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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-14

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 2020-06-09 – 2020-09-14 har följande delegationsbeslut
fattats.
Kommunstyrelsens ordförande 2020-09-10 enligt 39 § KL (2017:725)
- Yttrande angående förslag till nya föreskrifter för väg E4, Gävleborgs län,
samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2011:20) om
hastighetsbegränsning på väg E4 i Gävleborgs län, Trafikverket
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-14

KS 2020/00005

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

Delgivningar
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2020-05-19
Gästrikerådet – Protokoll 2020-05-29
 Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2020-05-29
 Gästrike Vatten AB – Protokoll med verksamhetsrapport 2020-06-11
 Länsstyrelsen Dalarnas län – Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet 2020-07-08
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2020-08-25
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2020-08-25
 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2020-08-25
 Ockelbogårdar AB – Kallelse 2020-08-26
 Ockelbogårdar AB – Protokoll 2020-08-26
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-15

KS 2020/00409

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

Avfallstaxa 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till höjning av avfallstaxan för 2021 motsvarande avfallsindex om
2,5 % godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Taxor för kommunal verksamhet ska bygga på självkostnadsprincipen vilket
också ligger till grund för taxeförslaget. En taxa är ett fast belopp och inte en
andel av något. Så länge inget nytt beslut fattas så är intäkterna desamma. En
taxa kan inte jämföras med en skatt som ger förändrade intäkter då den
bygger på andel av lön och befolkningsmängd. Intäkterna förändras därmed
via en skattesats utan att skattesatsen i sin tur har ändrats.
Förslaget till höjning (2,5 %) motsvarar förbundets kostnadsutveckling vad
gäller inflation, indexeringar och lönerevision och beräknas ge förbundet en
ökad intäkt på 4,5 mnkr.
Verksamheten har kostnadsökningar som överstiger dessa 2,5 %, som avser
förbränningsskatter och behandlingskostnader. Med ett effektiviseringskrav
och förbättringsarbete motsvarande 1 % av verksamhetens kostnader (ca 2,5 mnkr)
kommer vi att klara en ekonomi i balans.
Beslut om avfallstaxan för 2021 fastställs av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige under hösten 2020.

Beslutsunderlag
Gästrike Återvinnare förslag till Avtalstaxa 2021

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

5

Till

2020-09-03

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Kommundirektörer/-chefer och
kommunsekreterare/kontaktpersoner i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby kommun

Beslutsärende: Avfallstaxa 2021
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare översänder till medlemskommunerna
handlingar till grund för beslut i medlemskommunerna under hösten 2020:

Innehåll
1. Förslag till beslut -Avfallstaxa 2021
2. Förklaring av förslag till avfallstaxa 2021. Miljöstyrning, konsekvenser och
kort tillbakablick.
3. Ekonomiska förutsättningar
4. Tidplan
5. Kort om Gästrike återvinnare
Bilaga (se separata handlingar)
a. Avfallstaxa 2021 förslag med år 2020 som grund
b. Frågor och svar om avfallstaxan
Hör gärna av er med frågor till:
Maria Qvist, kvalitetsansvarig,
026 - 17 84 87, maria.qvist@gastrikeatervinnare.se
eller Anna-Karin Karlsson, Förbundsdirektör,
anna-karin.karlsson@gastrikeatervinnare.se

Med vänlig hälsning,

Dokument ID: 20200903-10046, Revision: -

Anna-Karin Karlsson
Förbundsdirektör Gästrike återvinnare

Box 722, 801 28 Gävle
Utmarksvägen 16
gastrikeatervinnare.se
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026-17 84 87, 076-760 42 74
maria.qvist@gastrikeatervinnare.se
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1. Förslag till beslut
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare föreslår förbundsfullmäktige att:

•
•

Godkänna förslaget till avfallstaxa för 2021 – höjning motsvarande
avfallsindex 2,5 %
Föreslå kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandvikens
och Älvkarleby kommun att under hösten 2020 besluta om
avfallstaxan för 2021-höjning motsvarande avfallsindex 2,5 %.

2. Förklaring av förslag till Avfallstaxa
2021
Beslutsunderlaget för avfallstaxa 2021 är själva taxedokumentet som heter
”Avfallstaxa 2021 förslag med år 2020 som grund, se bilaga a, separat handling.
I det dokumentet finns alla aktuella taxor angivna exakt och alla förslag på
ändringar. Anledningen till att den utgår från 2020 års avfallstaxa är för att
beslutsfattare lätt ska kunna se alla justeringar som föreslås. När väl alla
medlemskommuner har tagit beslut kommer dokumentet att lämnas till tryckeri
och göra de beslutade ändringarna och då bara visa de avgifter som gäller för år
2021.
Nedan förklaras mer beskrivande vad som ligger till grund för ändringarna och
vilka konsekvenserna blir för hushållen.
Både nationella mål och regionala mål styr mot ökad sortering och förebyggande
av avfall. Det är också det som styr hur avfallstaxorna sätts. Det ska löna sig att öka
sorteringen och minska på avfallet, både ekonomiskt och miljömässigt. De
miljöstyrande taxorna gör med andra ord att många kunder inte får någon höjning
alls, medan andra får en lite högre höjning än genomsnittet.

Dokument ID: 20200903-10046, Revision: -

Taxor för kommunal verksamhet ska bygga på självkostnadsprincipen vilket också
ligger till grund för taxeförslaget. En taxa är ett fast belopp och inte en andel av
något. Så länge inget nytt beslut fattas så är intäkterna desamma. En taxa kan inte
jämföras med en skatt som ger förändrade intäkter då den bygger på andel av lön
och befolkningsmängd. Intäkterna förändras därmed via en skattesats utan att
skattesatsen i sin tur har ändrats.
Förslaget till höjning (2,5 %) motsvarar förbundets kostnadsutveckling vad gäller
inflation, indexeringar och lönerevision och beräknas ge förbundet en ökad intäkt
på 4,5 mnkr.
Verksamheten har kostnadsökningar som överstiger dessa 2,5 %, som avser
förbränningsskatter och behandlingskostnader. Med ett effektiviseringskrav och
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förbättringsarbete motsvarande 1 % av verksamhetens kostnader (ca 2,5 mnkr)
kommer vi att klara en ekonomi i balans.
Beslut om avfallstaxan för 2021 fastställs av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige under hösten 2020.
Förslagen på avfallstaxa 2021 ser i korthet ut så här:

Avfallstaxa för villahushåll och flerbostad:
•
•
•
•
•
•
•

Höjer de rörliga kostnaderna som kunderna kan vara med och påverka.
En fortsatt miljöstyrning mot att sortera mera och minska avfallet.
Villahushåll/småhus, som har abonnemang sorterat och minsta storleken
140 liter och hämtning och hämtning 1 gång var 4:e vecka eller 1 gång per
kvartal får ingen höjning alls!
De kunder som har mycket restavfall får betala mera, medan de som har
mycket utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar gynnas.
(Genomsnitt höjning 2,5%)
Abonnemang osorterat, dvs. där restavfall och matavfall får blandas får en
stark miljöstyrning och höjs fortsatt.
I snitt ökar avgiften för en villa/radhus/lägenhet som sorterar med 1-3
kr/månaden/hushåll.
Grundavgiften för radhus tas bort. Benämningen av grundavgifterna görs
om och skatteverkets taxeringskoder för fastighetstyper blir vägledande.
För merparten av de ca 9 000 st radhus som förbundet har i sina register
idag kommer de att gå över till grundavgift för villa/småhus och få en
kostnadsökning med 200 kr/år.

Ingen höjning alls

Dokument ID: 20200903-10046, Revision: -

för de kunder som sorterar
bäst!
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Avfallstaxa för kunder med enskilt avlopp och/eller fettavskiljare:
•

Kunder med enskilt avlopp och fettavskiljare. Taxorna höjs enligt
avfallsindex för slaminsamling med 2,5 %

Övriga avfallstaxor:
•
•
•
•
•
•
•

Hämtningsavgifter och transportkostnader indexeras med 2,5 %.
Behandlingskostnader för taxorna som rör komprimatorer och tillfälliga
verksamheter justeras och blir kostnadstäckande, gäller restavfall och
blandat restavfall och matavfall.
Förtydliganden vad gäller sanktionsavgifter vid försvårade hämtställen.
Förtydliganden av maxgränser för antal, vikt och storlek vad gäller
hämtning av grovavfall.
Latrinhämtningen är oförändrad.
Förtydligande, omskrivning och flytt av vissa förklaringstexter. Några
stycken i allmänna bestämmelser flyttas över till att bara stå i
avfallsföreskrifterna.
Övriga taxor är oförändrade

Miljöstyrning av avgifterna– ökat incitament till sortering
Det innebär att:
•
•
•
•

Dokument ID: 20200903-10046, Revision: -

•

Abonnemang sorterat (när hushållet sorterar ut sitt matavfall) är billigare
än abonnemang osorterat (när hushållet inte sorterar sitt matavfall).
Mindre kärl är billigare än större kärl
Det är billigare att ha hämtning mer sällan (till exempel hämtning av
restavfall var fjärde vecka eller var tredje månad)
Vi gynnar de kunder som sorterar ut mycket och har så lite restavfall som
möjligt. Det är väldigt dyrt att bränna restavfallet och ur ett
hållbarhetsperspektiv önskar vi hellre återvinna mera tidningar och
förpackningar samt att göra fordonsgas av matavfallet. Fortfarande är ca
2/3 av det som slängs i restavfallet felsorterat och ett sätt att styra är genom
våra avgifter.
Felsortering och omklassning av avfall debiteras kund för att markera att
sorteringskvaliteten inte är tillfredställande och innebär extra onödigt
arbete för våra chaufförer.
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Konsekvenser för kunderna
•

Konsekvenserna för hushållen blir ungefär:
o Villor/småhus som sorterar: höjning med ca 0-3 kr/mån/hushåll
o Villor/småhus med minsta storleken 140 l, hämtning 4:e vecka och
kvartalshämtning får ingen höjning alls
o Radhus med taxeringskod småhus får en höjning av grundavgiften
med 200 kr/år. Radhus med taxeringskod hyreshus får en sänkning
med grundavgiften med 405 kr/år.
o Lägenhet som sorterar bra: höjning med ca 3 kr/mån/hushåll
o Fritidshus: höjning med ca 1 kr/mån/hushåll
o De som inte sorterar får en betydligt större ökning, ca 30
kr/mån/hushåll och en tydlig miljöstyrning.

•
•

Extrahämtningen för fritidshus ökar från 100 kr/tillfälle till 150 kr/tillfälle.
Avgifterna för specialbehållare och tillfälliga verksamheter höjs så att de
blir kostnadstäckande, avfallsindex 2,5 % på hämtning och
kostnadstäckning på behandlingsavgiften.
Vi kalkylerar med att många kunder kommer att ändra sitt abonnemang
mot ett abonnemang som gynnar bättre utsortering och minskar på
mängden avfall, vilket är önskvärt givet miljömålen. En konsekvens av det
är att det leder till minskade intäkter till förbundet. Det är beaktat i detta
förslag.
Avgifterna för enskilda avlopp och fettavskiljare indexeras med 2,5 %.
Snitthöjning per tömning på ca 40 kr.
För mera detaljer kring hur avgifterna höjs hänvisas till ”Avfallstaxan
förslag 2021”

•

•

Dokument ID: 20200903-10046, Revision: -

•
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Bakgrund och tillbakablick
Grundavgift och hämtningsavgift
Avfallstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften
täcker förbundets kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall
kundservice, information, administration, IT, avfallsplanering och lokaler. I
hämtningsavgiften ingår hämtning och behandling (förbränning eller rötning) av
restavfall och matavfall.
Grundavgiften är differentierad utifrån bostadstyp: småhusenheter (en- och
tvåfamiljshus och vissa radhus) hyreshusenheter( lägenheter och vissa radhus),
fritidshus och verksamhet. Det är skatteverkets taxeringskod för fastighetstyper
som är vägledande.
Intäkterna ska täcka kostnaderna
Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund och ses som en ”egen kommun” som
ägs av våra medlemskommuner. Enligt kommunallagen ska en kommun ha god
ekonomisk hushållning och balanskravet säger att ett underskott ska återställas
inom tre år.
Avgifterna i avfallstaxan ska ge de intäkter som behövs för att utföra det
kommunala ansvaret för avfall med kommunalt ansvar (tidigare benämnt
hushållsavfall) enligt 15 kapitlet i miljöbalken: hämtning av kommunalt avfall,
driva återvinningscentraler för mottagning av grovavfall och farligt avfall, tömning
av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare, informationsarbete mm.
Under förbundets historia (2001-2020) har avfallshanteringen utvecklats, med till
exempel sortering av matavfall, informationsverksamhet, digitalisering,
miljöriktiga fordon, modernisering av återvinningscentraler med mera.

Dokument ID: 20200903-10046, Revision: -

Figuren nedan visar taxeutvecklingen sedan förbundet bildades 2001 och fram till
2021 för en vanlig villa med abonnemang sorterat (190 l restavfall och 140 l
matavfall) och hämtning var 14:e dag. Prisutvecklingen sedan starten 2001 är 100 %
och de senaste 10 åren 32 %.
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3. Ekonomiska förutsättningar
Den ekonomiska planen som gjordes hösten 2019 visar att till 2021 kommer
förbundet att redovisa ett resultat på ca 5 mnkr, givet att det förslag till
taxehöjning som nu föreslås går igenom. Avfallstaxan för 2020 är överklagad i
Gävle kommun och vid denna stunds skrivning (aug 2020) vet vi fortfarande inte
utslaget av den. Skulle det visa sig att överklagan är till förbundets nackdel
kommer även förslaget till avfallstaxa för 2021 att behövas dras tillbaka och en ny
ekonomisk plan samt förslag till avfallstaxa behöver arbetas fram och beslutas om
på nytt.

Dokument ID: 20200903-10046, Revision: -

Avfallstaxan ska vara kostnadstäckande och den höjning som nu föreslås kommer
att täcka den normala kostnadsutvecklingen såsom inflation, indexeringar och
lönerevision.
Förbundet har kostnadsökningar som inte täcks in av denna höjning, såsom
förbränningsskatt och ökade behandlingskostnader. Den kommersiella
verksamheten som vanligtvis genererar vinst, vilket hjälper till att hålla
avfallstaxan nere står inför stora förändringar, vilket kommer att minska
överskottet rejält. Den kommersiella marknaden prognostiserar på en nedgång i
byggbranschen och stor del av verksamheten som idag består av hämtning av
fastighetsnära insamling kommer att förändras helt i och med de nya
förordningarna. Sammantaget uppskattas resultateffekten av minskade intäkter
och ökade kostnader år 2021 till ca 5 mnkr som inte täcks av några avfallstaxor.

Under de kommande åren 2021-2025 står förbundet inför stora förändringar av
verksamheten i och med den nya förordningen om producentansvar för tidningar
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och förpackningar* och även ny kretsloppsplan (tidigare benämnd avfallsplan) ska
tas i bruk och verkställas. Under förutsättning att förbundet kommer att vara en
entreprenör till att utföra den fastighetsnära insamlingen i vår region så innebär
det stora investeringar i ny lösning för den fastighetsnära insamlingen.
Finansieringsfrågorna är fortfarande inte klargjorda, och hur det påverkar vår
ekonomi innehåller många frågetecken. Grunden är dock att producenterna ska
bära kostnaderna.
Naturvårdsverket har avslagit ansökan från FTI och TMR om att ansvara för införa
fastighetsnära insamling i hela Sverige.
Under sommaren har regeringen gått ut med en remiss med förslag om att släppa
på producentansvaret för returpapper/tidningar och lägga över ansvaret på
kommunerna istället.
Vi följer och rapporterar om utvecklingen löpande med vår styrelse.
* Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.
Effektiveringsarbete och förbättringsarbete är givna krav på verksamheten och
kommer att vara en förutsättning och en grund i vår verksamhet. De
kostnadsökningar som inte täcks av avfallstaxan kommer vi att klara av tack vare
att vi fortsätter att ständigt förbättra och effektivisera oss. Ex. på några större
effektiviseringsarbeten som pågår och kommer få effekt 2021 och 2022 är:
•
•
•
•

Nya omlastningsytor för restavfall och brännbart, besparing ca 2,3 mnkr
Fortsatt arbete med töm säcken på våra återvinningscentraler, ca 0,4 mnkr
Fortsatt automatisering av våra kundflöden, ca 0,2 mnkr
Ökad kostnadsmedvetenhet, kompetenshöjning, ständiga förbättringar och
kundfokus kommer att ge resultat.

4. Tidplan
Tidplanen för beslutsgången ser ut enligt nedanföljande:
•
•
•

Dokument ID: 20200903-10046, Revision: -

•
•
•

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna förslag till avfallstaxa 2021, 3 juni 2020
Förbundsfullmäktige föreslås godkänna förslag till avfallstaxa 2021, 11 juni
2020
Utskick av beslutsunderlag (beslutshandling + reviderat förslag till
avfallstaxa 2021) till kommunerna senast under augusti 2020.
Medlemskommunernas kommunfullmäktige beslutar om avfallstaxa 2021,
under september/oktober 2020
Förbundsfullmäktige beslutar om budget 2021 (inkl. de nya avfallstaxorna) i
november 2020
Ny avfallstaxa börjar gälla 1 januari 2021
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5. Kort om Gästrike återvinnare
Förbundet bildades 2001, har ca 130 anställda, servar 167 000 invånare, driver 12
återvinningscentraler och har cirka 50 tunga fordon. Förbundet omsätter ca 244
mnkr, varav 202 mnkr kommer via avfallstaxan och återvinningscentraler och 42
mnkr via externa uppdrag utanför det kommunala ansvaret för hushållsavfall.
Syftet med förbundet är att samla resurser och kompetenser inom det kommunala
avfallsansvaret i en för medlemskommunerna gemensam enhet för att säkerställa
både en hög kostnadseffektivitet och en kapacitet att möta ökande framtida
miljömässiga krav. Den kommunala samverkan skapar en miljö- och samhällsnytta
som varje enskild kommun skulle ha svårt att uppnå var för sig.
Som ett tydligt bevis på att vi har lyckats är att Gästrike återvinnare ligger på plats
nr 10 av samtliga kommuner, i Avfall Sveriges ranking om ”Bästa avfallsverksamhet
år 2019”. I den jämförelsen ingår bland annat uppfyllande av miljömål,
avfallsmängder, kundnöjdhet.

Centrala delar i verksamheten är:
• Återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall
• Insamling av hushållssopor och annat avfall
• Kundservice
• Kommunikation, utbildning och beteendeförändringsarbete.
Formen kommunalförbund valdes mot bakgrund av en ambition att via ett
förbundsfullmäktige säkerställa en demokratisk insyns- och påverkansmöjlighet
för de enskilda kommunerna. Samtidigt uppnås samordningsvinster och en mer
rationell hantering i fråga om verksamhetsplanering, budget, enhetlig
taxekonstruktion, upphandling av olika entreprenadtjänster, insamling,
information och kommunikation mm.
Koncernen består av Gästrike återvinnare, GÅ Utveckling AB (100 %), GÅ
Tillsammans AB (100 %) och Gästrike Ekogas AB (51 %).
Uppdraget till förbundet framgår av förbundsordningen och avfallsplanen.
Kommunerna beslutar om förbundsordningen. Verksamheten beskrivs närmare i
verksamhetsplanen och i årsredovisningarna
(förbundsordningen och årsredovisningen hittar du på vår hemsida:
www.gastrikeatervinnare.se ).

Dokument ID: 20200903-10046, Revision: -

Samverkan och nyttor
Själva grundtanken med bildandet av kommunalförbundet Gästrike återvinnare är
att samverkan ska ge ökad nytta för alla de samverkande fem kommunerna Gävle,
Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby.
Gästrike återvinnares vision inleds också med ordet ”tillsammans”: Tillsammans
skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre. Från förbundet är vi
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angelägna om att medlemskommunerna ska vara delaktiga i verksamheten och att
en fortsatt god och ömsesidig dialog, insyn, engagemang och påverkansmöjlighet
ska känneteckna den etablerade samverkan. Vi vill därför också ha en dialog om
lämpliga former för den fortlöpande kommunikationen mellan förbundet och
medlemskommunerna.

