referens

KS 2019/00435

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

Svar på medborgarförslag - VA-taxa
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit med förslag om införande av speciell Vataxa fasta mätaravgifter för ideella föreningar. Förslaget är att ideella
föreningars fastigheters VA-anslutningar i framtiden får samma mätaravgift
som för småhus.
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
mycket låg förbrukning, 30 kbm/år eller lägre kan beviljas ändring efter
särskild prövning.
Diskussioner har inletts med representanter från Gästrike Vatten AB och
Ockelbo kommun tillsammans med representant för Museisällskapet
Jädraås-Tallås Järnväg för att komma fram till en lösning.

Beslutsunderlag
KS 2019–00435
Svar på medborgarförslag från Gästrike Vatten AB, 2020-03-05

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Underlag för svar på medborgarförslag
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
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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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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-01

Referens

KS 2020/00238

Kommunkontoret
Lindblom, Mia, 0297-55597
eva-marie.lindblom@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - "Motorgård" till Ockelbos
ungdomar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om en ”motorgård” för
ungdomar med EPA-traktorer och mopedbilar. ”Motorgården” skulle kunna
vara öppen några vardagskvällar och ett par helger i månaden. Där kan de
mecka med sina bilar, köpa lite fika och bara få vara och spela lite musik.
Det skulle gynna både ungdomarna och övriga invånare i Ockelbo.
Svar: Ockelbo kommun tackar för lämnat förslag kring att starta
”motorgård” för ungdomar i Ockelbo. Vi är tacksamma för det engagemang
som finns i kommunen och är glada för att kommuninvånare ger förslag på
åtgärder som kan leda till att utveckla kommunen.
Ungdomsfrågor och samlingsplatser för ungdomar är under diskussion och
bland annat ska ett dialogmöte med motorburen ungdom hållas torsdag den
4/6. Under dialogen kommer ungdomarna att få ge uttryck för sina behov
och man kan diskutera kring det. Diskussioner förs kring ämnet och
kommunen kommer att, efter mötet, arbeta vidare för att ta ett helhetsgrepp i
frågorna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag_motorgård – KS20200511

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #1751 | (signerad) | 2020-04-24 16:21

1. 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.
I ockelbo har vi ett antal ungdomar som idag kör EPA traktorer och mopedbilar runt i byn.
Ungdomarna har ett väldigt brinnande intresse för sina EPA traktorer/mopedbilar men de har
ingenstans att hänga och det ger med sig att de håller till vid Preem och OK macken sent in på
nätterna samt med flera andra ställen som kanske övriga invånare inte är så förtjusta i då det blir
mycket klagomål pga av störningar och nedskräpning.
Dessa ungdomar skulle bli överlyckliga att få ha en liten s.k "motorgård" som kan vara öppen
några vardagskvällar och ett par helger i månaden. Där de kan mecka med sina bilar, köpa lite
fika och bara få vara och spela lite musik. Det skulle gynna både ungdomarna och övriga
invånare i Ockelbo.
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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.
Ungdomarna är framtiden för Ockelbo och det viktigt att ta till vara på dom..
I ockelbo finns inte speciellt mycket att göra för ungdomar. Visst finns det saker att göra men det
kanske inte vänder sig till just den gruppen av ungdomar. Det är viktigt att ta till vara på alla
ungdomars intressen och just EPA /mopedbilar är ett stort intresse bland ungdomarna i Ockelbo.
Jag tror också att vi får bra och fina ungdomar om man vågar satsa, det gäller att ta till vara på
denna grupp nu .Får man ingen respons och uppbackning är det lätt att det spårar ur till slut. I
ockelbo borde det finnas utrymme för att kommun skulle kunna driva en motorgård under
enklare former det behöver inte alltid vara så avancerat. Det finns säkert folk som är villiga att
vara s.k ledare på en sådan gård och som själva kanske har ett brinnande intresse för
motorfordon och framför allt ungdomar. Det finns flertal billiga fastigheter som inte är dyrt att
köpa in för kommunen som kunde vara en motorgård.
Tack för ordet

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

3. Kontaktuppgifter
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Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
Gun Inger Agneta Sköld Beijner
Adress
TORGGATAN 14 A

Postnummer och ort
816 30 Ockelbo

Telefon
-

E-postadress
agnethabeijner@live.se

Mobiltelefon
Notifieringar
E-post

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Gun Inger Agneta Sköld Beijner
Person ID:
Datum: 2020-04-24 16:21
Signerad checksumma: 1696C14AC7040FFB6A72069E30CCF2942A8B5A30
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-05

Referens

KS 2020/00337

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

Fyllnadsval - ersättare Utbildnings- och
kulturnämnden (S)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Anna Schönning (S) utses som ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har en vakanshållen plats som ersättare i Utbildningsoch kulturnämnden.

Beslutet ska skickas till
Utbildnings- och kulturnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-05

Referens

KS 2020/00338

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

Avsägelse/Fyllnadsval – ledamot Kommunfullmäktige
mm (C)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Avsägelse från Per-Olof Uhrus (C) godkänns.
2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny
röstsammanräkning för Ockelbo kommun avseende uppdraget som ledamot i
Kommunfullmäktige.
3. Ersättare Kommunstyrelsen - XX (C)
Ersättare Valnämnden - XX (C)
Ledamot Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - XX (C)
Ombud bolagsstämma Gästrike Vatten AB - XX (C)
Ombud bolagsstämma Ockelbo Vatten AB - XX (C)
God man fastighetsbildningsförrättningar (jord- och skogsbruksfrågor)
Länsstyrelsen Gävleborg - XX (C)
Sammanfattning av ärendet
Per-Olof Uhrus (C) har 2020-05-14 inkommit med en avsägelse från
samtliga förtroendeuppdrag.
Förtroendeuppdrag
Ersättare Kommunstyrelsen
Ersättare Valnämnden
Ledamot Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Ombud bolagsstämma Gästrike Vatten AB
Ombud bolagsstämma Ockelbo Vatten AB
God man fastighetsbildningsförrättningar (jord- och skogsbruksfrågor)
Länsstyrelsen Gävleborg

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen Gävleborg
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Gästrike Vatten AB
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Datum

Ockelbo kommun

2020-06-05

Ockelbo Vatten AB
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-01

Referens

KS 2020/00008

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

KS-KF ärenden
Förslag till beslut
 Försäljning av tomtmark Åmotsbruk
 Investeringsmedel – Paviljonger Wij förskola
 Beslut om Lån samt Borgensåtagande Ockelbo Kooperativa
fastigheter AB
 Svar på motion – Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas
Ipads
 Svar på medborgarförslag – VA-taxa
 Svar på medborgarförslag – ”Motorgård” till Ockelbos ungdomar
 Fyllnadsval – Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden (S)
 Avsägelse/Fyllnadsval – ledamot Kommunfullmäktige mm (C)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-06-01

KS 2020/00009

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

Information kommunstyrelsen
 Gästrike Vatten - Eget kapital för
Ockelbo Vatten AB samt Anläggningstaxa
 Corona/Covid-19 – aktuell situation
 Förslag på namnändring Hagvägen
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A-K Sundelius