Dokument ID: 20200903-10046, Revision: -

Vi vill lyfta fram några andra områden där Gästrike återvinnare kan vara en resurs:
• Lösningar för sortering och avfallshantering. Gästrike återvinnare har 45 st
sopbilar som samlar in, transporterar avfall varje dag och hanterar över
115 000 ton avfall årligen.
• Miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling. Gästrike återvinnares
miljöpedagoger finns att tillgå för skolor och andra sammanhang.
• Miljökommunikation.
• Integration. Gästrike återvinnare och Gavlegårdarna driver sedan 2016 ett
projekt för att öka kunskapen om hur vi når fram till våra nysvenskar.
Erfarenheterna från detta arbete kan komma alla kommuner till godo.
• Förebygga resursslöseri (avfallsminimering). Att förebygga resursslöseri är
bra för både miljö och ekonomi. Gästrike återvinnare kan vara behjälpliga
med arbetssätt och metoder för att arbeta med avfallsförebyggande.
• Förebygga nedskräpning. Gästrike återvinnare har tillsammans med Gävle
kommun drivit ett treårigt projekt för att förebygga nedskräpning. De
erfarenheter och lärdomar som vi gjort i det arbetet kan med fördel komma
alla kommuner till godo. Erfarenheterna från projektet finns
dokumenterade i en rapport.
• Beteendeförändring. Gästrike återvinnare har kunskap inom
beteendeförändring och har även avtal med kompetenta konsulter inom
området. Vi bidrar gärna med denna kompetens i andra sammanhang i
kommunerna om intresse finns.
• Biogas. Genom delägda dotterbolaget Gästrike Ekogas bidrar vi med
cirkulär ekonomi på riktigt med lokalproducerad biogas och biogödsel.
• Samverkan med Hälsingland. Vi samverkar med Hälsingekommunerna i
angelägna frågor såsom gemensamma avfallsflöden, transporter och
avfallsplan (Kretsloppsplan)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-08-14

KS 2020/00371

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

Delårsbokslut 2020-08-31 - kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2020-08-31 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och för perioden
januari till augusti.
Kommunstyrelsen ska till delårsbokslutet upprätta en verksamhetsberättelse
utifrån styrelsens verksamhetsområden. Verksamhetsberättelsen struktureras
utifrån fastställda rubriker. I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns
delar som kommer att ingå i delårsbokslutets förvaltningsberättelse.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2020-08-31 - kommunstyrelsen
Verksamhetsberättelser från integration och arbetsmarknad,
samhällsplanering, säkerhet och beredskap, näringsliv, kommunikationer,
teknikområdet, övergripande IT-verksamhet, information/kommunikation
och vänortssamarbete
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DELÅRSBOKSLUT NÄRINGSLIV & TURISM 2020

Verksamheten
Kommunens näringslivsenhet är en resurs för företag och blivande företagare, en mötesplats
för alla näringslivsfrågor. Näringslivsenheten ska skapa förutsättningar för ett gott
företagsklimat och en bra företagsmiljö samt stimulera nyföretagande och attrahera externa
etableringar. Vidare ska de stödja och utveckla samsynen mellan företagare, politiker och
tjänstemän i näringslivsfrågor.
Näringslivsenheten ska ge information och verka för att utbildningar når våra företagare och
skapa mötesplatser och stimulera till att befintliga nätverk samarbetar.
Enheten ansvarar för den övergripande kontakten med marknadsföringsorganet inom
besöksnäringen på regional och nationell nivå för internationell och nationell marknad
gällande omvärldsbevakning, trender och projekt.

Viktiga händelser under delåret
En början på året som ingen kunnat förutse!
Vid årets inledning kunde ingen ana hur denna vår och sommar skulle bli! Covid-19 och
coronapandemin har ställt världen inför en riktig utmaning. Det har drabbat många företag
hårt och fått många att snabbt ställa om och tänka nytt. Flertalet företag i kommunen har
varslat och gått ner i tid, korttidsarbete. Företag i de flesta branscher är påverkade och många
vet inte hur det kommer bli till hösten.
Under våren blev distansarbete, för de som hade den möjligheten, och digitala möten ett
naturligt inslag. För besöksnäringen är pandemin ett dråpslag och många har det mycket tufft,
medans vissa har klarat sig riktigt bra då svemester blivit på tapeten. Region Gävleborg tog
snabbt beslut om stödinsatser till företag och kommuner. Det har möjliggjort ”Förstärkt
rådgivning”, som innebär att företagare kan kontakta näringslivsenheten och nyttja två
kostnadsfria rådgivningstimmar hos konsulter. Ett bollplank i kristiden, kan handla om råd
kring affärsutveckling, likviditetsplanering, tolkning av olika nya åtgärder och akuta frågor i
allmänhet.

Företagsklimat
”Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter
företagaren i vardagen”. Detta är Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat.
I maj släpptes Svenskt Näringsliv enkätsvaren kring företagsklimatet och det sammanfattande
omdömet för Ockelbo är i princip oförändrat mot 2019. Enkäten gick till 181 företag med
minst en anställd och 90 svarade. Själva rankingen släpps 23 september och förra årets
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placering var plats 231.
De fem mest prioriterade områdena i kommunen för att förbättra det lokala företagsklimatet,
utifrån företagens svar:
Minskad brottslighet och ökad trygghet (42%)
Lägre skatter och avgifter (40%)
Bättre dialog (39%)
Fler bostäder (31%)
Ökad förståelse (31%)
Attrahera extern etablering
Vi har under våren jobbat med en extern etablering till Ockelbo. Arbetet har bland annat
omfattat presentationsmaterial i form av film och prospekt i enlighet med företagets
kravspecifikation. Kommunens brist på egen etableringsmark och fastigheter har inneburit
dialog med den privata näringen om att köpa lämplig fastighet för en eventuell etablering.
Etableringen skulle generera otroligt bra signalvärden, både lokalt och regionalt, samt främja
för nyskapande arbetstillfällen och även inflyttning till kommunen. Beslut i september.
Sommarmagasin 2020.
Det är sjätte sommaren för det egenproducerade sommarmagasinet, med redaktionell text om
besöksmål, lokalproducerad mat och evenemangskalender på hela 64 sidor. Magasinet
delades ut av Kuxagruppen i slutet av maj till ca 4000 hushåll (inkl fritidshus). Magasinet
delades även ut till närliggande turistbyråer samt besöksmålen och finns att beställa eller läsa
digitalt på hemsidan.
Inför sommarsäsongen, i februari, hölls Turismforum för besöksnäringen, som är ett tillfälle
för näringen att få information, samverka och framföra förbättringsförslag. Under år 2020 är
temat att kärleksbomba #loveockelbo. På grund av pandemin blev det inte som planerat.
Evenemangskalendern var tunn, men de evenemang som tillkom kommuniceras ut i digital
kalender.
Ny besökskarta beställdes och den gäller 2020-2021.
Platsen Wij Trädgårdar
Parken och fastigheterna ägs och sköts nu av kommunen. Efter upphandlingsprocess för de
kommersiella delarna har det under våren arbetats med avtalsdetaljer för ny entreprenör. Avtal
tecknades i juli och det är Destination Ockelbo AB som driver de kommersiella delarna och
ansvarar för domänen wij.se.
Platsen Wij Trädgårdar är en viktig kugge för Ockelbos besöksnäring och arbetet med att
revidera besöksnäringsstrategin fortsätter under hösten.
Starta eget företag-kurs
Starta eget företag-kurs, som är ett samarbete mellan kommunen och Region Gävleborg, hann
genomföras innan restriktionerna infördes. Utbildningen är vid sex tillfällen och innehåller
marknadsplan, marknadsföring, budget och kapital, skatter och juridik och rollen som
entreprenör/företagare.
Projekt i kommunen
Projektet ”Biking Gästrikland”, finansierat via Leader Gästrikebygden, arbetar vidare med att
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förbättra och skapa nya mountainbike leder och skyltning för dessa. Syftar att leda till en ökad
besöksnäring i kommunen med omnejd.
Samverkan mellan näringslivet och skolan
Samverkan mellan näringslivet och skolan är viktigt i kommunen och skolan är representerad
i Näringslivsrådet. Årets Framtidsdag var planerad att gå av stapeln den 30 april på
Perslundaskolan. På grund av rådande pandemi och restriktioner genomfördes inte dagen. På
Framtidsdagen brukar lokala företag, Ung Företagsamhet, kommunpolisen, med flera delta
och berätta om sina yrken och olika karriärmöjligheter.
Årets företagare
Företagarnas företagargala i regionen är ersatt av lokala event. Denna vår gick det inte att
genomföra som planerat, med mingel och mat, utan tre finalister presenterades digitalt och
därefter lyftes vinnaren i en film.
Årets företagare i Ockelbo 2020, som företagarföreningen Företagarna Ockelbo tillsammans
med Ockelbo Kommun och fjolårets vinnare utser, blev Tempo i Åmot med butikschef Malin
Wikholm i spetsen.
Lokalproducerat nätverk
Det finns ett nätverk med lokala producenter och kommunen arbetar med att ta fram Ockelbos
livsmedelsstrategi utifrån den regionala, näringslivsenheten är delaktig i arbetet. Arbetet
fortsätter under hösten.
Visionsmedel
28.000 kronor har tilldelats Föreningsalliansen till förbättringsåtgärder vid området Rönnåsen.
Arbete med ny översiktsplan
Översiktsplan är ett begrepp inom fysisk planering och som avser ett dokument som varje
kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön. Arbetet med en ny översiktsplan är igång och leds av David Eriksson från VGS.

Mål/måluppfyllelse
Ständiga förbättringar
Mål: Förbättra dialogen med företagare. Företagsklimatet i kommunen enligt Svenskt
Näringslivs mätning.
Mätbart mål

Måluppfyllelse

Företagsklimatet i kommunen är enligt Svenskt
Näringslivs mätning
*Den bästa kommunen i länet varje år
*Bland de 100 bästa i landet varje år

Ockelbo är den bästa kommunen i
länet. Målet ej uppfyllt!
Ranking presenteras 23 september, men
vi kommer inte vara den bästa
kommunen i länet utifrån enkätsvaren
som presenterades i maj.
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Ekonomisk redovisning
Inget att kommentera.
Framtiden – förväntad utveckling
Trots det rådande pandemiläget i världen så ser vi med tillförsikt fram emot hösten och
framtiden. För vissa branscher är läget oförändrat, andra går bättre medan många har det
oerhört tufft. Det pratas om ”det nya normala” och det mesta talar för att marknader, kunder
och leverantörer kommer vara förändrade. Nyorientering måste ske parallellt med eventuell
krishantering. Dialogen med företagarna kommer att vara än mer i fokus. Finns nya behov av
till exempel mötesforum, utbildningar eller annat?
Trots detta märkliga halvår så upplever vi upplever ett växande intresse för Ockelbo från både
lokala och externa företag. Många ser fördelarna att etablera sig i en mindre kommun och det
är främst närheten och korta beslutsvägar samt vår Ockelboanda som lyfter kommunens
attraktivitet! De företag som bygger och investerar sänder positiva vibbar till övrig näring att
de tror på Ockelbo.
Näringslivsenheten fortsätter informera och arbeta vidare för att stödja befintliga företag,
främja nyföretagande, samverka och arbeta för ett gott företagsklimat.

Ockelbo 2020-08-24
Mimmi Ekström, näringslivschef
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE DELÅR 2020
KOMMUNIKATIONER
Verksamheten
Kollektivtrafiken i kommunen vilar på tre ben:
 Inom kommunen körs Kuxatrafiken: avgiftsfri kollektivtrafik öppen för alla sedan
1995. Kuxatrafiken består till största delen av öppna skolturer, andra delar är
centrumlinjen Kuxa fram, serviceturer och anropsstyrd trafik.
 Möjlighet att pendla till och från Ockelbo kommun är en viktig fråga och bättre
turtäthet är därför ett mål. Samverkan sker med X-trafik och i olika forum för regional
trafik.
 Servicetrafiken samordnas av beställningscentralen och innefattar vissa skolskjutsar,
färdtjänst och sjukresor. Skolskjutsar handlägger vi själva, men färdtjänsten sköter
kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg. Träffar hålls med en samrådsgrupp.
Skolskjutsar organiseras till största delen i den linjelagda Kuxatrafiken. Ett mindre antal elever
har behov av enskild skjuts. Somliga körs av Ockelbo taxi medan andra har beställningar hos
Serviceresor och ingår i den länsomfattande taxitrafiken. Det går dagliga skjutsar till
särskolorna i Gävle och Sandviken.
Ett ökat användande av digital mötesteknik för att minska resande, tillgång till alternativa
bränslen och fortsatt samarbete med projektet Hållbart resande, VGS, är andra områden som
arbetats med under året.

Viktiga händelser under året
Kuxa Fram har kompletterats med en slinga utåt Ulvsta/Åbyggeby för att erbjuda fler
människor möjlighet att ta bussen till service och handel. Kuxa Fram servar främst seniorer och
trafikerar centrum dagtid med en låggolvbuss för att man lätt ska kunna stiga i och ur bussen.
Mindre förändringar har gjorts i Kuxatrafikens tidtabell utifrån önskemål. Inför läsåret 21/22
aviserar skolan att man ska ändra skolornas tider vilket kommer att påverka planeringen av
Kuxatrafiken och skolskjutsar.
X-trafik aviserade under förra året att man från december 2020 på grund av besparingskrav
kommer att ta bort turer med få resande. Det betyder att 18.10-turerna från Ockelbo till
Jädraås respektive Åmot inte längre kommer att finansieras av Regionen fr o m december
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2020. Där har antalet resande varit i snitt 0,6 per tur. Dessutom påverkas enstaka turer på linje
26 och 44.
Vid skolstart i augusti 2020 konstaterar vi att det nu behövs förstärkningstrafik till Jädraås vid
såväl lågstadiets som högstadiets sluttider.
Ett femtontal hållplatser för Kuxatrafiken har fått ny skyltning. Det ser prydligare ut i
landskapet och betonar namn på platser när man rör sig längs vägarna.
Hållplatserna Ockelbo-Lingbo som Trafikverket anlagt är nu färdigställda. De förstärkta och
större hållplatsfickorna är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt även för andra trafikanter än
bussresenärerna, eftersom de erbjuder en möjlighet att komma av vägbanan när man önskar
stanna till längs den ganska krokiga och smala vägen.
Förra året infördes nya regler kring färdtjänstområden och resande inom länet. Vi såg en
kraftig ökning av resor och kostnader tillfälligt under sommaren 2019, men sedan
stabiliserades läget under hösten.
Med anledning av Corona-pandemin har sedan färdtjänstresande minskat avsevärt under
våren och sommaren 2020i förhållande till tidigare år
De fyra laddstolparna på Wij trädgårdar, Idrottsplan samt parkeringen på Sjöängsvägen är alla
på plats och i drift sedan årsskiftet. Det finns intresse för laddplatser i Jädraås, Åmot och
Lingbo.
Utredning av biogastankställe pågår.
Under året genomfördes informationsträffar om förutsättningarna för att använda digital
mötesteknik. Detta för att, när det är lämpligt, undvika resande och ersätta fysiska möten.
Sedan förändrades läget drastiskt och dramatiskt i och med pandemin och kraven på social
distansering. Plötsligt användes dessa plattformar i vardagen och vi har alla ägnat oss åt
”learning by doing”. Idag finns inga hinder vad gäller digital mötesteknik.
Inom VGS-projektet Hållbart resande genomfördes en enkät som undersökte anställdas
pendlingsresor och resor i tjänsten.

Framtiden


Löpande arbete med skolskjutsar och Kuxatrafik där tidtabellen kan komma att se
förändringar i och med skolans ändrade skoldagstider.



Fortsatt utredning av möjligheter för biogas och fler laddplatser.



Digitalisering av Kuxatrafiken i samarbete med X-trafik fortfarande en målsättning. Det
skulle göra Kuxatrafiken sökbar tillsammans med annan kollektivtrafik.
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DELÅRSBOKSLUT 2020 SÄKERHET OCH BEREDSKAP,
FOLKHÄLSA OCH BRÅ
Säkerhet och beredskap
Kort beskrivning av området
Området säkerhet och beredskap är reglerat enligt främst nedanstående lagar:
Lag 2003:778 om skydd mot olyckor syftar till att bereda människors liv och hälsa samt
egendom och miljö med ett med hänsyn taget till de lokala förhållandena, tillfredsställande
och likvärdigt skydd.
Enligt lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommuner och landsting ska minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt
uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Kommunen ska ha en god kunskap och
en samlad bild av risker och sårbarheter som kan på verka kommunens verksamheter för att
kunna minska dessa, hantera situationer och öka robustheten.
Arbetet har sin grund i kommunens risk- och sårbarhetsanalys och för att uppfylla de krav
som staten genom myndigheten MSB ställer på kommunen är det ett kontinuerligt arbete av
analys, prioriteringar, planering, åtgärder, genomföranden och uppföljningar som görs.
Området civilt försvar och totalförsvar är ett område som fokuseras i nuläget utifrån det
säkerhetspolitiska läge som omger oss. Överenskommelse om kommunernas arbete med
civilt försvar är en utgångspunkt i det arbetet och säkerhetsskyddet är ett område som
kontinuerligt får mer utrymme.
Folkhälsa/BRÅ
Kort beskrivning av området
Folkhälsoarbetet i Ockelbo kommun arbetar med att initiera, utveckla, prioritera samordna
resurser och skapa strategier för, på olika områden, förebyggande och hälsofrämjande
arbete.
Delar av arbetet:
 Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen
 Verka för att konsekvenserna för folkhälsa belyses i såväl planering som
beslutsprocess inom samtliga nämnders ansvarområde.
 Att styra mot insatser för att påverka befolkningens livsvillkor.
 Att integrera folkhälsoperspektiv i de olika aktörernas ordinarie verksamhet
 Skapa förutsättningar för att genomföra praktiskt folkhälso- och brottsförebyggande
arbete.
 Samordna och utveckla och initiera tvärsektoriellt folkhälso- och brottsförebyggande
arbete.
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FolkhälsaBRÅ är ett politiskt samverkansorgan som folkhälsosamordnaren samordnar. Det
är ett sammanslaget råd – Folkhälsa och Brottsförebyggande. Förutom Ockelbo kommun
finns i rådet representanter från polisen, region Gävleborg, kommunalt bolag, svenska
kyrkan och service och handel.

Viktiga händelser under året
Coronaviruspandemin
I slutet av 2019 började det dyka upp fall av en ny virussjukdom i Kina. Den visade sig vara
aggressiv och spred sig snabbt främst i staden Wuhan. Många blev svårt sjuka och många
avled. Inget vaccin fanns eftersom viruset inte förekommit bland människor tidigare. Viruset
började sedan snabbt sprida sig mot andra delar av världen. 1 februari klassade regeringen,
efter begäran från Folkhälsomyndigheten, infektionssjukdomen covid-19 som samhällsfarlig
sjukdom. 31 januari hade Sverige sitt första konstaterade fall. I februari började kommunerna
arbeta kring att förbereda för en annalkande stor sjukdomsspridning. I inledningsfasen var
dock inte världen på det klara med att det skulle utvecklas till en pandemi. Den 11 mars
deklarerade WHO – världshälsoorganisationen, att det då hade uppfyllt kriterierna för att
benämnas som en pandemi, en epidemi som spridits till flera världsdelar.
Vid den tiden hade kommunen startat ett arbete kring detta och det eskalerade mycket
snabbt och den 13 mars gick kommunen upp i ett så kallat stabsläge. Krisledningsgruppen
var tidigare aktiverad, men nu skärpte vi läget ytterligare för vårt arbete kring pandemin.
Efter detta blev situationen snabbt värre och kommunens verksamheter fick ställa om till att
nu arbeta i ett annorlunda läge. Under en period befann sig kommunens särskilda boende i
ett så kallat rött läge, mycket stor påverkan, inom personalförsörjningen. Det skulle bli en
lång period när vi befann oss i en allvarlig störning och våra mål och fokus under den tiden
och alltid är att kontinuerligt kunna bedriva samhällsviktig verksamhet, samt i detta fall, att
förhindra smittspridning. Kommunikationen till kommunens invånare samt kommunens
anställda var också en mycket viktig del under detta förlopp.
Under detta första halvår har arbetet med coronaviruspandemin helt dominerat arbetet inom
säkerhet och beredskap och det allra mesta annat har fått bortprioriteras samt skjutas fram.
Händelsen har dock gett oss mycket stor erfarenhet av att hantera samhällsstörningar som i
detta fall blev en mycket utdragen sådan och som heller inte är över ännu. Vi har också
tvingats att snabbt ställa om oss till att arbeta så mycket digitalt som möjligt då
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten var att arbeta hemifrån i största möjliga
mån. I dag har vi mycket mer kunskap och vana vid detta.
Arbete med utvärdering av händelsen är påbörjad.
Säkerhetsskydd
Ingår i arbetet kring uppbyggandet av Sveriges totalförsvar och är prioriterat. Arbetet har
ytterligare skärpts.
Civilt försvar
Arbetet kring civilt försvar har ytterligare skärpts. Bland annat har arbetet med att ta fram
kommunens Livsmedelsstrategi, där delar handlar om krisberedskapen och
livsmedelsförsörjning, pågått under våren.

24

Installation av teknik i ledningslokaler
I det projekt som MSB delfinasierar kring att bygga redundans och robusthet för kommunen
inom bla teknik inom AV-utrustning så har kommunen utrustat ett flertal rum under våren.
Detta kommer att göra det enklare och underlätta även i vardagen då samma teknik använts
i alla lokaler.
Framtiden – förväntad utveckling
Mycket kommer att vara beroende på hur coronaviruspandemin kommer att utveckla sig.
Just nu är vi i ett gynnsamt läge och det ska vi arbeta för att vi ska fortsätta befinna oss i och
detta är fokus. Om smittspridningen tar ny fart så kommer detta arbete igen att behöva
prioriteras och ges mycket tid.
Arbetet med att få fram en utvärdering av hur hanteringen av coronaviruspandemin varit
kommer att prioriteras.
Arbetet med totalförsvarsplaneringen kommer ytterligare att ökas under hösten.
De arbetsuppgifter som har fått skjutas upp kommer att prioriteras i viss ordning. Detta gäller
tex de mål som finns angivna nedan.
Då Skördefesten/Hälsodagen fick ställas in på grund av de rekommendationer som gäller för
offentliga tillställningar med max besökarantal på 50 personer, kommer alternativa aktiviteter
att erbjudas. Detta kommer att ske både digitalt och genom fysiska träffar i anpassad form.
Ekonomi
Verksamheterna följer budget
Mål/Måluppfyllelse
Mål
1

Målformulering
Samla vissa områden
under området säkerhet i
en övergripande
säkerhetspolicy samt
utveckla ett arbetssätt för
ett effektivt och tydligt
inhämtningsarbete inom
dessa säkerhetsfrågor.

Måluppfyllelse

Kommentar

Målet påbörjat

Arbetet framskjutet pga rådande
coronapandemi. Visst arbete har
genomförts kring upplägg etc.

Målet påbörjat

Arbetet framskjutet pga rådande
coronapandemi. Visst arbete

(kommunstyrelse mål)

2

Säkerhetsskyddsanalys
ska antas under året

3

Målet ej uppfyllt
Förändring av
krisledningsorganisation
ska vara färdig och
beslutad under året

Arbetet framskjutet pga rådande
coronapandemi

4

Skapa större
delaktighet, dialog och

Ett arbetssätt för hur målet ska
nås och hur kommunen ska

Målet påbörjat
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kommunikation kring
trygghetsfrågor.
(kommunstyrelse mål)

5

Kunskapen om
barnkonventionen ska
öka

Målet påbörjat

6

Utveckla arbetet kring
föräldrastöd

Målet påbörjat

Ockelbo 2020-08-31
Mia Lindblom
Säkerhetschef
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arbeta med detta område har
diskuterats (att starta upp EST –
effektiv samverkan trygghet, som
inrapporteringsverktyg samt för
att få en övergripande lägesbild i
frågorna). Arbetet fortgår under
hösten 2020.
Arbetet fortsätter under höst 2020

Kommunstyrelsen
2020-09-01

DELÅRSBOKSLUT 30 JUNI 2020 – TEKNIKOMRÅDET

Verksamhetsbeskrivning
Teknikområdet avser verksamheterna drift- och underhåll av kommunens fastigheter,
skötsel av vägar, gator och parker samt bostadsanpassning.
Kommunen äger och förvaltar ca 37 000 m2 lokaler. Huvuddelen är skol- och barnomsorgsfastigheter samt (6 600 m2 på Wij trädgårdar). Gator och vägar i centrala Ockelbo
ingår i Ockelbo Vägförening, men vissa gång- och cykel-vägar, torg, parker och offentliga
bad samt vägbelysning (ca 3 000 stolpar) är kommunens ansvar. Försäljning av exploaterad mark för villa- och industribebyggelse, förvaltning av kommunägd åker- och skogsmark.
Övriga områden som ligger inom teknikområdets ansvar är parkeringsövervakning samt
taxa för överträdelse (övervakningen köps av Securitas), tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark samt torghandel med taxa för torgplatser, åtgärder vid konstaterade föroreningar och nedskräpning där ansvar inte kan fastställas och bostadsanpassning

Viktiga händelser
Byggnaderna på Wij trädgårdar gick över till kommunen våren 2020, nu har södra och
norra flygeln fått sina tak målade samt röda längan har börjat att renoveras.
Detaljplanen för flerfamiljshus, på rävbacken, stod klar 2019. Byggnationen av ett flerfamiljshus med 8 lägenheter har påbörjats beräknas att påbörjas under hösten 2019.
En detaljplan för flerfamiljshus, på lucktomten vid gamla apoteket, är under framtagande
tillsammans med VGS.
En detaljplan för flerfamiljshus, på hästbacken (bredvid Wij maskincenter), är under framtagande tillsammans med VGS.
Investeringar från kommunens gång- och cykelplan har startats under sommaren 2020,
detta är ett flerårigt projekt som ska göra vägnätet säkrare gör gående och cyklister.
Alla tomter på äppelbacken är sålda, därför är det prioriterat att ta fram nya tomter i attraktiva lägen.

Ockelbo Kommun, 816 80 OCKELBO  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Ann-Sofie Stensson  0297-55514  070-5141423  ann-sofie.stensson@ockelbo.se
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All kommunens industrimark är nu såld, kommunen arbetar därför med att ta fram mer industrimark.

Kommentarer till resultatet
Måluppfyllelse: Exploateringsfastigheter drar över budgeten med XXX.
Kommentar till budget:
.

FRAMTID
Färdigställande av de påbörjade detaljplanerna för flerfamiljshus, utredning om kommunen bör ta över yttre skötseln i egen regi och upphandling av ventilationen på centrumhuset är ett axplock av vad som kommer att vara på agendan under höst och vinter.

INVESTERINGSBUDGET
De stora investeringarna för 2020 är renovering av bystugan i Åbyggeby, belysning längs
Wij-åkrarna, upprustning av omklädningsrum IP samt upprustning fastigheter på Wij trädgårdar.
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DELÅRSBOKSLUT KOMMUNIKATION & MARKNADSFÖRING
Verksamheten
Verksamheten består av kommunikation och marknadsföring samt kommunens Välkomstcenter,
informationskontor/turistcenter. I verksamheten ingår också telefonisamordning.
Kommunikationsenheten ansvarar för att informera om Ockelbo kommun både som plats och
som arbetsgivare. Kommunikationsenheten omvärldsbevakar och informerar om sådant som
rör Ockelbo och dess invånare, både interna och externa händelser.

Verksamheten stöttar och vägleder kommunens verksamheter i utvecklingsfrågor samt
strategiska kommunikationsfrågor.

Viktiga händelser under året
Sommarmagasinet 2020
Även i år producerades ett 68-sidigt sommarmagasin. Det har delats ut till 3 850 hushåll.
Syftet är att marknadsföra oss internt i kommunen hos våra medborgare, så att vi får
kunskap om våra besöksmål och evenemang och genom det är ambassadörer för vår bygd.
Magasinet innehåller bland annat reportage, evenemangskalender, tips på besöksmål, och i
samverkan med näringen finns kuponger med olika erbjudanden hos olika aktörer.
Magasinet har delats ut till våra besöksmål i Ockelbo kommun, samt skickats till närliggande
kommuner och skickats till dem som önskat.
Sociala medier
Såväl vår Facebook-sida som Instagram-konto har fått fler följare. Dessutom har räckvidden
för våra inlägg ökat och fler och fler interagerar med oss i våra sociala kanaler, vilket är
oerhört positivt sett till den förändring som skett på sociala medier där företag och
organisationer får allt svårare att nå ut och nå fram. Vårt instagram-konto används
fortfarande som ett stafettkonto, men inte lika frekvent, men kontot är aktivt, och vår
ambition är att fortsatt ha kontot aktiverat.
Välkomstcenter
Arbetet med att digitalisera och effektivisera funktionerna har påbörjats, men en bättre
samverkan med våra förvaltningar och bolag måste till för att komma framåt. En gemensam
syn och önskan om att underlätta och öka servicen till våra medborgare ska vara i fokus. Att
utveckla interna e-tjänster är del i det arbetet.
ockelbo.se
Arbetet med att utveckla kanalen som en informativ och innehållsrik plats med digitala
tjänster för invånare, besökare och företagare pågår ständigt.
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obonätet.se
Obonätet, kommunens intranät, ska vara en plattform där all information och verktyg ska
finnas för att underlätta arbetet för chefer och medarbetare i sitt arbete. Ett arbete med att
kategorisera och bygga upp en igenkänningsfaktor med andra system, såsom Internservice
och Teams pågår.
Strategisk kommunikation
Arbetet tillsammans med förvaltningarna för att skapa kommunikationsplaner och stötta
förvaltningarna i deras kommunikationsarbete pågår. Fortlöpande säkerställer vi att allt
kommunikationsarbete sker enligt GDPR.
Vi har också påbörjat arbetet med att följa det webbdirektiv som syftar till ökad digital
tillgänglighet för alla användare. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började
gälla den 1 januari 2019, men eftersom ockelbo.se varit i befintligt skick sedan 2010, ska
direktivet gälla från 23 september 2020. Vi försöker i det arbetet samverka med andra
kommuner.

Mål/måluppfyllelse
Torgför Ockelbo
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen
Mätbara mål
Nå fler invånare, besökare och
företagare i digitala forum.

Måluppfyllelse
Uppfyllt

Måluppfyllelse
prognos
Uppfyllt

Kommentar:
Vi har under året nått fler invånare, besökare och företagare på både Facebook, Instagram
och via webben.

Framtiden
Vi ska fortsätta arbetet med att stärka varumärket Ockelbo med hjälp av våra verksamheter,
medborgare och företagare genom ökad närvaro på sociala medier. Vi ska också arbeta med
rörlig bild och säkerställa att vi har en fullgod plattform samt verktyg för att arbeta med rörlig
bild.
Vi ska också fortsätta det strategiska kommunikationsarbetet i kommunen och på de olika
förvaltningarna genom att stötta och vägleda fler medarbetare i arbetet med att
kommunicera.
Fokus på arbetet i Välkomstcenter med att strukturera och förbättra rutiner och
handläggning genom att digitalisera.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – ÖVERGRIPANDE
IT-VERKSAMHET
Verksamheten
Inledning
I Ockelbo kommun ser man IT som en möjlighet att kunna ge sina medborgare god service
genom att varje verksamhet använder IT för att utvecklas till att bli mera tillgängliga och
effektiva. Den centrala IT-funktionen har i uppdrag att ge stöd till verksamheterna i
utvecklingsfrågor samt kommunövergripande strategiska frågor. Den har även i uppdrag att
tillsammans med övriga förvaltningars IT-samordnare se till att IT-driften motsvarar de behov
och krav som kommunens verksamheter har.
Drift och support av kommunens IT-miljö tillhandahålls av Gävle kommuns IT-avdelning, vilket
regleras via avtal i Gemensam nämnd för verksamhetsstöd.

Våren och sommaren 2020
Precis som de flesta verksamheter så har Coronapandemin präglat IT-verksamheten och
digitaliseringen i kommunen under det första halvåret 2020.
En hel del planerade projekt och uppdrag runt om i kommunen har satts på paus eller saktats
ned för att istället prioritera akuta insatser. När situationen lättar kommer dessa att behöva
prioriteras med respekt inför varandra eftersom flera av dem involverar samma funktioner och
kompetenser. Vi kommer att se och behöva vara förstående för att vissa insatser fördröjs,
alternativt att kostnader för vissa projekt fördyras ifall extern kompetens behöver tas in.
Det som är värt att nämna är dock att trots detta har situationen fått fart på användande av
digital teknik på ett sätt som vi inte skulle kunna räkna med att få till stånd under normala
förhållanden. Två utmärkande områdena som har utvecklats är:



Distansarbete
Digitala möten

Vi har som några exempel i samband med dessa iakttagit bland annat följande både direkta
men även indirekta positiva effekter i kommunens verksamheter - alla viktiga att vi har med oss
in i framtiden:






Fått bekräftelse på att vi har en stabil och väl utbyggd teknisk IT-miljö med många
möjligheter.
Vi kan vara nåbara och fungera gemensamt trots att vi inte fysiskt befinner oss på
samma plats dagligen. Hur kommer morgondagens arbetsplats att se ut?
Många möten har blivit mera effektivare, medan andra kanske inte får samma dynamik
som i en gemensam fysisk lokal. Med all erfarenhet all personal har fått under tiden
som varit så kan vi i framtiden planera in möten i olika former på olika sätt – vissa
fysiska men många digitala.
Ett minskat resande med mindre miljöpåverkan och effektivare hantering av arbetstid
Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Lotta Sen Thakuri  0297-55416  070-4141410  lotta.senthakuri@ockelbo.se
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Fått ökad insikt om hur beroende vi är av infrastruktur och teknik. Ett avbrott när alla
sitter uppkopplade får större effekt än när vi sitter samlade. Det har då lett till arbete
med att kontinuitetsplanera: vad gör vi när något inte fungerar som tänkt och vad gör vi
för att minska risken att det händer igen?
Fått ökad kompetens kring Informations- och IT-säkerhet, inte bara vad gäller
sekretess utan även de andra principerna kring tillgänglighet, riktighet och spårbarhet.
Fått ökad ”kan-själv-anda” vilket leder till flera initiativ och automatisk
kompetensutveckling.
Våga köra – våga göra. Vi har inte haft annat val än att använda tekniken för att utföra
våra arbetsuppgifter. Detta är till stor del är en nyckel till ökad kompetens, eller
snarare ett facit på att vi alla kan mera än vi tror oss kunna.
Många rutiner har satts ur spel vilket lett till nya moderniserade arbetssätt som är.
Tekniken är en förutsättning för att vi ska kunna digitalisera våra verksamheter, men
gör det inte åt oss. Det krävs att vi har inarbetade digitala arbetssätt
Som brukar i krissituationer så har vi från olika kompetensområden varit tvungna att
samlas koncentrerat runt vissa brådskande uppgifter. De har då kunnat lösas och
vid behov även beslutats snabbt, istället för som ofta ha många flera uppgifter igång
samtidigt med resultatet att de tar längre tid att färdigställa. Detta stärker de tankar vi
har kring kommunens Digitaliseringsplan utifrån perspektiv att resursplanera.

Händelser första halvåret 2020


Arbetet med årets Digitaliseringsplan påbörjades enligt plan under februari och mars.
Det fick dock läggas åt sidan när Coronapandemin bröt ut. Det innebär att själv
produkten inte har färdigställts som planerat i maj. Det praktiska arbetet fortgår dock
och de planeringar många verksamheter hann med att göra kommer att tas med i
kommande arbete under hösten för att planera åren 2021-2022.



Ny IT-samordnare för Socialförvaltningen anställdes i februari. Tjänsten hade då
varit vakant i drygt ett halvår.



Plattform för att bygga och erbjuda interna e-tjänster etablerades under 2019 i
samarbete med Gävle kommun. Under våren 2020 skulle en grupp etableras med
representanter från de centrala enheterna för HR, Tekniska, Ekonomi, IT och
Kommunikation. Gruppen har inte tillsatts fullt ut, men arbete har startats upp,
framförallt för att komma fram till vilken information och kommunikation som hör hemma
var. Ett antal interna e-tjänster har utvecklats trots att standarden inte här helt
framtagen.



Fortsatt utveckling av e-tjänster.
Under året har knappt 10 nya tjänster publicerats, framförallt via VGS.



Utveckling av arbetssätt i Teams
Detta var ett redan inplanerat arbete i årets Digitaliseringsplan som aktualiserades i och
med situationen med distansarbete.
Under hösten kommer det att bli möjligt för kommunens verksamheter att beställa och
arbeta strukturerat i olika typer av teams.



Som del av kommunstyrelsens mål att minska antalet resor vilket hör till strategierna
Värna miljön i stort och smått samt Teknik som underlättar har paketeringslösning tagits
fram kring AV-produkter. Konferensrum och rum som används för krisledning i
kommunhuset samt ytterligare två rum har utrustats enligt standarden. Eftersom
utrustningen blir lika oavsett rum kommer det att vara lättare för alla att komma igång
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med presentationer och videomöten.


Påbörjat - Rätt information på rätt plats! Vi behöver ha en tydligare, fastställd, bild
över vilken information som lagras på rätt lagringsyta eller i rätt verksamhetssystem.
Det gör det självklart lättare för oss att hitta information, vilket kommer att spara tid. Det
gör våra digitaliseringsinsatser effektivare eftersom vi redan från början har en mall att
utgå från, samt gör det enklare för oss att förhålla oss till informationssäkerhet och
juridiska krav.
Arbetet går hand-i-hand med framtagande av kommunikationsstrategi.



Beslut är taget om att samtliga anställda i Ockelbo kommun ska ha ett användarkonto.
Beslutet innebär bland annat att vi på olika nivåer i kommunen kan arbeta enhetligt med
utveckling av kommunikation och digitalisering.

Resultat
Övergripande IT-verksamhet håller sig inom budgetram.

Framtid
Känslan är att situationen i vardagen, vad gäller digitalisering och IT, så smått börjar återgå till
ett läge där det är möjligt att återuppta insatser och projekt som var planerade inför året men
som har befunnit sig i paus-läge.
Beroende på hur hösten kommer att arta sig behöver vi, mera noggrant än vanligt, planera in
dem med tanke på resurshantering.
Nedan är några planerade aktiviteter för hösten 2020 som är kommunövergripande och
initierade utifrån övergripande IT-verksamhet. Här räknas alltså inte in de aktiviteter som är
initierade från övriga verksamheter, varken kärnverksamheter eller kommunövergripande som
till exempel dokument- och arkivhantering, ekonomi, personal eller kommunikation.
Dessa kommer att involvera samtliga verksamheter i kommunen.


Digitaliseringsplanearbetet återupptas under hösten för att planera 2021-2022.



Systemförvaltningsmodell tas fram och beslutas för hela kommunen. Den kommer att
vara till hjälp för att resurshantera befintliga och nya digitala system och tjänster genom
att tydligt visa vilka ansvar som hör till respektive roll.



Samtliga skrivare i kommunen ska bytas ut enligt livscykel i hyresavtal (5 år)



Fortsatt arbete och implementation med arbetssätt kring Teams



Fortsatt arbete – Rätt information på rätt plats!



Planering inför migrering av lagring. M: och O: kommer att försvinna och ersättas
med lagringsmöjligheter i antingen molnmiljö eller intern i vår IT-miljö. Det innebär att all
information kommer att behöva inventeras. Stora mängder kommer förhoppningsvis att
kunna gallras, medan sådant som ska bevaras klassas för intern eller extern lagring.
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Ockelbo kommun har en antagen Informationssäkerhetspolicy, men saknar riktlinjer
och instruktioner till denna som blir redskap i vardagen för kommunens verksamheter.
Sådana ska tas fram, gärna i samarbete med andra kommuner. Detta arbete har inte
prioriterats under våren.

Kommunstyrelsens mål/måluppfyllelse
Värna miljön
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar.
Mål

Mätbart mål

Måluppfyllelse
2020-08-31/årsprognos

Målet delvis uppfyllt

Ökat användande av befintlig
teknik för att minska resande.
Statistik över resor med
kollektivtrafik, kommunbilar
respektive privatbilar.

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

På grund av Coronapandemin
och har det totala resandet
minskat och ersatts av digitala
möten. Några nyckeltal har ej
tagits fram men andelen om 5%
har uppnåtts med god marginal.
De få resor som har gjorts under
pandemitiden har inte gjorts
med kollektivtrafik. Av den
anledningen har inte andelen
kollektivtrafik ökat i förhållande
till andra färdsätt.

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

Mätbart mål

Måluppfyllelse
2020-08-31/årsprognos

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

Ett antal e-tjänster som ger
verksamhetsnytta för såväl
användare som mottagare.

Målet delvis uppfyllt
Ett antal e-tjänster har
utvecklats, dock inte lanserats
och därmed inte möjliga att
utvärdera
Årsprognosen är att målet
kommer att uppfyllas
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Mäts via inbyggd funktion för
nöjdhetsindex samt via
utvärdering.
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Vänortsarbete –Delårsbokslut 31 augusti 2020
Verksamhetsbeskrivning
Ockelbo kommun har sedan många år haft vänorter i ett antal länder. Det började med våra
nordiska grannländer med bl. a ett mångårigt kulturellt samarbeta och utbyte. Vi har även en
vänort i USA, Stromsburg i Nebraska, som grundades av emigrerande Ockelbobor.
Efter Sveriges EU anslutning 1995 gick Ockelbo med i ett samarbetsprojekt, ”Charter of
European rural Communities”, för små landsbygdskommuner inom unionen.
Det innebär att vi idag har en vänort i varje EU- land, vilket är unikt för en liten svensk
kommun. I dagsläget är det 27 stycken då vår brittiska vänort Desborough, trots Brexit,
beretts möjlighet att tillsvidare fortsätta samarbeta inom projekten. Vänortssamarbetet ska
ge möjlighet för ökad förståelse för andra kulturer, skapa nätverk både för kommunal
verksamhet såväl som turism och också övrigt näringsliv.

Viktiga händelser
För perioden 2019–2020 har Charter of European rural Communities beviljats medel från EU
för ungdomsprojektet ”Lyceum” med Ockelbo kommun som projektägare. Under projektets
första år anordnades tre möten i Neastved, Danmark, Pölva, Estland och Hepstedt Tyskland.
Under 2020 skulle en ungdomsträff i Cashel, Irland och ett gemensamt stormöte i
Bienvenida, Spanien genomföras och ett avslutande möte inom projektet hållas i Ockelbo i
slutet av augusti med två deltagande ungdomar från alla medlemskommunerna samt ett
större antal Ockelbo ungdomar. Allt detta har blivit inställt på grund av den situation som
uppkom med covid-19. Efter kontakter med EU i Bryssel har nu projektet förlängts och de
planerade mötena förläggs till 2021.
Det samma gäller vuxendelen av samarbetet. Det nya projektet ”Reform” har den ungerska
vänorten Nagycenk som projektägare och kommer nu att löpa under 2021–2022.
Under året har borgmästarmöte och presidiemöten hållits digitalt.

Mål/ måluppfyllelse
Mål för 2020 är att den internationella policyn för Ockelbo kommun ska genomarbetas och
förnyas
Kommentar: Arbetet planeras att genomföras under hösten.

Ekonomisk redovisning
Budget

100 tkr

Utfall 200831

3 tkr

Prognos 2020

15 tkr

Verksamheten bedöms rymmas väl inom angiven budgetram, då inga resor har genomförts i
projektet under perioden.

Framtiden
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Under hösten kommer inga fysiska möten ske utan endast digitala möten. Planeringen av
våra möten som förhoppningsvis kommer att kunna genomföras under 2021 fortsätter med
särskilt fokus på vårt avslutningsmöte i Ockelbo i slutet av augusti.
I Ockelbo planeras aktiviteter under året för att göra vänortsarbetet mera känt och för att
kunna bredda möjligheterna för samverkan med våra vänorter. Det gemensamma arbetet
med Regionen och gästrikekommunerna fortsätter och ska utvecklas under året.
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Verksamheten
”Tillgång till bredband ses idag som en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning,
företagande, effektiv förvaltning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare
och företag. Om Ockelbo ska kunna behålla och attrahera nya företag och invånare
måste vi kunna erbjuda bra utvecklingsmöjligheter med god tillgång till snabbt, tillgängligt
och robust bredband” (ur Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2014-2020)
Stadsnätet i Ockelbo, GavleNet, ägs av Gävle Energi. Gävle Energi är även kommunens
utsedda kommunikationsoperatör och samarbetspartner när det gäller fortsatt utveckling
av bredband.

Strategi
Som verktyg för Bredbandsverksamheten har kommunen ett styrande dokument –
”Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun – 2014-2020”.
I denna finns även en handlingsplan som ligger till grund för vilken roll kommunen har i
bredbandsfrågorna.
Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Lotta Sen Thakuri  0297-55416  070-4141410  lotta.senthakuri@ockelbo.se
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Vid tid för bokslut 2019 finns nyckeltal för tillgång till bredband från oktober 2019.
Rapporten sammanställs av PTS, Post och telestyrelsen. Andelen med tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/sek i Ockelbo kommun i oktober 2019:
Företag: 38 %
Hushåll: 56 %

Sammantaget är det en ökning från föregående års mätning med motsvarande ca 5
procentenheter.




I december 2016 antog regeringen en ny bredbandsstrategi för Sverige. Denna
sträcker sig till 2025 till skillnad från den gamla 2020. I den nya strategin finns
nya, högre satta mål samt även specifika mål kopplade till mobilt bredband.
2019-11-20 antogs ”Regional plan för bredband 2019-2025” av
Regionfullmäktige.
2020-02-25 tog Kommunstyrelsen beslut om att ny strategi ska tas fram under
året och gälla 2021-2025.

Framtid
Under hösten påbörjas arbete med att ta fram ovan nämnda bredbandsstrategi.

Marknadsinitierad utbyggnad av fiber
Då bredbandsmarknadens aktörer inte har skyldighet att rapportera till kommunen finns
inte någon detaljerad rapport att ge.
IP-Only gick under hösten 2017 ut till fastighetsägare i flera områden i Ockelbo kommun
som omfattar ett par småorter, men i övrig del landsbygd.
IP-Only har vid delår 2020 inte meddelat att de har fattat några byggbeslut inom Ockelbo
kommun. Den rapport som finns tillgänglig via deras hemsida säger att man fortfarande
har som mål att bygga ut inom Ockelbo kommun, men att det inte finns tillräckligt många
som tecknat avtal i de områden de har frågat.
Open Infra, tidigare Stadsnätsbolaget, är en aktör som under våren 2019 gick ut med
erbjudanden om fiberanslutning till hushåll inom olika områden i kommunen.
De har under våren och sommaren 2020 påbörjat och i till viss del slutfört utbyggnation
ibland annat områdena Stenbäcken, Ulvsta och Åbyggeby.

”Fiber tillsammans”
Utanför tätort och områden som går att söka bidrag för är kostnaden per fastighet mycket
hög och svårt att få ekonomin att gå ihop. För att få tillgång till bredband i de här
områdena kommer egna initiativ och arbetsinsatser att vara avgörande. Detta benäms
ofta som Byanät.
Ockelbo kommun och GavleNet har gemensamt tagit fram en modell för att stötta och
inspirera eget initiativ och arbetsinsatser. Modellen heter ”Fiber tillsammans”. Ordet
tillsammans syftar på parterna Byn-GavleNet-Ockelbo kommun.

39

2 (9)

Om alla kriterier och steg i modellen följs kan en medfinansiering från Ockelbo kommun
vara aktuell. 400 tkr finns avsatt i budget årligen, med start 2018.
Ett område i Sunnanåsbo var pilotprojekt i Fiber tillsammans-konceptet 2019. De drev
utbyggnadsprojektet enligt plan och utifrån samtliga kriterier som finns med för att få
medfinansiering från Ockelbo kommun, vilket de också fick. Slutredovisning genom
slutbesiktning av nätet genomfördes våren 2020.
I området finns totalt 21 fastigheter fördelat på 15 hushåll, 6 fritidshus samt 15 företag.
Personer från området har efter avslutat projekt varit engagerade och hjälpt andra
områden att komma igång. Detta har gett ringar på vattnet och vi kan nu se att det pågår
planering och arbete i många områden.
Genomförda projekt 2019



Sunnanåsbo, 21 fastigheter (15 hushåll, 6 fritidshus samt 15 företag)
Ulvsta, 13 hushåll, 0 fritidshus samt 9 företag

Medfinansierade projekt våren 2020
-

Bladmursvägen, 30 fastigheter (21 hushåll, 0 fritidshus samt 10 företag)
Förhoppning att projektet kan färdigställas under hösten 2020

Framtid
Konceptet med att bygga nät med egna insatser sprids och vi kan nu se att det pågår
planering och mera framskridet arbete i flera områden runt om i hela kommunen.
Av den anledningen och att det fortfarande är osäkert om det kommer att finnas möjlighet
till statliga/EU-stöd från 2020, samt att vi vet att de inte kommer att räcka är det viktigt att
kommunen håller kontinuitet i att kunna medfinansiera Fiber tillsammans-projekt och att
summan om 400 tkr ligger kvar, helst med möjlighet att utökas under kommande år då
det förmodligen och förhoppningsvis kommer att finnas ett stort intresse/behov.

Bredbandsstöd
Nytt statligt stöd
Regeringen har avsatt 650 mkr för utbyggnad av bredband under åren 2020-2022. (150
mkr år 2020, 200 mkr år 2021 samt 300 mkr år 2022.
Post- och telestyrelsen är utsedda att hantera dessa stöd. Stöden fördelas länsvis.
Gävleborgs län blev inte tilldelade medel för 2020, och det är vid delår inte klart vilka län
som får stöd 2021.

Landsbygdsprogrammet
Stöd som hanteras av Jordbruksverket och handläggs av Länsstyrelserna. Projekt
beviljas utifrån ett poängbedömningssystem byggt på olika kriterier, som t. ex antal
hushåll, procentuell anslutningsgrad och naturligtvis även utifrån tillgängliga medel.

Händelser 2020
Inga möjligheter till ansökan om stöd finns för kommunen.
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Fiber till Gävleborg
Fiber till Gävleborg drivs som ett länsgemensamt bredbandsprojekt med Region
Gävleborg som projektägare och där respektive kommun utgör ett delprojekt. Gävle
Energi är delprojektägare för Ockelbo kommuns räkning. Medel i detta projekt kan endast
nyttjas till att bygga ortssammanbindande nät, ort-till-ort. Det ansluter därmed inga
fastigheter. Fokus för stöden ligger på näringslivet. Det är därför möjliggörande för
företag att få tillgång till bredband av hög kapacitet som avgör. Projektet finansieras av
strukturfonder via Tillväxtverket till 50% och en medfinansiering motsvarande lika mycket.
Enligt en av alla kommuner accepterad modell har det totala stödbeloppet om 100 mkr
fördelats inom länet. Ockelbo kommuns del är 5,3 mkr. Ockelbo kommun beslutade 2016
(KS att medfinansiera projektet med 45 % vilket motsvarar 4,8 mkr. Gävle Energi
medfinansierar med 5 % eller 530 tkr.
Val av sträckor har gjorts utifrån prioriteringar i kommunens bredbandsstrategi, antal
möjliga anslutningar i ett kommande område – och eftersom stöden är riktade mot
näringslivet så är det antal företag eller arbetsställen som räknas.

Händelser 2020
Under 2020 har inga sträckor byggts. I augusti 2020 ska kommunerna meddela om man
vill lägga ut sina sträckor på ytterligare samråd eller lämna tillbaka medel så att de kan
fördelas om i länet innan stödperioden går ut och pengarna måste återlämnas.
De sträckor som ännu inte byggts i Ockelbo är:







Ockelbo – Vreten
Mo – Åkrarna
Stenbäcken – Vansbron
Åmot – Västerbo
Lingbo – Grönviken
Lingbo – Utigården

Några av dem byggs nu via Open Infra, ett par har löst sig genom en successiv
utbyggnad av områdesnät.
I några områden kvarstår IP Only med erbjudande om anslutning.
Enligt bedömning från Gävle Energi kan återstående sträckor byggas ut på ett lika
kostnadseffektivt sätt genom en kombination av det goda arbete som pågår och sprids
genom byalagskoncept och Fiber tillsammans.

Framtid
I augusti 2020 kommer några av kvarstående sträckor att läggas ut på samråd. De
sträckor där utbyggnation har löst sig ändå kommer att läggas ned.
Övriga sträckor läggs ut på samråd för att ge marknadens aktörer en chans att bygga.
Här frigörs medel för Ockelbo kommun som annars skulle ha lagts på under hösten tas
beslut om de fortsatt kan nyttjas för bredbandsutbyggnad och då framförallt ”Fiber
tillsammans”.
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Övriga utbyggnadsprojekt
Anslutning av kommunala fastigheter
I handlingsplanen i kommunens bredbandsstrategi sägs att vi ska sträva efter att ansluta
kommunens fastigheter till fibernätet. Detta gäller även Ockelbogårdar.

Händelser 2019
Ockelbogårdar har beslutat att fiberansluta alla sina lägenheter. Projektet slutförs 2019.
Då återstår lägenheter fastigheter som kommer att säljas där Ockelbogårdar beslutat att
inte installera fiber. Gäller Sjövägen i Lingbo samt Södra Åsgatan 72 i Ockelbo.

Kanalisation
I de fall då någon infrastrukturägare gräver och vi får kännedom om detta ska kommunen
och GavleNet avgöra om det finns ett värde i att samförlägga kanalisation (rör) för ITinfrastruktur.
Grävningen är den enskilt största kostnaden i fiberutbyggnad. Det gör att samförläggning
kostnadseffektiviserar trots att den innebär stora kostnader. Detta gör att det är viktigt att
göra en bedömning om samförläggning ska ske vid varje enskilt tillfälle.

Händelser 2019
Under 2019 har inga nya samförläggningsförfrågningar kommit in och inga
samförläggningar genomförts.

Framtiden
Det finns inga planerade arbeten från Ellevio under närmaste åren. Kommunen bör även i
fortsättningen arbeta för att grävarbeten inom kommunen samordnas och att kanalisation
förläggs när det är möjligt.

Telias nedstängning av kopparnätet
Skanova/Telia Sonera har sedan 2012 stängt ned telestationer med få kunder och långa
tillhörande ledningar. Detta har framförallt berört lands- och glesbygd. Till en början var
det stationer med enbart telefoni och inte de som är utbyggda med bredband via ADSL
som berördes, men från 2016 har även sådana stationer börjat stängas ned. I Ockelbo
kommun stängdes bredbandsutbyggda stationerna i Åmot, Gnupen och Strömsborg ned i
november 2016.
Sedan 2012 har även stationerna Vittersjö, Kolforsen, Ivantjärn, Rönnbacken, Källsjöby,
Brattfors och Svartsbo stängts.
Telia aviserar nedstängningar 12 månader i förväg. Ungefär 300 stationer i Sverige
berörs varje halvår.
Det kommunala ansvaret i samband med nedstängningar av telestationer är att
säkerställa att våra trygghetslarm fungerar. Under 2017 bytte Socialförvaltningen ut
samtliga trygghetslarm till digitala larm som kommunicerar över mobiltelefoninätet. Detta
innebär att det inte längre finns något beroende av det fasta telefoninätet för
trygghetslarm.
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Händelser 2020
I aviseringen som kom i oktober 2019 finns två stationer i Ockelbo med för nedläggning
2020-11-30. Totalt berörs 144 abonnenter:



Jädraås
Mörtebo

Framtid
I avisering som kom våren 2020 finns inga stationer med för nedläggning under första
halvåret 2021.
Vi bör dock räkna med att samtliga kvarvarande stationer i kommunen kommer att
stängas ned inom en inte allt för lång framtid.

Täckning via mobilt bredband
Under 2019 auktionerades 700 MHz-bandet ut. Den som vann auktionen var Telia. Som
en del i auktionen ingår krav att bygga ut täckning för tal och data i områden som har
uppmätts vara så kallade ”vita fläckar”. För tal betyder det att man inte har täckning och
för data att man inte uppnår 10 Mbit som är nivån för vad man anses ska ha rätt till i sitt
hem, vilket innebär att områden där det finns hushåll kommer att prioriteras.
De pengar som finns tillgängliga för utbyggnaden räcker inte för att täcka alla ”vita
fläckar”.
PTS och Telia har tagit hjälp av regionala bredbandskoordinatorer som i sin tur vänt sig
till kommunerna som har fått prioritera sina områden 1-3.
Inom Ockelbo kommun finns två områden med hushåll. Kommunen har prioriterat dessa.
Det är dock väldigt få hushåll så det återstår att se hur de kvalificerar sig nationellt sett.
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Resultat, mål och måluppfyllelse
Resultatet för året beräknas rymmas inom angiven budgetram.

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

Måluppfyllelse
Målet uppfyllt

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit)
ska öka.

Måluppfyllelse
prognos
Målet uppfyllt

Kommentar:
Post- och telestyrelsen (PTS) genomför varje år en kartläggning över bredbandstillgången i landet.
Kartläggningen bygger på insamlat material från anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer.
Detta gör att vi inte kan presentera nyckeltal per kalenderår/budgetår.
De nyckeltal som vid delår 2020 finns tillgängliga avser tillgången till bredband i oktober 2019. Ökning
sedan föregående mätning är ca 5 procentenheter.
Tillgången till bredband, sett till länet, är sämst i Ockelbo kommun (se tabell under rubriken Nyckeltal)
Vid nästa rapport, april 2021, kommer vi att kunna se större ökning än i år. Detta framförallt tack vara
utbyggnation via Open Infra, men även Fiber tillsammans-projekten Bladmursvägen samt Ulvsta.
Från 2021 kommer man endast att räkna tillgång till bredband i termerna i ”närhet till” inte en faktisk
anslutning. Det kommer att ge bättre förutsättningar för att kunna nå bredbandsmålen.
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Nyckeltal
Post- och telestyrelsen (PTS) genomför varje år en kartläggning över
bredbandstillgången i landet. Kartläggningen bygger på insamlat material från
anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer. De nyckeltal som vid bokslut 2019
finns tillgängliga avser tillgången oktober 2019.
Siffrorna avser andel av befolkningen som har tillgång till bredband. Det är endast
adresser där det finns någon folkbokförd som räknas in i statistiken för befolkning
(hushåll) och adresser där ett arbetsställe (företag) är skrivet.

Hushåll
Andel hushåll och företag med tillgång till
bredband, trådbundet eller trådlöst

Företag

Oktober
2019

Oktober
2018

Oktober
2019

Oktober
2018

100%

99,94%

100%

99,89%

30 Mbit/ eller mer

86%

81%

82%

77%

100 Mbit/s eller mer (faktisk anslutning mätning till och med 2020)

56%

51%

Tillgång till, eller i närhet till

67%

Totalt antal hushåll/företag

3083

10 Mbit/s eller mer
(Funktionell tillgång till bredband)

38%

35%

63%

47%

43%

3 029

892

908

Tillgång till bredband i Gävleborgs län
Tabellen nedan visar hur tillgången till fast bredband om minst 100 mbit/s inklusive ITinfrastruktur i absolut närhet såg ut i varje kommun och på länsnivå i oktober 2019.
Tabellen på nästa sida visar både hushåll och arbetsställen. Första stapeln visar hur det
såg ut totalt, det vill säga tätbyggt och glesbyggt sammantaget. Den andra stapeln visar
enbart tätbyggt område och den tredje stapeln visar enbart glesbyggt område.
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TOTALT (tätbyggt och glesbyggt)
Tillgång till fast bredband om minst 100
Mbit/s, inklusive IT-infrastruktur i
absolut närhet som medger en sådan
bithastighet
2019
Hushåll
Gävleborgs län

Arbetsställen

87,16%

77,41%

Bollnäs

91,84%

86,87%

Gävle

96,63%

92,01%

Hofors

79,24%

50,63%

Hudiksvall

84,76%

76,45%

Ljusdal

92,87%

92,38%

Nordanstig

70,68%

62,88%

Ockelbo

67,14%

46,86%

Ovanåker

82,45%

74,49%

Sandviken

94,82%

88,21%

Söderhamn

81,96%

77,30%
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2020-08-31

DELÅRSBOKSLUT ARBETSMARKNAD – OCH
INTEGRATIONSENHETEN 2020
Sammanfattning av viktiga händelser 2020 Integration, Arbetsmarknad
Ockelbo har de senaste åren legat på en mycket hög arbetslöshet, i oktober 2019
låg den på 11,9 % vilket är bland de två kommuner som har högst arbetslöshet i
Gävleborgs län.
Med bakgrund av Ockelbos stora utmaningar med länets näst högsta arbetslöshet,
landets högsta arbetslöshet bland utrikesfödd, den låga utbildningsnivå bland de
arbetssökande och omstrukturering hos arbetsförmedlingen, behövdes en samlad
gemensam satsning för att möta de omfattande insatserna som krävs för att fler ska
komma till egen försörjning via studier eller arbete. Satsningen och insatserna
behöver vara gemensamma och kraftfull för att få önskat resultat.
Kommunen och arbetsförmedlingen har haft en dialog under hösten 2019 om hur
samarbetet och planeringen av insatserna ska fungera under 2020. Projektmedel
söktes från kommun för att tillgodose och växla upp samarbetet under 2020.
Projektet godkändes och sträcker sig under hela 2020. En styrgrupp för projektet
sammankallades 2020-01-13 för att gå igenom projektet och förankra det väl i
kommunen. Förslag lades att inrätta ett arbetsmarknadsråd med närvarande
mötesdeltagare för att följa upp projektet och gemensamt finna strategier och
metoder för framtiden.
Arbetsmarknadsrådet ska vara ett samarbetsforum med uppgift att medverka till att
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den statliga
arbetsmarknadspolitiken utformas utifrån lokala förutsättningar och behov i Ockelbo
kommun. Arbetsmarknadsrådets arbete ska spegla den lokala arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsrådet ska främja åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska
verkningarna av arbetslöshet utifrån kommunens ansvar som kommunstyrelse och
ansvar enligt socialtjänstlagen att främja den enskildes rätt till arbete.
Arbetsmarknadsrådet ska verka för att målen i den nationella
arbetsmarknadspolitiken uppnås genom att skapa former för samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och Ockelbo kommun inom fyra huvudområden:
- mobilisering av arbetskraftsutbudet,
- säkra kompetensförsörjningen,
- understödja en god sysselsättningsutveckling,
- samverkan när det gäller integrations- och jämställdhetsfrågor.
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Kommunen har även tilldelas 50 extratjänster, 20 introduktionsjobb och 30 platser
för lönebidrag för utveckling för 2020. Kommunen kan även att bereda 15 – 20
platser för arbetsträning. Av dessa platser är alla platser tillsatta och 10 personer
har gått vidare till en reguljär anställning under det första halvåret.
Arbetslöshetssiffrorna i juli 2020 visar en positiv trend i Ockelbo och att vi är på rätt
väg och att samarbetet med arbetsförmedlingen är en bidragande faktor. Trots den
pågående pandemin. Jämförelse med arbetslöshetssiffror 2019 redovisas enligt
bilaga:
Under 2020 har det kommit 4 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och
bosatte sig i kommunen, 2 vuxna och 2 barn. ( 2 anknytningar och 2 självbosatta)
En planerad mottagning om 10 kvotflykting har inte gått att genomföra p.g.a. Corona
pandemin. Men efter dialog med Länsstyrelsen, Region Gävleborg och
Migrationsverket så planeras en mottagning i senare delen av 2020.
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DELÅRSBOKSLUT ARBETSMARKNAD – OCH
INTEGRATIONSENHETEN 2020
Arbetsmarknad och Integrationsenhetens uppdrag 2020
Enhetens uppdrag är att utveckla, stödja och vägleda människor i olika situationer
och sammanhang, enskilt eller i grupp. Prioriterade grupper är nyanlända,
ungdomar och vuxna utanför arbetsmarknaden.
I samverkan såväl inom kommunens organisationer som med externa intressenter
utvecklar enheten projekt som syftar till att stärka individen och främja Ockelbo
Kommuns utveckling. Främja ömsesidig integration.
Vår Värdegrund:


Vi tror på alla människors lika värde



Vi tror på alla människors förmåga att fatta beslut över sitt eget liv



Vi tror på att alla människor har en vilja till ett meningsfullt liv



Vi tror på att samverkan och kommunikation är grunden för all utveckling

Fokusområden


En särskild satsning i syfte att stödja ungdomars väg till egen försörjning står
i fokus under 2020. Här krävs en fortsatt utvecklad samverkan med
socialtjänst, skola, arbetsförmedling, fackliga organisationerna och
näringslivet. Den lokala överenskommelsen för ungdomar är riktlinjerna hur
vi skall samverka för att korta ungdomars väg genom sysselsättning och
riktade insatser till arbete och studier



I samverkan med individ och familjeomsorgen, skolan och
arbetsförmedlingen stärka människors motivation och möjligheter till egen
försörjning.



Utveckla samverkan med föreningslivet, näringslivet och egna kommunala
förvaltningarna.

Enheten har ett arbetssätt som bygger på 7 – tjugometoden som ska genomsyra
verksamhetens personal, deltagare, kunder när det gäller förhållningssätt,
kommunikation, mål, arbetssätt, engagemang och ansvar. 7-tjugo handlar om att
uppmuntra deltagarna till att ta ansvar för sina egna handlingar. Grunderna i
metoden är ett existentiellt synsätt, involveringspedagogik, konsekvenspedagogik
och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Arbetssättet ska fortsätta att implementeras vidare under 2020 och nyanställda skall
genomgå grundutbildning i 7 – tjugo.
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ARBETSMARKNADSENHETEN
Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen.
Det är en bred och delvis rehabiliterande verksamhet med insatser för
arbetssökande kommuninvånare mellan 16 – 64 år. Verksamheten syftar till att den
enskilde skall etablera sig på arbetsmarknaden och/eller påbörja utbildning.
Målsättningen med verksamheten är att genom riktade och personligt anpassade
aktiviteter ge deltagarna möjligheter till individuell utveckling för att stärka sin
ställning på arbetsmarknaden.
Våra samverkanspartners är kommunens olika enheter, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Wij Trädgårdar, privata företag och föreningar.
AME erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och sysselsättningar för att möta
människors olika behov. Vi erbjuder olika former av bidragsanställningar som ett led
i personernas väg mot egen försörjning. Våra verksamheter innefattar servicelag –
yttre skötsel inom Kommunen. Det kan vara gräsklippning, bevattning, sopkörning,
mm. Vi har även snickeri, lokalvård, sy och hantverksateljé samt ett träningscafé.
Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetssökande kompetenshöjning, i form av t.ex.
jobbsök, studiebesök, grundläggande körkortsteori, vägledningskurser, motiverande
samtal, språkstöd med fokus på arbetslivet för att underlätta för den enskilde att få
ett arbete eller påbörja vidareutbildning. AME samordnar även kommunens
feriearbete.

Våra verksamheter
Caféverksamhet
Arbetsmarknadsenheten har en Caféverksamhet på Mötesplatsen Gläntan. Där
ingår deltagarna i verksamheten och får delta i de dagliga arbetsuppgifterna i ett
café. Cafét är uppdelat i tre olika arbetslag. Kassahantering med kundbemötande
och serviceinriktning. Bakning med inlärning av mått och temperaturer och enklare
matlagningsgrunder när vi har lättare luncher. Träna på mått och uträkning av
mängder på soppa som är ett samarbete med Familjecentralen och Ockelbo
församling.
Deltagarna får lära sig vikten av hur viktigt livsmedelshygien är, såsom förvaring,
hantering, tempereraturer och att hålla rent och snyggt i och utanför Cafet.
I cafét finns plats för 8 deltagare
Syftet är att ge deltagarna kunskap och erfarenhet, att det ska kännas meningsfullt
och utvecklande, samt att få tryggheten och styrkan att sedan ta steget ut i
arbetslivet.
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Lokalvård
Arbetsmarknadsenhetens lokalvård är uppdelade på två platser Mötesplatsen
Gläntan och i våra lokaler på Wij trädgårdar. Deltagarna får lära sig arbetsteknik,
flödesschema, rengöringsmedel och dess funktion på olika material. Ta ansvar för
att lokalerna hålls rena. Lokalvården har 3 deltagare åt gången.
Servicelaget - Gröna jobb
Arbetsuppgifter som vi utför är av praktisk art, det kan vara snickra, måla, klippa
gräs, klottersanera, röja sly, renhållning, enklare städ m.m. Servicelaget sköter
även förvaring och arkivering av begagnade kontorsmöbler för återbruk inom
kommunen. Vi har skapat ett bra samarbete med tekniska förvaltningen och utför
mycket arbete i samverkan. Vi samarbetar även med våra föreningar i kommunen,
utför grovstädning på ridskolan, Ockelbo IP samt i Åmotsgården. Vi samarbetet
även med Wij Trädgårdar. Arbetslaget består oftast av 15-25 personer med
varierande bakgrunder och från olika kulturer. Som nysvensk får man här
språkträning och en inblick i det svenska arbetslivet.
Naturlyftet
Ett projekt som ”ägs” av VGS i Sandviken. Arbeten utförs åt kommun och föreningar
för att bevara och skapa tillgänglighet till natur, friluftsliv, fiske etc. Uppgifter såsom
uppstädning, slyröjning och enklare snickerier har utförts under 2020. Fem personer
har också genomgått utbildning på motorsåg och röjsåg i projektet. Då en av vår
personal nu kan utbilda personer så kan vi tillhandahålla detta själv i framtiden.
Snickeriverkstad
I vårt snickeri så repareras, snickras och byggs det allt från större möbler till små
fågelholkar i samverkan med kommunens olika enheter. Arbetsuppgifter som
förekommer är att hyvla, slipa, borra, svarva, limma m.m. Verksamheten kan idag ta
emot 5 deltagare samtidigt. Då vi har en ganska stor verktygsuppsättning bedriver vi
även en enklare form av verktygslära här.
Sy och hantverksateljé
I syateljén finns det 3 platser som åtar sig att laga och sy olika klädesplagg. I
hantverksateljén får man träna på att sy, sticka, virka och tillverka hantverk av olika
slag. Ett flertal personer har haft praktik/arbetsträning under året.
Praktik/arbete med språkträning
En språkpedagog har gett våra utrikesfödda deltagare språkträning med inriktning
på yrken.
Yrkessvenska har skett både i grupp och individuellt för deltagare som
jobbar/praktiserar i lokalvården, caféet och syateljén. Deltagarna i de övriga fyra
yrkessvenskagrupperna har nivågrupperats efter sfi-nivå och fokus har legat på
muntlig träning för att stärka den muntliga kommunikationen.
Pga Corona pandemin fick yrkessvenskan under en period ske via hemstudier. Från
mitten av maj togs språkträningen upp igen på plats, då med antal deltagare
anpassade till rådande restriktioner för grupper.
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DUA-överenskommelsen

Utvecklingsprojekt för fler till arbete och studier 2020
Utifrån dialogmöte i december 2019 kring den aktuella revideringen av DUA
överenskommelsen som skall ske under 2020 togs beslut om att inrätta ett
Arbetsmarknadsråd i Ockelbo (se beskrivningen av rådets roll under
sammanfattning)
Det har även tagit beslut om att upprätta en gemensam och kommunöverskridande
DUA överenskommelse mellan gästrikekommunerna där man tillsammans arbetar
fram ett antal jobbspår. I samband med detta anställdes en arbetsmarknadsstrateg i
februari som har ansvaret som DUA koordinator för Ockelbos del i utarbetandet av
den nya sk Gästrike DUA.
Under våren har en mall för hur DUA samverkan skall utformas i Ockelbo tagits fram
enligt nedan:

Arbetsgruppen har inbokade möten varannan vecka där man utifrån en dagordning
lyfter aktuella frågor samt personärenden. Även styrgruppen har möten en gång i
månaden utifrån en fastställd dagordning.
Arbetsmarknadsstrateg är Ockelbos representant i styrgruppen för Gästrike DUA
där även representanter från Gästrikevux ingår. Gästrike DUA har under våren haft
fokus på att diskutera hur samverkan skall utformas inför revideringen av DUA
överenskommelsen som skulle varit klar i augusti men som pga den pågående
pandemin skjutits fram till oktober.
I april utlyste DUA en möjlighet att söka statliga medel för att starta korta insatser sk
”korta jobbspår” med syfte att underlätta i rådande pandemi. Ockelbo sökte och
beviljades medel som har använts till att skapa en ”introduktionsutbildning för arbete
inom socialomsorgen i Ockelbo Kommun”. Detta har gjorts i samverkan med
äldreomsorgen, LSS, HR, vuxenutbildningen, AF, Valideringsforum och AME. Man
sökte även medel för korta kurser som bla basal hygien, kost och lokalvård.
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Feriearbete
Kommunen har en feriejobbsgaranti som innebär att alla de ungdomar som avslutat
åk 9 samt åk 1 och 2 på gymnasiet som är fyllda 15 men inte 19 år och är
folkbokförda i Ockelbo kommun är garanterad sommarjobb 60 timmar. Dessa delas
upp i två veckors perioder då de arbetar 30 timmar varje vecka.
I år har det inneburit att ca 200 ungdomar har kunnat söka feriearbete. Av dessa så
sökte 105 ungdomar och 91 personer arbetade 48 flickor och 43 pojkar. För att klara
av detta uppdrag anställdes en feriejobbsansvarig under ca 4 månader på
Arbetsmarknadsenheten arbeten fördelades inom Ockelbo Kommun samt
föreningslivet, några exempel är, förskole/fritidsverksamhet, lägerverksamheter,
café och service, trädgård, och underhållsarbeten.
I år fick vi en liten prövning i och med covid 19 så en del av platserna vi brukar
använda oss av inom café och äldreomsorg har vi valt att inte tillsätta.
En utvärdering av feriearbetet sommaren 2020 har gjorts när ungdomarna arbetat
klart och även handledarna kommer att få svara på en utvärdering och dessa svar
kommer att tas i beaktning i planeringen inför feriejobben 2021.
Från försörjningsstöd – Anställning
Målet med detta projekt är att minska behovet av försörjningsstöd och samtidigt
erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i allt fler kommuner.
Modellen innebär att Kommunen erbjuder anställning, där kommunens två enheter
Individ o familjeomsorg och Arbetsmarknadsenhet i samarbetet med
arbetsförmedlingen och fackliga organisationerna erbjuder personer som visat en
positiv viljeinriktning mot arbetsmarknaden, en anställning med anställningsstöd från
arbetsförmedlingen.
Personerna kommer in i ”systemet” igen och behöver i de allra flesta fall inte
återkomma till individ- och familjeomsorg för att söka ekonomiskt bistånd. Detta är
en möjlighet att bryta en lång period i utanförskap och ge personerna/deltagarna en
ny och individuellt anpassad möjlighet i att åter bli attraktiv på arbetsmarknaden.
Kostnaden per anställd utgörs av den del som överstiger anställningsstödet från
Arbetsförmedlingen.
Alla personer i projektet har upplevt och uppvisat en positiv personlig utveckling och
känner ett bättre mående, de ser mer positivt på sin framtid. Projektet ses som
mycket lyckosamt, vinsten för kommunen visar sig efter ett år medan vinsten för
människorna är ovärderliga och visar sig redan nu. Första halvåret 2020 har 25
personer anställt i projektet.
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Extratjänster
Under 2020 har det totalt varit 50 extratjänster anställda i Ockelbo kommun vara 18
män och 32 kvinnor Av dessa 50 har en (1) person gått vidare till studier med CSN
stöd, fyra (4) personer till arbete med egen försörjning och en (1) person har gått
hem till föräldraledighet.
Under anställningen har deltagarna erbjudits arbete internt inom Ockelbo kommun.
Deltagarna har fått kontinuerlig handledning för att hitta sin väg mot självförsörjning.
Arbete har kombinerats med körkortsteori, språkträning, yrkessvenska och
studiebesök på arbetsplatser och utbildningar. Jobb- och utbildningsmässor har
också besökts.

Projekt vid Arbetsmarknadsenheten:
Omstart
Region Gävleborg har beviljats en ny ansökan till ESF om ett nytt projekt Omstart
som vänder sig till samma målgrupp som startades 2019-06-01 med analysfas tom
2019-11-30. I analysfasen bestämdes att målgruppen i projektet kommer att vara
hemmasittande ungdomar och som tidigare haft svårigheter att tidigare delta i
projekt. Fr o m 2019-12-01 skrev projektet in 4 ungdomar. From 2020-06-30 så är
det 7 ungdomar inskriven i Omstart.
Det har varit 8 ungdomar inskriven i projektet sammanlagt under våren 2020. Vi har
träffar enskilt med varje ungdom, ett tillfälle i veckan.
Under våren så förändrades världen i och med covid 19 och vi fick ändra på våra
träffar som vi hade tänkt att göra. Vi hade börjat med fredagsfrukost med
ungdomarna men fick sluta med dom pga av rådande situation.
Projekt eXtra stöd i Gävleborg
Projektet eXtra stöd i Gävleborg där regionen är projektägare och Ockelbo är
medsökare har nu haft sin sista period och den påbörjades som de andra med
grupper hos oss på AME men sedan kom covid 19 och vi fick tillämpa hemstudier.
Projektets deltagare hade sin sista dag 30/4. Under den tiden i projektet så har vi
haft 65 starter, där några har deltagit två perioder. I början av juni avslutades
projektet med en slutrapport som skickades till region gävleborg.
Projektet riktade sig mot utrikesfödda 25 – 64 år som bedöms står långt ifrån
arbetsmarknaden. Deltagarna deltog i projektet i ca 20 veckor. Deltagarna har haft
projektet på heltid kombinerat med SFI eller praktik.
Projektet skapar förutsättningar för personerna att komma närmare
arbetsmarknaden genom att stärka det svenska språket, dels genom svensk
undervisning där en av framgångarna har varit metoden suggestopedi. Vi har även
arbetat med att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla, samt förmågan
att arbeta i grupp, detta genom övningar från arbetsmetoden 7-tjugo. Genom
materialet normer och värden så arbetar vi med värderingar vi har och respekten för
andra människor. Hälsa/friskvård utgör en stor del av projektet där deltagarna blir
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medvetna om sin egen hälsa och folkhälsa. Vi arbetar med att stärka den egna
individen genom att öka kunskapen inom områdena, kost, motion, stress och
avslappning. Vi arbetar också med ekonomi där deltagarna får information om
betydelsen av att ha koll på sin egen ekonomi, hur man betalar fakturor, tar ut och
sätter in pengar, vad händer om man inte betalar fakturor, info om
Försäkringskassan och annan viktig samhällsinformation.
Ett pärlbandsprojekt till eXtra stöd i Gävleborg har beviljats en analysfas är
påbörjad 2020-08-10 och sträcker sig i fyra månader för att sedan övergå i en
genomförandefas.
Projekt: Ett hållbart arbetsliv
I oktober 2019 startade projektet, Ett hållbart arbetsliv, finansierat av
Samordningsförbundet Gävleborg och beräknas pågå till 2022-06-30.
Bakgrunden till projektet är att man i Ockelbo kommun såg att det fanns
kommuninvånare som trots insatser inte kom ut i sysselsättning eller arbete, att det
saknades samordnade insatser för personer i psykisk ohälsa och att forskning visat
att insatser med inriktning mot metoden SE/IPS (Supported Employment/Individual
Placement Support) visat på god måluppfyllelse för målgruppen.
Målgrupp är personer i åldrarna 16-64 år som lever med psykisk ohälsa eller
upplevd psykisk ohälsa som innebär begränsningar i det dagliga livet och den som
har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet med projektet är
att uppnå ökad arbetsförmåga mot egen försörjning och anställningsbarhet. Att
utveckla formerna för samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Regionen för insatser riktade till målgruppen för en sömlös
rehabiliteringsprocess.
Att genomföra individinriktade insatser som bygger på metoden SE/IPS för
målgruppen. Mål med projektet är att tillhandahålla stöd för totalt 45 deltagare, att
minst 40% går vidare till sysselsättning, studier eller anställning, att utbilda 13
medarbetare i metoden SE/IPS inom Socialförvaltningen och
Arbetsmarknadsenheten och att metoden efter insatsens slut är förankrat och
implementerat som ett ordinarie arbetssätt som tillämpas av utbildade medarbetare
inom Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten.
Två enhetschefer, Finsamcoach och en medarbetare har utbildats i metoden
SE/IPS. 14 personer har deltagit i projektet varav en påbörjat utan beslut, för
bedömning om projektet är aktuellt.

FLYKTINGMOTTAGNINGEN
Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar. Ett nära samarbete med
arbetsförmedlingen, SFI, Ockelbogårdar och Individ o familjeomsorgen har
upparbetats i mottagandet av flyktingar i Ockelbo.
Vi har även några framgångsrika projekt för målgruppen som nämns ovan.
Under 2020 har det kommit 4 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och
bosatte sig i kommunen, 2 vuxna och 2 barn. (2 anknytningar och 2 självbosatta)
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En planerad mottagning om 10 kvotflykting har inte gått att genomföra p.g.a. Corona
pandemin. Men efter dialog med Länsstyrelsen, Regionen i Gävleborg och
Migrationsverket så planeras en mottagning i senare delen av 2020.

Arbetslöshetssiffror i jämförelse med 2019

Arbetslösheten i Ockelbo juli 2020
Enligt Arbetsförmedlingen var inskrivna arbetslösa i riket i juli 2020 som andel (%) av den
registerbaserade arbetskraften 16-64 år, 9,2%. Det är en ökning sedan juli 2019 med 2,3
procentenheter eller +133 992 personer.
Arbetslösheten i Gävleborgs län i juli 2020 var 11% och är en ökning med 1,6 procentenheter
jämfört med juli månad 2019.
Arbetslösheten i Ockelbo. Inskrivna arbetslösa i juli 2020 som andel (%) av den registerbaserade
arbetskraften 16-64 år var 10% ( 272) personer. Detta att jämföra med samma månad föregående
år, 12%. En en minskning med -2 procentenheter. Arbetslösheten är högre bland kvinnor 11,2% (
145 personer) än män 8,9% ( 127 personer).
Ungdomsarbetslösheten var i juli 2020 13,3% ( 32 ungdomar). Detta att jämföra med juli 2019
18,1% . En minskning med -4,8 procentenheter som motsvarar - 20 personer. Arbetslösheten bland
unga män var 12,2%, i juli månad 2019 var den 21,2%. Ungdomsarbetslösheten bland kvinnor var
14,9 och ett år tidigare 13,3. I målgruppen utrikes födda ungdomar var 35,2% arbetslösa.
Arbetslösheten bland utrikesfödda var i juli 2020 32,6% ( 143 personer). Detta att jämföra med juli
månad 2019, 47,2% ( 214 personer). En minskning med -14,6 procentenheter. I länet uppgick
arbetslösheten i juli 2020 bland utrikesfödda till 31,6% (7 104 personer). Detta att jämföra med juli
månad 2019, 33,3% .
En minskning med -1,7 procentenheter.
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DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2020 – KOMMUNSTYRELSEN
Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och
samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till politiska
partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, övergripande miljöfrågor,
planarbete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksamheten.
Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har utarbetats;
kommunadministration, integration och arbetsmarknad, utvecklingsenhet, näringsliv,
kommunikationer, samhällsplanering och teknikområdet

Coronapandemi/Covid-19
I slutet av 2019 började det dyka upp fall av en ny virussjukdom i Kina. Den visade sig
vara aggressiv och spred sig snabbt främst i staden Wuhan. Många blev svårt sjuka och
många avled. Inget vaccin fanns eftersom viruset inte förekommit bland människor
tidigare. Viruset började sedan snabbt sprida sig mot andra delar av världen. 1 februari
klassade regeringen infektionssjukdomen covid-19 som samhällsfarlig sjukdom. Den 31
januari hade Sverige sitt första konstaterade fall. I februari började kommunerna arbeta
kring att förbereda för en annalkande stor sjukdomsspridning.
Den 11 mars deklarerade WHO – världshälsoorganisationen, att det då hade uppfyllt
kriterierna för att benämnas som en pandemi, en epidemi som spridits till flera världsdelar.
Den 13 mars gick kommunen upp i ett så kallat stabsläge. Krisledningsgruppen var
tidigare aktiverad. Efter detta blev situationen snabbt värre och kommunens verksamheter
fick ställa om till att nu arbeta i ett annorlunda läge. Arbete med utvärdering av händelsen
är påbörjad.
Sammanträden utskott
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus beslutade kommunstyrelsen att
utskott och övriga organ som fanns inplanerade inom kommunstyrelsen skulle ställas in
med giltighet till och med den 31 augusti 2020.
Utskotten kommer att återgå till fastställd sammanträdesordning med början från 1
september 2020 via digitala sammanträden. Folkhälsa Brå, KPTR och näringslivsråd
ställs i nuläget in till och med den 31 december 2020.
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Budgetprocess
Utifrån rådande omständigheter ändrades budgetprocessen med att förberedelse och
beslut om preliminära ramar i juni 2020 har ställts in. Budgetbeslutet hänför till
kommunstyrelsen i oktober och fullmäktige i december. Detta i enlighet med fastställd
tidplan. Planeringen är att ekonomiutskottet i oktober 2020 kommer att genomföras.
Fullmäktiges sammanträden under 2020
För att förhindra smittspridning av viruset covid-19, skydda riskgrupper och personer med
samhällsviktiga arbeten har partierna i fullmäktige, via sin gruppledare, undertecknat en
överenskommelse om förutsättningarna för hur kommunfullmäktiges sammanträden under
2020 ska genomföras. Antalet ledamöter och tjänstgörande ersättare som ska delta i
fullmäktiges överläggningar har beslutats till 23 personer.
Sammanträden på distans
Riktlinjer för sammanträden på distans för kommunstyrelsen och nämnder i Ockelbo
kommun har beslutats. Riktlinjerna är ett komplement till Reglemente för arbetsformer.
Kommunallagen (KL) tillåter att styrelse/nämndsammanträde får äga rum på distans
under de förutsättningar som föreskrivs av fullmäktige.
Näringsliv
Covid-19 har drabbat många företag hårt. Flertalet företag i kommunen har varslat och
gått ner i tid, korttidsarbete. Företag i de flesta branscher är påverkade och många vet
inte hur det kommer bli till hösten. Under våren blev distansarbete och digitala möten ett
naturligt inslag. För besöksnäringen är pandemin ett dråpslag och många har det mycket
tufft, medan vissa har klarat sig riktigt bra. Region Gävleborg tog snabbt beslut om
stödinsatser till företag och kommuner. Det har möjliggjort ”Förstärkt rådgivning”, som
innebär att företagare kan kontakta näringslivsenheten och nyttja två kostnadsfria
rådgivningstimmar hos konsulter.

Viktiga händelser
Detaljplaner/försäljning tomter Detaljplanen för flerfamiljshus vid vattentornet (Rävbacken)
är klar. Byggnationen av ett flerfamiljshus med åtta (8) lägenheter beräknas att påbörjas
under hösten 2020. En detaljplan för flerfamiljshus, på tomten vid gamla apoteket är under
framtagande. Under våren 2020 har en detaljplan för flerfamiljshus, på hästbacken
(bredvid Wij maskincenter) initierats och är under framtagande tillsammans. Ett prioriterat
området är att ta fram nya tomter i attraktiva lägen.
Översiktsplan Översiktsplanen ska tjäna som ett övergripande strategidokument och en
politisk viljeinriktning för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas,
utvecklas och bevaras på kort och lång sikt. Arbetet med ny översiktsplan pågår med
projektledare från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS). Projektplan är
framtagen.
Lokalbehovet förskolan För att möta lokalbehovet inom förskolan har under augusti 2020
en paviljong med två förskoleavdelningar som rymmer två avdelningar köpts in.
Paviljongerna kommer att placeras i anslutning till Wij förskola.
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Wij Trädgårdar Kommunen har följt tidplanen enligt fullmäktiges beslut för övergång till
förändrad drift- och ägandeform för Wij Trädgårdar. Kommunen har tagit över drift och
skötsel av trädgårdsparken. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att förvärva
fastigheterna Wij Trädgårdar. Efter upphandlingsprocess för de kommersiella delarna har
det under våren arbetats med avtalsdetaljer för ny entreprenör. Avtal tecknades i juli med
ett lokal lokalt bolag som kommer att driva de kommersiella delarna. Platsen Wij
Trädgårdar är en viktig kugge för Ockelbos besöksnäring och arbetet med att revidera
besöksnäringsstrategin fortsätter under hösten.
Kooperativa hyresrättsföreningen Hästen kommer att blockhyra den nya byggnaden med
17 lägenheter på fastigheten Hästen 8. Lägenheterna riktas mot personer över 65 år.
Kommunfullmäktige beslutade våren 2020 att försälja fastigheten Hästen 8 till Ockelbo
Kooperativa Fastigheter AB. Ett partneringsavtal har tecknats med byggentreprenör och
bygglov har beviljats. Föreningen är 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.
Integration Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar i ett nära samarbete
med arbetsförmedlingen, Komvux/sfi, individ- och familjeomsorg och Ockelbogårdar AB.
Under 2020 har det kommit 4 (45) nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och bosatte
sig i kommunen, 2 vuxna och 2 barn. (2 anknytningar och 2 självbosatta). En planerad
mottagning om 10 kvotflykting har inte gått att genomföra på grund av Corona pandemin.
Efter dialog med Länsstyrelsen, Regionen i Gävleborg och Migrationsverket så planeras
en mottagning i senare delen av 2020.
Arbetsmarknadsåtgärder Enheten arbetar med personer som är arbetslösa och behöver
coachning, arbetsträning och/eller vägledning för att underlätta inträdet på
arbetsmarknaden eller hitta nya vägar mot studier. Inom arbetsmarknadsenheten finns det
tio (10) olika aktiviteter att prova på.
Feriejobb/sommarjobb Alla ungdomar som avslutat årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 på
gymnasiet och är folkbokförda i kommunen är garanterad sommarjobb 60 timmar. 200
(200) ungdomar hade möjligheten att söka sommarjobb, varav 91 (107) ungdomar har
ansökt och erhållit sommarjobb. Arbeten fördelades inom kommunen samt föreningslivet,
några exempel är, förskole/fritidsverksamhet, lägerverksamheter, café och service,
trädgård, och underhållsarbeten.
Från försörjningsstöd till anställning. Med målet att minska behovet av försörjningsstöd
och samtidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i allt fler
kommuner. Modellen innebär att kommunen/ arbetsmarknadsenheten anställer ett antal
personer med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort kostnaden från individ- och
familjeomsorg. Första halvåret 2020 har 25 personer anställt i projektet.
Extratjänster Under 2020 har det totalt varit 50 extratjänster anställda i Ockelbo kommun
vara 18 män och 32 kvinnor Av dessa 50 har en (1) person gått vidare till studier med
CSN stöd, fyra (4) personer till arbete med egen försörjning och en (1) person har gått
hem till föräldraledighet.
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Företagsklimat Svenskt Näringslivs definition av företagsklimat är summan av de attityder,
regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. I maj släpptes
Svenskt Näringsliv enkätsvaren kring företagsklimatet och det sammanfattande omdömet
för Ockelbo är i princip oförändrat mot 2019. Enkäten gick till 181 företag i kommunen
med minst en anställd och 90 svarade. Rankingen släpps den 23 september 2020.
Årets företagare Företagarnas företagargala i regionen är ersatt av lokala event. Denna
vår gick det inte att genomföra som planerat, med mingel och mat, utan tre finalister
presenterades digitalt och därefter lyftes vinnaren i en film. Årets företagare i Ockelbo
2020, som företagarföreningen Företagarna Ockelbo tillsammans med Ockelbo kommun
och fjolårets vinnare utser, blev Tempo i Åmot med butikschef Malin Wikholm i spetsen.
Kollektivtrafiken i kommunen Inom kommunen körs Kuxatrafiken, avgiftsfri kollektivtrafik
öppen för alla sedan 1995. Kuxatrafiken består till största delen av öppna skolturer, andra
delar är centrumlinjen Kuxa fram, serviceturer och anropsstyrd trafik. Möjlighet att pendla
till och från Ockelbo kommun är en viktig fråga och bättre turtäthet är därför ett mål.
Samverkan sker med X-trafik och i olika forum för regional trafik.
X-trafik – besparingskrav X-trafik aviserade under förra året att man från december 2020
på grund av besparingskrav kommer att ta bort turer med få resande. Det betyder att turer
från Ockelbo till Jädraås respektive Åmot inte längre kommer att finansieras av Regionen
Gävleborg fr o m december 2020.
Digital mötesteknik Ett ökat användande av digital mötesteknik för att minska resande,
tillgång till alternativa bränslen och fortsatt samarbete med projektet Hållbart resande,
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd (VGS) är områden som det arbetats med
under året.
Kommunikation Marknadsföring är en viktig del, att ska skriva och informera om allt som
rör vår bygd. Målet är att ligga i framkant med att informera om allt positivt som händer i
kommunen. Fokus på att delge lokala nyheter, utveckling av hemsidan och Ockelbo
kommuns Facebook. Antal besökare på Ockelbo kommuns hemsida och antalet följare på
Facebook har ökat.
Strategisk kommunikation Arbetet tillsammans med förvaltningarna för att skapa
kommunikationsplaner och stötta förvaltningarna i deras kommunikationsarbete pågår.
Fortlöpande säkerställs det att allt kommunikationsarbete sker enligt GDPR. Lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 1 januari 2019. Webbdirektivet
syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare. Processen med detta pågår.
Vänortssamarbete Under 2020 skulle en ungdomsträff i Cashel, Irland och ett gemensamt
stormöte i Bienvenida, Spanien genomföras och ett avslutande möte inom projektet hållas
i Ockelbo i slutet av augusti med två deltagande ungdomar från alla
medlemskommunerna samt ett större antal Ockelbo ungdomar. Allt detta har blivit inställt
på grund av den situation som uppkom med covid-19. Efter kontakter med EU i Bryssel
har nu projektet förlängts och de planerade mötena förläggs till 2021.
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MÅLUPPFYLLELSE MÄTBARA MÅL 2020
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är
kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strategier
utarbetats. Kommunstyrelsen har utifrån Visionen och strategierna utarbetat mätbara mål.

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

Mätbart mål

Måluppfyllelse
2020-08-31/årsprognos

Förbättra dialogen med
företagare.

Företagsklimatet i kommunen är
enligt svenskt näringslivs
mätning

Målet ej uppfyllt

Företagsklimatet i kommunen
enligt svenskt näringslivs
mätning

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

•

Den bästa kommunen i
länet varje år

•

Bland de 100 bästa i landet
varje år

Ranking presenteras 23
september, men vi kommer inte
vara den bästa kommunen i
länet utifrån enkätsvaren som
presenterades i maj.

Arbetslösheten ska årligen
minska.

Målet uppfyllt

Analys och uppföljning av
medborgarundersökning 2019,
vilket ska utmynna i en
handlingsplan

Målet påbörjat

Antalet arbetslösa i
arbetsförmedlingens officiella
statistik
Medborgarna är nöjda med
kvalitet och bemötande i sina
kontakter med kommunens
verksamheter.

Ockelbo är den bästa
kommunen i länet

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

Arbetslöshetssiffrorna för juli
visar att arbetslösheten minskat
från samma tid förra året. 2019 i
juli var 336 personer arbetslösa,
2020 i juli var 272 arbetslösa en
minskning med 19 %

En presentation av
undersökningen kommer att
presenteras för
kommunstyrelsen under hösten
2020.
Därefter ska en handlingsplan
ska upprättas.

Medborgarundersökning ligger
som grund för bedömning.
Undersökningen kommer att
genomföras vartannat år
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Mål

Mätbart mål

Måluppfyllelse
2020-08-31/årsprognos

Samla vissa områden under
området säkerhet i en
övergripande säkerhetspolicy
samt utveckla ett arbetssätt för
ett effektivt och tydligt
inhämtningsarbete inom dessa
säkerhetsfrågor

Upprättad säkerhetspolicy

Målet påbörjat

Att tjänsten kommunicerats ut
och använts för inrapportering
av händelser inom området

Pga rådande pandemi är arbetet
framskjutet. Arbetet fortgår
under hösten 2020.

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

Mätbart mål

Måluppfyllelse
2020-08-31/årsprognos

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

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

Målet påbörjat

En tomt ska årligen finnas
tillgänglig för
företagsetableringar.

Målet påbörjat

Det ska finnas minst en byggklar
tomt för flerbostadshus till
försäljning.
Underlätta möjligheterna för
företag att etablera sig i
kommunen.
Det ska finnas minst en tomt för
företagsetablering
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Två detaljplaner för
flerbostadshus är under
upprättande. De bör stå klara i
början/mitten av 2021.

En detaljplan för industriområde
är under upprättande. Den bör
stå klara i början av 2021.
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Mål

Mätbart mål

Måluppfyllelse
2020-08-31/årsprognos

Tillgången till bredband (minst
100 Mbit) har ökat.

Tillgång till bredband ska årligen
öka vid jämförelse med senaste
mätningen från Post- och
telestyrelsen.

Målet uppfyllt

Öka antalet befintliga forum för
dialog och kommunikation kring
trygghetsfrågor.

Målet påbörjat

PTS (Post- och telestyrelsen)
årliga mätning
Skapa större delaktighet, dialog
och kommunikation kring
trygghetsfrågor
Vilka/antal forum som skapats
Vad säger utvärderingar om hur
deras syfte uppnåtts?
En kartläggning av befintliga
arbetssätt/metoder

Vid mätningen i oktober 2019
hade tillgången ökat med
ungefär 5 procentenheter från
föregående år.

Ett arbetssätt för hur målet ska
nås och hur kommunen ska
arbeta med detta område har
diskuterats (att starta upp EST –
effektiv samverkan trygghet,
som inrapporteringsverktyg samt
för att få en övergripande
lägesbild i frågorna). Arbetet
fortgår under hösten 2020.

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

Mätbart mål

Måluppfyllelse
2020-08-31/årsprognos

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

Ett övergripande mål.
Personalstrategiskt mål
Måluppfyllelse i sin helhet
kommer att anges i
personalberättelse.

Målet delvis uppfyllt

Sjuktal
Uttag av friskvårdspeng.
Medarbetarenkät – aktuella
mätetal

Sjukfrånvaron ska inte öka och
anges här för kommunstyrelsen
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Resultatet av
medarbetarundersökningen ska
presenteras för
kommunstyrelsen och för
kommunstyrelsens del vid APT.
En handlingsplan för ska
upprättas
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Värna miljön
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar.
Mål

Mätbart mål

Måluppfyllelse
2020-08-31/årsprognos

Målet delvis uppfyllt
Ökat användande av befintlig
teknik för att minska resande.
Statistik över resor med
kollektivtrafik, kommunbilar
respektive privatbilar.

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

Pga Corona har det totala
resandet minskat. Några
nyckeltal har ej tagits fram men
andelen om 5% har med all
sannolikhet uppnåtts med god
marginal.

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

Mätbart mål

Måluppfyllelse
2020-08-31/årsprognos

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

Ett antal e-tjänster som ger
verksamhetsnytta för såväl
användare som mottagare.

Målet uppfyllt
Fem e-tjänster har publicerats
som ger verksamhetsnytta för
såväl användare som mottagare

Mäts via inbyggd funktion för
nöjdhetsindex samt via
utvärdering.
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Torgför Ockelbo
Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utom
kommunen.
Mål
Nå fler invånare, besökare och
företagare i digitala forum.
Antalet följare i sociala medier
(Facebook & Instagram)
Räckvidd och interaktion i
sociala medier (Facebook &
Instagram)

Mätbart mål
Öka antalet följare i sociala
medier.
Öka räckvidden och
interaktionen i sociala medier.
Öka besöken på webben, samt
e-tjänster

Besök på ockelbo.se.

Måluppfyllelse
2020-08-31/årsprognos

Målet uppfyllt
Antal följare Facebook
1 januari 2020: 3 986
31 augusti 2020: 4 279
En ökning med 293 följare (7 %)
Antal följare på Instagram
1 januari 2020: 3 747
31 augusti 2020: 3 913
En ökning med 166 följare (4 %)

KOMMENTARER TILL RESULTATET
För perioden
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden om 2,6 mkr. Detta förklaras till
största delen av sjukskrivning och vakanser inom administration och näringsliv samt att
planerad inköpsorganisationen inte har genererat några kostnader. Lägre kostnader för
politisk verksamhet på grund av reducerat antal sammanträden under våren. Integration
och arbetsmarknad redovisar för perioden ett underskott som beräknas återhämtas under
året. Kommunstyrelsens redovisar som årsprognos att hålla sig inom angiven budgetram.
Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning uppnås för perioden och som prognos för året.

Driftsbudget
Avvikelser/områden att kommentera
På grund av inget flyktingmottagande har intäkterna under året minskat. Anpassning av
verksamheten till 2021 pågår men ett underskott beräknas för året.
Arbetsmarknadsenheten har en kraftig ökad tillströmning av deltagare med stor del av
finansiering från arbetsförmedlingen. Bedömningen är att det överskott som kommer att
redovisas under året kommer att finansiera flyktingverksamheten.
Uppföljningen visar på ökade kostnader för detaljplaner, byggnation och kostnader för
vägbyggen/breddning/anslutningskostnader. De ökade kostnaderna möts till stor del av att
driftskostnaderna för fastigheter ser att bli lägre än budgeterat på grund av en mild vinter.
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INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen investeringsbudget 2020 (utgångspunkt) fastställdes till 6,9 mkr (inkl
tillägg om 2,8 mkr för inledande investeringsprojekt vid Wij Trädgårdar och tillägg om
1,5 mkr för inköp av paviljonger Wij förskola.
Kommentarer
Nettoinvestering för perioden är 19,3 mkr inkl köp av fastigheter Wij Trädgårdar.
Årsprognosen beräknas till 25,0 mkr.
De stora investeringarna för 2020 är renovering av bystugan i Åbyggeby, belysning längs
Wij-åkrarna, upprustning av omklädningsrum IP samt upprustning fastigheter på Wij
trädgårdar.

FRAMTID
Covid-19
Mycket kommer att vara beroende på hur coronaviruspandemin kommer att utveckla sig
till hösten och framåt. Om smittspridningen tar ny fart så kommer detta arbete igen att
behöva prioriteras och ges mycket tid. Arbetet med att få fram en utvärdering av hur
hanteringen av coronaviruspandemin varit kommer att prioriteras.
Samhällsplanering
Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av detaljplaner och möjliggörandet av
byggnation är ett viktigt fokusområde för kommunen.
Arbetet med ny översiktsplan pågår och är ett omfattande arbete. Projektplan finns
framtagen. Den valda tidshorisonten för Ockelbos nya översiktsplan kommer att vara år
2040. Under arbetet med den nya översiktsplanen kommer framtidsbilder och mål att tas
fram som visar på hur kommunen vill att Ockelbo ser ut år 2040. Dessa kommer att utgöra
grund till översiktsplanens ställningstaganden och övergripande planeringsinriktning.
Översiktsplanen planeras att antas preliminärt av kommunfullmäktige våren/sommaren
2023.
Näringsliv
Vi upplever ett växande intresse för Ockelbo från både lokala och externa företag. De
företag som bygger och investerar sänder positiva signaler till övrig näring att de tror på
Ockelbo. Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av detaljplaner och
möjliggörandet av byggnation är ett viktigt fokusområde för kommunen.
Kommunikationer
Framtida kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor för kommunen och ett viktigt
utvecklingsområde.
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Arbetsmarknadspolitik
Under senare delen av 2019 har kommunen haft en dialog med arbetsförmedlingen om
hur samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen ska se ut 2020. Dialogen där
parterna har speglat varandras bilder om samarbetet och hur en gemensam strategi ska
se ut framåt. Överenskommelsen avser 2020 där diskussioner pågår om strategi för 2021.

PERSONAL
Redovisning av sjukfrånvaro är obligatoriskt för kommunerna att redovisa och för
kommunstyrelsens del har sjukfrånvaron ökat per augusti 2020 med jämförelse med
samma tid föregående år.
Att beakta vid jämförelser när beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer påverkas
förändringen markant vid enstaka sjukfrånvarotillfällen.
Total sjukfrånvaro
Kön

2020-08-31

2019-08-31

2019

Kvinna

2,2

1,2

1,5

Man

2,6

1,4

1,6

Totalt

2,4

1,3

1,7
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Driftsredovisning (belopp i tkr)

Verksamhet

Årsprognos
2020

Avvikelse
årsprognos
2020

2 775

2 775

0

Budget
2020

Budget
Aug
2020

Ek uppf
Aug
2020

Avvikelse
Aug
2020

10

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

1 850

1 506

344

11

STÖD TILL POLITISKA PARTIER

848

848

0

565

435

131

13

ÖVRIG VHT

890

890

0

593

351

242

30

FYSISK O TEKNISK PLAN

1 050

1 650

-600

700

1 360

-660

32

NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER

2 460

2 060

400

1 640

1 327

313

33

TURISM

150

150

0

100

37

63

36

VGS

4 756

4 756

0

3 171

3 232

-61

38

RÄDDNINGSTJÄNST

4 650

4 650

0

3 100

3 081

19

39

KOMMUNAL BEREDSKAP

0

0

0

0

0

0

53

KOMMUNIKATIONER

9 090

9 440

-350

6 060

6 224

-164

71

FOLKHÄLSA - BRÅ

350

350

0

233

246

-12

79

FÄRDTJÄNST

990

640

350

660

399

261

91

UTVECKLINGSMEDEL

3 600

3 600

0

2 400

2 671

-271

93

KOMMUNADM

25 104

24 504

600

16 736

15 614

1 122

94

INTERNATIONELLT

96

PERSONALADM
Summa

100

100

0

67

3

64

1 960

1 960

0

58 773

58 373

1 307
39 182

839
37 326

467
1 856

0

0

0

0

700

-700

400

AME/Integration
21

FLYKTINGVERKSAMHET

22

ARBETSMARKNADSENHETEN

5 529

5 529

0

Summa

5 529

5 529

0

3 686
3 686

3 815
4 515

-129
-829

300

1 400

-1 100

200

1 235

-1 035

Teknikområdet
30

FYSISK O TEKNISK PLAN

34

VÄGAR, GATOR O PARKER

7 650

7 650

0

5 100

4 571

529

773

BOSTADSANPASSNING

1 150

1 150

0

767

338

428

93

KOMMUNADM

3 277

3 277

0

2 185

2 174

10

FASTIGHETER

14 329

13 629

700

Summa

26 706

27 106

-400

9 553
17 804

7 934
16 253

1 619
1 551

Summa kommunstyrelsen totalt

91 008

91 008

0

60 672

68

58 094

2 578
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Investeringsredovisning (belopp i tkr)
PROJ

Budget

9000 OSPECIFICERAT KOMMUNSTYRELSEN

Utfall

Avvikelse

377

-377

200

9104 FÖRSKOLEUTREDNING
9105 WIJ FÖRSKOLA - PAVILJONGER

1 500

9107 C-HUSET - VÄRME O VENTILATION
9109 C-HUS - KOMMUNKONTORET

200
561

939

202

-202

89

9114 LARM, BRANDLARM, PASSERSYSTEM

200

9115 WIJ TRÄDGÅRDAR - ÖVERGRIPANDE

2 800

9115 WIJ TRÄDGÅRDAR - ÖVERGRIPANDE

-89
200

337

2 463

13 300

9135 ÅBYGGEBY - BYSTUGAN

1 300

9144 OMBYGGNAD ÅMOT
9155 JÄDRAÅS - VÄRMEPUMP
9164 BYSJÖSTRAND - YTSKIKT
9166 HÄLSOCENTRALEN - YTSKIKT

300

9167 BYSJÖSTRAND - FASAD

500

9168 BYSJÖSTRAND - SPOLDESINFEKTOR

130

9175 FD GRANNGÅRDEN
9186 C-HUS - MSB/LEDNINGSPLATS
9192 C-HUS - OMKLÄDNINGSRUM

1 400

9205 VÄGBELYSNING

370

930

95

-95

120

-120

12

-12

426

-126
500

128

2

46

-46

513

-513

623

777

46

-46

9208 KUXAHALLEN - MATCHKLOCKA

220

209

11

9221 IP - RUST OMKLÄDNINGSRUM

650

566

84

126

-126

9222 IP - VÄRMEÅTERVINNING
9223 IP - LÄGERBOENDE

600

600

9228 INFARTS - VÄLKOMSTTAVLOR

500

500

9231 GÅNG OCH CYKELPLAN

600

811

-211

9236 MUDDRING SUNDSBRON

2

-2

9237 ILÄGGNINGSPLATS BÅTAR

81

-81

9249 RIDHUS

48

-48

107

-107

3

-3

9250 GÄVERÄNGE - UTEMILJÖ SKOLA
9261 FRAMTIDENS CENTRUM 2.0
9301 INVENTARIER KOMMUNKONTOR
9303 PA-SYSTEM

100

100

50

50

9310 INVENTARIER VÄNORTSRUM

30

9410 EKONOMI - UTDATA

150

-30
150

9510 VW CRAFTER XUP930

47

-47

9511 CADDY YLH931

62

-62

19 338

5 162

Summa

11 200

Årsprognos

25 000

69
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-08-12

KS 2020/00378

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

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 –
uppföljning
Förslag till beslut
Uppföljning av interkontrollplan 2020 i samband med delårsbokslutet
godkänns
Sammanfattning av ärendet
Enligt internkontrollplan 2020 ska uppföljning av planen genomföras i
samband med delårsbokslutet för 2020.
Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid
delårsbokslutet och vid årsbokslut. Uppföljning av interkontrollplan 2020
per 2020-08-31 har genomförts och redovisas enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2020 kommunstyrelsen – uppföljning per 2020-08-31

Ärendet
"[Här beskriver du ärendet i detalj. Syns EJ i protokollet!]"

70

Kommunstyrelsen - Internkontrollplan 2020 – uppföljning augusti 2020
Rutin

Rutin för redovisning
av delegationsbeslut

Kontrollmål

Säkerställa att delegationsbeslut delges kommunstyrelsen

Ansvarig för kontroll

Kommunchef

Kontrollmetod (inkl frekvens)

Avstämning kvartalsvis med behöriga delegater.
Införs som en stående punkt på
arbetsplatsträff.

Rapport till

Kommunstyrelsen

Rapporteringstidpunkt

Redovisning till kommunstyrelsen i september 2020.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2021

Uppföljning
En stående punkt på varje arbetsplatsträff har inneburit en påminnelse till de berörda. Antalet redovisade delegationsbeslut har ökat. En mall kommer att utarbetas
för att förenkla.

Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur
man får behandla personuppgifter.

En granskningsplan för 2019
för den tillsyn som kommer genomföras har upprättats av
dataskyddsombudet.
Säkerställa arbetet enligt
dataskyddsförordningen,
GDPR

Kommunchef

Tillsynen innebär att ombudet
kontrollerar utvalda verksamheter för att se om reglerna för
GDPR efterlevs. Vid brister
kommer råd om åtgärder att
lämnas.

Kommunstyrelsen

Redovisning till kommunstyrelsen i september 2020.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2021

Uppföljning
Arbetet med GDPR innebär ett stort verksamhetsområde och det är en kommunövergripande fråga. Kommunens interna organisation behöver säkerställas.
Det löpande arbetet pågår kontinuerligt. Vikten av att utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt behöver klarläggas. Beslutade rutiner behöver klarläggas.

KS - Internkontrollplan 2020 - uppföljning
Uppföljning kommunstyrelsen 2020-09-29
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Rutin

Säkerställa ärendeflödet i Cicero

Kontrollmål

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

Ansvarig för kontroll

Kontrollmetod (inkl frekvens)

Kommunchef

Registrator tar ut listor och fördelar ut till medarbetarna på påKommunstyrelsen
gående ärenden äldre än 12
månader minst två ggr per år.

Undantagsfall kan finnas.

Rapport till

Rapporteringstidpunkt

Redovisning till kommunstyrelsen i september 2020.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2021

Uppföljning
Rutinen är säkerställd. Registrator tar ut listor och fördelar ut till medarbetarna på pågående ärenden äldre än 12 månader minst två ggr per år.
Skapa relevanta rutiner med
Personaladministrativa
upprättande av riskbeskrivrutiner
ning

Personalchef

Säkerställa rutiner för semesteruttag.

Kommunstyrelsen

Redovisning till kommunstyrelsen i september 2020.

Avstämning kvartalsvis.

Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2021

Ockelbo kommun har en antagen Informationssäkerhetspolicy, men saknar riktlinjer och
instruktioner.

Redovisning till kommunstyrelsen i september 2020.

Uppföljning
Arbetet pågår

Informationssäkerhet

Arbetet med informationssäkerhet ska struktureras och
stärkas.

Kommunchef

Riktlinjer och rutiner ska tas
fram under 2020

Kommunstyrelsen

Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2021

Uppföljning
Ej uppfyllt. Osäkert om arbetet kommer att hinna göras under 2020.

KS - Internkontrollplan 2020 - uppföljning
Uppföljning kommunstyrelsen 2020-09-29
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Rutin

Fakturahantering

Kontrollmål

Alla fakturor ska betalas inom
angiven tid.

Ansvarig för kontroll

Ekonomichef

Kontrollmetod (inkl frekvens)

Rapport från ekonomisystemet
tas ut två gånger år, 31 augusti
och 31 december.
Sammanställning över utfall
delges nämnderna två gånger
per år.

Rapport till

Rapporteringstidpunkt

Kommunstyrelsen

Uppföljning redovisas i kommunstyrelsen i september
2020.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2021

Uppföljning
Redovisas vid sammanträdet

Följa avtal och regelverk
Inköpstrohet mot ramavtal

All personal med inköpsbehörighet ska ha förståelse för ra- Ekonomichef
mavtal, och lagen om offentlig
upphandling.

Alla inköpsansvariga ska genomgå en utbildning under året.
Klarlägga vilka som har behörighet att göra inköp.

Kommunstyrelsen

Uppföljning redovisas i kommunstyrelsen i september
2020.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2021

Uppföljning
Samverkan med Sandvikens kommun. Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2020.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla kommunens lekplatser,
på skolor och förskolor, ska
vara godkända och utrustade
enligt lekplatsstandard.

Teknisk chef

Alla lekplatser ska ha ett godkänt besiktningsprotokoll.

Kommunstyrelsen

Uppföljning redovisas i kommunstyrelsen i september
2020.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2021

Uppföljning
Rutinen avstämd Alla lekplatser har ett godkänt besiktningsprotokoll.

KS - Internkontrollplan 2020 - uppföljning
Uppföljning kommunstyrelsen 2020-09-29

73

3 (3)

Sida

1(5)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-16

KS 2020/00374

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

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget
2021-2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021–2023 behandlas och
diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober.
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)

Budget 2021

Friskvårdspeng – utökad ram
E-tjänster/ Hemsida/Intranät
Kuxatrafiken
Ökat öppethållande i väntsalen
Planarbete
Internetabonnemang förtroendev.
Summa

250
500
500
400
600
50
2 300

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 2021-2013
Förslag till kommunstyrelsens mätbara mål
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Ockelbo kommun

2020-09-16

Sida

KS 2020/00374

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. På
grund av 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 1 500 kr räcker den ramen
inte längre till och behöver utökas med ytterligare 250 tkr.
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
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tkr/år. Om kommunens egen 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.
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
Samverkan arbetsmarknadsenheten - Individ och familjeomsorgen
I januari 2020 påbörjades ett projektsamarbete mellan
arbetsmarknadsenheten och Individ och familjeomsorgen. Syftet med
projektet är att få personer som uppbär försörjningsstöd ska få en snabbare
väg till egen försörjning via arbete eller studier. Personerna får en anställning
(introduktionsanställning eller lönebidragsanställning) via kommunen och
arbetsmarknadsenheten med anställningsstöd från arbetsförmedlingen.
Anställningen kan kombineras med studier på vuxenutbildningen om behov
finns, anställningens innehåll ska individanpassas till varje persons behov.
Anställningen kan förlängas upp till två år, men målet är att personen
rekryteras till en reguljär anställning tidigare eller går vidare till
heltidsstudier.
Projektet har under första halvåret tagit emot 27 personer och personerna i
projektet beskriver en positiv utveckling i sin väg till arbete eller studier. För
att uppnå projektets syfte och mål behöver projektet fortlöpa även under
2021 då kan vi även se de slutgiltiga effekterna av projektet. Men redan nu
ser både arbetsmarknadsenheten och individ och familjeomsorgen positiva
effekter av projektet.
Inför 2020 budgeterades det 1 mkr i medel till individ och familjeomsorgens
budget för projektet, det finns ett stort behov av att minst lika mycket medel
avsätts även 2021 för att det gemensamma projektet ska kunna fortlöpa även
nästa år.
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
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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.
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.
Räddningstjänsten
Vid budgetsamråd har framkommit äskanden från räddningstjänsten på
ökade kommunala anslag. Diskussioner och beredning pågår mellan de
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samverkande kommunerna och kan resultera i högre avgift för Ockelbo
kommun.
Investeringsbudget
Kommunens investeringsram för 2021–2023 är 6,9 mkr/år. En
investeringsplan på ram kommer att presenteras på mötet för vidare
diskussion.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiutskottet
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KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2021
Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mål

Mätbart mål

Förbättra dialogen med företagare.

Företagsklimatet i kommunen är enligt svenskt
näringslivs mätning

Företagsklimatet i kommunen enligt svenskt näringslivs mätning

•

Den bästa kommunen i länet varje år

•

Bland de 100 bästa i landet varje år

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

Arbetslösheten ska årligen minska.

Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens officiella statistik.
Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina kontakter med kommunens verksamheter.
Stickprovsmätningar av upplevelse/bemötande/kvalitet i människors möten med kommunens verksamheter.
Medborgarundersökning ligger som grund för
bedömning. Undersökningen kommer att genomföras vartannat år
Samla vissa områden under området säkerhet i
en övergripande säkerhetspolicy samt utveckla
ett arbetssätt för ett effektivt och tydligt inhämtningsarbete inom dessa säkerhetsfrågor.
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Analys och uppföljning av medborgarundersökning 2019 enligt handlingsplan.
Nästa medborgarundersökningar genomförs
2021.

Upprättad säkerhetspolicy
Att tjänsten kommunicerats ut och använts för
inrapportering av händelser inom området
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Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i.
Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar.
Mål

Mätbart mål

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom
kontinuerlig tillgång av byggklara tomter och lägenheter.
Det ska finnas minst en byggklar tomt för flerbostadshus till försäljning.
Underlätta möjligheterna för företag att etablera
sig i kommunen.
Det ska finnas minst en tomt för företagsetablering

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har
ökat.
PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning

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

En tomt ska årligen finnas tillgänglig för företagsetableringar.

Tillgång till bredband ska årligen öka vid jämförelse med senaste mätningen från Post- och telestyrelsen.

Skapa större delaktighet, dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor
Vilka/antal forum som skapats
Vad säger utvärderingar om hur deras syfte
uppnåtts?

Öka antalet befintliga forum för dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor.

En kartläggning av befintliga arbetssätt/metoder

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

Mätbart mål

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

Detta mål anges i personalberättelsen och behöver inte anges här.

Sjuktal, Uttag av friskvårdspeng.
Medarbetarenkät – aktuella mätetal

Ett övergripande mål.
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Värna miljön
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar.
Mål

Mätbart mål

Ökat användande av befintlig teknik för att
minska resande.

Minskat totalt resande med 15 %. Beräkningsgrund: perioden 1 januari 2019 till den 31 december 2021

Statistik över resor med kollektivtrafik, kommunbilar respektive privatbilar.

Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande till
andra färdsätt.

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

Mätbart mål

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

Ett antal e-tjänster som ger verksamhetsnytta för
såväl användare som mottagare ska publiceras.

Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex
samt via utvärdering.

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

Mätbart mål

Nå fler invånare, besökare och företagare i digitala forum.
Antalet följare i sociala medier (Facebook & Instagram)
Räckvidd och interaktion i sociala medier (Facebook & Instagram)

Öka antalet följare i sociala medier.
Öka räckvidden och interaktionen i sociala medier.
Öka besöken på webben, samt e-tjänster

Besök på ockelbo.se och Visitockelbo.se
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Referens

2020-09-21

KS 2020/00480

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

Finanspolicy - uppföljning 2020-08-31
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Rapporten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till
kommunfullmäktige två gånger per år i samband med års- och delårsbokslut.

Beslutsunderlag
Finanspolicy rapport 2020-08-31

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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1.

Aktuell likviditetssituation

Tillgängliga likvida medel 200831:

Likvida medel

Belopp

Kassa och bank

78,9 mkr

Ej utnyttjade kreditlöften

0,0 mkr

Finansiella tillgångar som kan omsättas
inom tre bankdagar
78,9 mkr

Totalt:

Kommentar: Högre likviditet än vid årsskiftet. Checkkredit vilande.

2.

Placeringsportfölj

Placeringar 200831

Motpart

Instrument

Carlssson Noren
/Consensus

Macro Fund

Mangold

Etik global

Belopp
0,5 mkr
0,5 mkr
1,0 mkr

Totalt:
Kommentar: Portfölj oförändrad sedan årsskiftet
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3.

Skuldportfölj

Belopp

Genomsnittlig
räntesats

Kommuninvest

161,0 mkr

0,65 %

Totalt:

161,0 mkr

0,65 %

Långivare

Kommentar: Skuld ökat efter årsskiftet genom övertagande av lån för Wij
Trädgårdar. Genomsnittlig räntesats sjunkit från 0,69 % vid årsskiftet. 9,5 mkr
utav skulden utgörs av gröna lån.

Kapitalbindning

Max

Min

200831

< 1 år

30 %

0%

12,4 %

1-2 år

30 %

0%

22,6 %

2-3 år

20 %

0%

15,7 %

3-4 år

20 %

0%

25,7 %

4-5 år

20 %

0%

12,4 %

5-6 år

20 %

0%

0%

6-7 år

20 %

0%

11,1 %

7-8 år

20 %

0%

0%

8-9 år

20 %

0%

0%

9-10 år

20 %

0%

0%

Kommentar:
Genomsnittlig kapitalbindning är 2,85 år vilket är något längre än vid årsskiftet
2,77 år. En enligt policyn något sned fördelning kapitalbindning. Något att ta
hänsyn till vid omläggning av lån.
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Räntebindning

Max

Min

200831

< 1 år

60 %

35 %

36,1 %

1-3 år

30 %

15 %

15,5 %

3-5 år

25 %

5%

37,3 %

5-7år

15 %

5%

11,1 %

7-10 år

10 %

0%

0%

Kommentar:
Avvikelser mot policyn att åtgärda vid omläggning av lån. Genomsnittlig
räntebindning är 2,36 år mot 2,13 år vid årsskiftet.

4.

Borgensåtagande
Gäldenär

Belopp

Ockelbogårdar AB

153,2 mkr

Ockelbo Vatten AB

41,7 mkr
1,5 mkr

Wij Säteri AB

1,4 mkr

Lingbo pumpstation ek.förening

197,8 mkr

Totalt:

Kommentar: Betydligt högre borgensåtagande än vid årsskiftets 179 mkr.

5.

Avvikelser

Några avvikelser från finanspolicyn per 200831 finns att åtgärda.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-09

KS 2020/00468

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

Friskvård 2021
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Friskvårdsbidraget till anställda utökas från 1 500 kronor till 2 000
kronor/år med giltighet fr o m 2021-01-01.
2. Finansieringen hänförs ekonomiutskottet och till budgetprocessen 2021–
2023.
3. Friskvårdsbidraget rekommenderas att fr o m 2021 vara i samma
omfattning för de anställda både i kommunen och Ockelbogårdar AB.
Sammanfattning av ärendet
Bidrag till friskvård har diskuterats vid personalutskottets sammanträde i
februari och i september 2020. Det som har presenterats är att nivån på
friskvårdsbidraget bör vara lika för kommunen som för Ockelbogårdar AB.
Friskvårdsbidraget till personal inom bolaget är 2 000 kronor.
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2020-09-16

KS 2020/00169
2.6.1.1

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

Förmånscyklar Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Tillsvidareanställda i Ockelbo kommun erbjuds förmånscykel via
bruttolöneavdrag.
2. Kommunkontoret får i uppdrag att säkerställa den administration som
förmånscykel innebär för kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Upphandling av förmånscyklar pågår och genomförs av Sandvikens
kommun. Det finns ett ramavtal som Ockelbo kommun har möjlighet att
avropa.
Förmånscykel innebär att den anställde tecknar ett avtal om förmånscykel,
väljer en cykel ur en leverantörs sortiment och betalar för den via ett
bruttolöneavdrag. Storleken på löneavdraget bestäms av värdet på vald
förmånscykel. En avancerad el-cykel ger ett större avdrag än en traditionell
treväxlad manuell cykel.
En förmånscykel har en avtalslängd över tre år, som genererar ett aktuellt
marknadsvärde. (ibland kallat restvärde) vid avtalets slut. Förmånscykeln
kan då köpas loss eller lämnas tillbaka till leverantören.
En förmånscykel innebär en hyra av en cykel. Det är inget avbetalningsköp.
Upplägget kan upplevas som oattraktiv för vissa anställda eftersom avtalet
genererar ett aktuellt marknadsvärde efter tre (3 år). Ett värde som är svårt
att beräkna eftersom det baseras på marknadsvärdet som behövs ur
skattesynpunkt. Förmånscykel är så pass nytt att det är svårt att beräkna ett
korrekt marknadsvärde.
Förmånscykel är till viss del kostnadsneutralt för arbetsgivare som erbjuder
sina anställda detta. Det betyder att arbetsgivaren inte får någon direkt
kostnad för förmånscykeln. Kostnaden ligger i relationen mellan
leverantören och den anställde.
Viss administration åligger dock arbetsgivaren. Bruttolöneavdragen ska
hanteras i kommunens lönesystem och fakturor från leverantören ska
stämmas av mot listor med arbetstagare som har löneavdrag. Dessutom
behöver kommunen ha en kontaktperson som kan vara en länk mellan
leverantör och medarbetare.
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I närområdet har Hudiksvalls- och Bollnäs förmånscykel och Gävle har
infört det under 2020. Det är svårt att uppskatta hur många arbetstagare som
skulle vara intresserade i Ockelbo kommun. Utifrån jämförelser i närområdet
är uppskattningen att det kan vara allt mellan 75 – 400 personer.
Förmåncykel stämmer bra med kommunens miljömål och kan attrahera en
viss del av våra arbetstagare, och det kan även stärka vårt
arbetsgivarvarumärke. Det är dessutom inte så många mer förmåner som kan
erbjudas med bruttolöneavdrag. Förmånen innebär också vissa hälsomässiga
fördelar för de som tecknar sig för denna förmån.
Det är dock av yttersta vikt att kommunikationen kring förmånscykel blir
tydlig och balanserad och även lyfter fram att bruttolöneavdrag innebär att
årslönen minskar och att detta påverkar föräldrapenning, mer/övertid samt
statlig ålderspension.
Erbjuder Ockelbo förmånscykel blir Ockelbo den 56:e kommunen i Sverige
som erbjuder förmånscykel via leverantören.
Ärendet förmånscykel har beretts i kommunledningsgruppen som där
samtliga är positiva till denna förmån.

Beslutsunderlag
"[Här listar du bilagor till ditt ärende, om det finns några]"

Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"
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Datum

Referens

2020-09-11

KS 2020/00306

Arbetsmarknadsenheten
Larsson, Thomas, 0297-55521
thomas.larsson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Samverkan Ockelbo Kommun och Ockelbogårdar AB arbetsmarknadsåtgärder
Förslag till beslut
1. Ockelbogårdar AB får i uppdrag att bereda 10 - 20 platser för
arbetsmarknadsinsatser för personer som är arbetslösa och saknar
egen försörjning.
2. Ockelbogårdar AB får i uppdrag att bereda 10 feriejobbsplatser för
gymnasieungdomar under sommarlovet.
3. Utbildning och Kulturförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen
och Socialförvaltningen får i uppdrag att bereda minst 25 platser
vardera för arbetsmarknadsinsatser för personer som är arbetslösa
och saknar egen försörjning.
4. En arbetsgrupp utses med representanter från Ockelbogårdar AB och
Ockelbo Kommunen för att utreda möjligheterna för de föreslagna
insatserna och att ta fram lämpliga arbetsuppgifter för personer i
insatser hos Ockelbogårdar AB.
5. Ovan nämna förvaltningar arbetar fram lämpliga platser och
presenterar dessa för den samordnande enheten i kommunen som
föreslås vara arbetsmarknadsenheten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen och arbetsförmedlingen har under hösten 2019 haft en dialog om
hur samarbetet och planeringen av insatserna för arbetssökande ska fungera
under 2020.
I dialogarbetet kunde vi konstatera att en gemensam satsning behöver göras
för att vända den höga arbetslösheten i Ockelbo Kommun.
Utifrån de antal personer som arbetsförmedlingen och Ockelbo kommun vill
erbjuda utvecklande insatser för i Ockelbo finns ett stort behov att utöka
antalet platser för Introduktionsjobb, nystartsjobb, extratjänster,
arbetsträning eller praktik. Även platser för feriejobb för gymnasieungdomar
behöver utökas.
För att utöka möjligheterna för Ockelboborna att hitta lämpliga platser
föreslår kommunstyrelsen att Ockelbogårdar AB och kommunens
förvaltningar bereder platser för introduktionsjobb, nystartsjobb,
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lönebidragsanställningar, praktik, arbetsträning och feriejobb för ungdomar
under sommarlovet.
Kommunens arbetsmarknadsenhet föreslås vara samordnande när det gäller
samverkan och kontakten med arbetsförmedlingen. Främst när det gäller
möjliga insatser och kandidater till de tilltänka insatserna i Ockelbo.
Under våren och sommaren har en dialog förts intern mellan kommunens
förvaltningar och även mellan kommunen och Ockelbogårdar AB för att
bereda flera platser för arbetsmarknadsinsatser.
Samarbetet kommer att vara en viktig del i den satsningen för arbetssökande
mot egen försörjning som påbörjades 2020.

Beslutsunderlag
Verksamhetschef Thomas Larssons tjänsteskrivelse - Samverkan i Ockelbo
kommun och Ockelbogårdar AB

Beslutet ska skickas till
Ockelbogårdar AB
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KS 2020/00450

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

Svar på remiss av SOU 2020:8 Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner svaret och överlämnar det till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillsätta en parlamentarisk
kommitté för att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att
fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén lämnade sitt
slutbetänkande den 19 februari 2020.
Remissvar:
Stöd och incitament för strategisk samverkan och frivillig
sammanläggning av kommuner
• För att det ska bli ett strategiskt och långsiktigt samarbete måste
kommunerna få möjlighet att göra ett gediget förarbete.
• För att få en strategisk och långsiktig samverkan eller fördjupa
befintlig samverkan måste varje enskild kommun göra en
analys av kommunens nuvarande och framtida utmaningar.
• Potentiella områden för långsiktig samverkan måste
identifieras. För att kunna göra detta måste kommuner få
tydliga incitament innan de kan ansöka om statsbidrag för
samverkan med en eller fler kommuner.
Försöksverksamhet
• Positivt med försöksverksamhet, men det kan finnas många
hinder som måste belysas
• Viktigt att medborgarperspektivet tas i beaktande
• Tveksamt om det finns tillräckliga incitament för att medelstora
och större kommuner ska vilja gå samman med andra
kommuner. Även om skulden avskrivs finns kommunala
skillnader och utmaningar. För mindre kommuner finns risken
att man upplever sig som allt mer perifera – jmf tidigare
kommunsammanslagningar
• Att starta eller vidareutveckla strategisk samverkan kan på sikt
leda till sammanslagningar
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• Det kan behövas ytterligare incitament för att kommuner som
har tillräcklig kapacitet idag ska finna samverkan intressant
• Viktigt med tydliga incitament för de kommuner som idag har
svårt att inleda samverkan när det råder resursbrist
Former för stöd och analys för att stärka kommunernas kapacitet
• Positiv till att en delegation inrättas med fokus på strategi för
att klara framtida utmaningar.
• Viktigt att det finns en sammankallade aktör med ett tydligt
uppdrag.
• Det bör vara kommunerna som gör en strategisk inventering
och identifierar vilka områden som är aktuella för strategiskt
samarbete.
• Det bör också föras dialoger mellan nära geografiskt placerade
ansvariga.
• Positiv till förslaget att forskning tillämpas för
kapacitetshöjande åtgärder.
Statens åtagande och statlig närvaro i hela landet
• Instämmer att statens närvaro och ansvar måste förtydligas och
ser positivt på kommundelegationens uppdrag.
• Om staten ökar sin närvaro kan kommunerna få mer kompetens
men också bidra till ökad förståelse mellan kommun och stat då
många kompetensutbyten kan komma att ske.
• Staten bör ta ett tydligt ansvar för sina åtaganden i kommunerna
och utveckla det arbetet med att garantera statlig närvaro i hela
landet. Det bör finnas ett tydligt ansvar för att utveckla och
implementera detta.
Kommunernas ekonomi
• Positivt att utredningen föreslår en minskad användning av
riktade statsbidrag. Nackdelar med riktade statsbidrag är
kortsiktigheten, oklar måluppfyllelse och den administrativt
betungande uppföljningen som oftast krävs vid återsökning av
bidragen.
• Om en bred översyn av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet genomförs, är det viktigt att beakta de
utmaningar som finns i vissa delmodeller och som är svåra att
påverka och ofta kostnadskrävande.
• Förenkla avtalssamverkan.
Kommunernas kompetensförsörjning
• Vissa kan ha större utmaning än andra att anställa specialister
och att vissa tjänster blir personberoende. Kommuner som
identifierat sådana utmaningar bör få incitament för att
strategiskt och långsiktigt lösa personal- och
kompetensförsörjningen. Kommunerna bör även undersöka
möjligheten till samverkan.
• Årligt statsbidrag för utbildningscentra bör garanteras över en
längre period. På så sätt kan en strategisk samverkan bidra med
kompetensförsörjning på längre sikt.
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Instämmer med SKRs yttrande om studienedskrivning, detta
bör införas och inte utredas ytterligare. Det behövs fler och mer
strategiskt långsiktiga förslag.

Tekniska lösningar välkomnas men en sådan omställning kommer initialt att
belasta kommunernas ekonomi ytterligare. Incitament för en sådan
omställning saknas i utredningen
Kommunernas digitaliseringsarbete
• För att kunna utveckla kommunala verksamhet med hjälp av ny
teknik behöver vissa kommuner få stöd både med nationella
lösningar kring infrastruktur, säkerhetslösningar m.m. och
ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet kan också vara
personella resurser.
• Det är viktigt att t.ex. SKR och Inera får resurser för att
utveckla lösningar och dessa kan i sin tur kan samordna
utvecklingen med de statliga myndigheterna genom DIGG där
kommunerna har mycket utbyte.
• För att kommunernas digitaliseringsarbete ska ta fart måste
staten tillsammans med SKR ha ett ansvar att stödja och utbilda
för att stärka digitaliseringsarbetet.
• Arbetet med informationssäkerhet är viktigt och det kräver att
varje kommun arbetar med detta systematiskt. En viktig fråga
om ekonomiska och personella resurser för små och medelstora
kommuner. För att kunna genomföra detta arbete måste
kommuner få stöd från staten.
• Bredband är en viktigt för medborgare, företag och
digitaliseringen. De områden som återstår för att uppnå
regeringens mål 2025 blir mycket dyrare att bygga ut.
Kostnaden är så stor att det inte går att bygga på kommersiell
bas längre. Det måste till statliga bidrag för att dessa områden
ska bli utbyggda. Regelverket kring dessa bredbandsbidrag
måste förenklas så de faktiskt kan användas på de områden som
återstår för utbyggnad.
Övriga förslag och bedömningar
• Om kommunernas digitaliseringsarbete ska utvecklas anser
Ockelbo kommun att det är nödvändigt att staten ser över
speciallagstiftningen gällande grundläggande infrastruktur.
Positiva till att staten tar större ansvar och vidtar åtgärder för att förenkla och
utveckla arbetet med kommunernas klimat- och hållbarhetsarbete
Övriga synpunkter
• Text med samma innebörd återkommer ofta i ett flertal kapitel.
Det hade varit lättare för remissinstanserna om remissen varit
mer kort och koncist.
• Det har varit enklare om förslagen varit tydliga och att det
sedan funnits en bilaga med bakgrund, fördjupningar samt
övriga förslag som behandlats men inte förordas.
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•
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KS 2020/00450

Det hade även underlättat för de mindre kommuner som berörs
mycket av utredningen, de kommunerna har inte har resurser att
avsätta för att svara på en remiss på närmare 800 sidor.
Ockelbo kommun, liksom många andra kommuner i Sverige,
står inför stora kostnader för underhåll och investeringar i
gamla VA-ledningar och där utgår inget statligt stöd. Detta
nämns ej i utredningen, men är likväl en viktig fråga.

Beslutsunderlag
Svar på remiss av SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara
välfärdsuppdrag
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget – SOU
2020:8
Ärendet
Kommittén skulle utreda vilka åtgärder som bör vidtagas med tanke på vilka
utmaningar kommunerna står inför. I direktiven framhålls fyra specifika
strukturella åtgärder som kan bidra till att stärka kommunernas förmåga att
möta samhällsutvecklingen:
1 Kommunal samverkan. I Ockelbo sker detta genom bland annat
kommunalförbund (exempelvis räddningstjänst), gemensamma
nämnder (exempelvis samhällsbyggnadsnämnd), avtalssamverkan
(exempelvis upphandling), aktiebolag (exempelvis Ockelbogårdar)
2 Kommunsammanläggningar, som enligt direktiven ska vara frivilliga
3 Förändrade uppgifter, att uppgifter tillförs eller tas bort från
kommunerna.
4 Asymmetrisk ansvarsfördelning, vilket innebär att vissa kommuner
har fler och större ansvarsuppgifter än andra kommuner.
Den samlade bilden är att kommunerna står inför flera specifika utmaningar
som dessutom kommer tillta i styrka under överskådlig tid framöver. Dessa
är framför allt:
 svagare ekonomi
 svårigheter med personal- och kompetensförsörjning
 etablering och integration av nyanlända
 växande och uppskjutna investeringsbehov
 växande anspråk på service och välfärd
 kompetens att klara klimatförändring och hållbar
utveckling.
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Utmaningarna tenderar att vara större i de mindre kommunerna (framför allt
de i avlägsen landsbygd) utifrån att kapaciteten och robustheten både
avseende ekonomi och kompetens redan nu är svag. Vidare konstateras att
mindre kommuner har också sämre möjligheter att jobba strategiskt och
utvecklingsinriktat samt att söka och ta del av riktade statsbidrag. Ofta
saknas här tillräcklig mottagnings- och implementeringskapacitet. Detta
riskerar att ytterligare öka skillnaden mellan olika kommuner.
Utredningen har utifrån problembeskrivningen analyserat de angivna
åtgärderna utifrån följande möjliga effekter:
1 Ekonomisk effektivitet, kostnadseffektivitet och ökad robusthet i
ekonomin. Med robusthet menas i princip att med i kommuner med
en mindre ekonomi har sämre möjligheter att möta förändringar i
omvärlden som exempelvis förändringar i statsbidrag eller
befolkningsförändringar.
2 Ökad driftkapacitet. Detta kan antingen definieras som antingen
kommunens möjlighet att bygga upp kompetenser och resurser eller
att kunna leverera de tjänster som krävs i välfärdsuppdraget.
Utredningen beskriver att det är enklare i större kommuner att
exempelvis kunna anställa såväl specialisttjänster (som kommunjurist
eller utredare) som behörig personal inom kärnverksamheten.
3 Utvecklingskapacitet. Med detta menas kapaciteten kommunen har
att faktiskt utveckla samhället och orten. Det räcker inte med att
politiken fattar kloka beslut, det måste finnas resurser i förvaltningen
att genomföra besluten.
4 Effekter på lokaldemokratin
Effekterna sammanfattas i denna tabell (17:1 i utredningen)
Samverkan

Kommunsammanläggning

Generell
överföring av
uppgifter
Oklart
kunskapsläge.
Sannolikt vid
kapitalintensiv
verksamhet.

Ja.

Asymmetrisk
ansvars
fördelning
Oklart
kunskapsläge.
Sannolikt vid
kapitalintensiv
verksamhet.
Oklart.

Ekonomisk
effektivitet –
Ökad kostnadseffektivitet

Oklart
kunskapsläge.
Kanske vid
kapitalintensiv
verksamhet.

Kostnadsbesparingar inom
administration, dock
neutraliserat av
kostnadsökningar inom
andra verksamheter.

Ekonomisk
effektivitet –
Ökad
ekonomisk
robusthet
Driftskapacitet
–
Ökad kapacitet
att bygga upp
resurser och
kompetens

Nej.

Nej.

Ja.

Nej.

Kan innebära
ökad kapacitet
vid
decentralisering.
Förutsätter dock
att det finns
realistiska
förutsättningar.

Beslutet ska skickas till
Finansdepartementet
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Datum
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2020-09-14

KS 2020/00470

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

Försäljning av tomtmark Åmotsbruk - Vallhalla 1:91
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Försäljning av fastigheten Vallhalla 1:191 för 40 kr/m² beviljas.
Sammanfattning av ärendet
En privatperson är intresserad att köpa tomen Vallhalla 1:91 i Åmot (se
rödmarkerat område, bilaga). Tomtens storlek är 1 247 m².
Ett omfattande markarbete krävs för att göra tomten byggklar och
kommunen har, med hänvisning till detta, mottagit ett bud på 40 kr/m².
Kommunen har inte sålt tomter i Åmot på många år. För att uppmuntra
bostadsbyggande så föreslås att tomten säljs till rabatterat pris. Som vanligt
kommer kommunen att lägga med en klausul om återköpsrätt om inte
fastigheten bebyggs inom 2 år.
Beslutsunderlag
Bilaga karta Vallhalla 1:91

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

97

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Tekniska  David Hedman  0297-554 91  073-726 29 75  david.hedman@ockelbo.se
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Datum

Referens

2020-09-15

KS 2020/00385

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

Medelstilldelning Samordningsförbund Gävleborg 2021
Förslag till beslut
Samordningsförbundet Gävleborgs förslag till medlemsavgift för Ockelbo
kommun och för 2021 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Varje år fördelar staten medel för samordnade rehabiliteringsinsatser till
landets alla Samordningsförbund, baserat på varje medlemskommuns
försörjningsmått samt befolkningsantal.
Staten finansierar Samordningsförbunden med 50% under förutsättning att
Region/landsting finansierar 25% samt kommunerna tillsammans de övriga
25%.
Som framgår av bifogat dokument ”Finsam idealfördelning 2021” så har
Samordningsförbund Gävleborg möjlighet att få tillgång till 10,5 mnkr från
staten 2021.
Med anledning av det inte varit möjligt att genomföra medlemssamråd enligt
vanlig ordning under våren samt baserat på budgetplanering i
Samordningsförbundets Verksamhetsplan 2020-2022 föreslår styrelsen en
oförändrad medlemsavgift för 2021, med en mindre justering mellan
kommunerna.
Sammanställning av medlemsavgiften över år
År
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Belopp
21 000
34 962
34 962
34 962
69 924
69 924
69 817

Beslutsunderlag
Medelstilldelning från staten till Samordningsförbunden 2021ställningstagande från varje medlem.
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Extra

Samordningsförbund

Samordningsförbundet Uppsala län
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Samordningsförbundet Västra Östergötland
Samordningsförbundet Östra Östergötland
Arvika Eda samordningsförbund
Fryksdalens samordningsförbund
Klarälvdalens samordningsförbund
Samordningsförbundet Bengtfors Åmål Dalsed Säffle Årjäng BÅD-ESÅ
Samordningsförbundet Samspelet
Samordningsförbundet Östra Värmland
FINSAM Lekeberg och Örebro
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga
Samordningsförbundet i norra Örebro län SOFINT
Samordningsförbundet Sydnärke
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Samordningsförbundet Västerås
Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Finsam Västerdalarna
Nedansiljans samordningsförbund
Norra Dalarnas samordningsförbund
Samordningsförbundet Finsam Borlänge
Samordningsförbundet Finsam-Falun
Södra Dalarnas Samordningsförbund
Västerbergslagens Samordningsförbund
Samordningsförbund Gävleborg
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
Samordningsförbundet i Kramfors
Samordningsförbundet i Sollefteå
Samordningsförbundet i Sundsvall
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
Samordningsförbundet Ånge
Samordningsförbundet i Jämtlands län
Samordningsförbundet Södra Lappland
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Samordningsförbundet Umeåregionen
Samordningsförbundet Södra Norrbotten
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem
Samordningsförbundet i Södertälje
Samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna
Samordningsförbundet Stockholm stad
Samordningsförbundet Sundbyberg
Samordningsförbundet Roslagen
Samordningsförbundet VärNa
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Samordningsförbundet Finsam Gotland
Finnvedens samordningsförbund
Höglandets samordningsförbund
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Samordningsförbundet Värend
Sunnerbo samordningsförbund
Samordningsförbundet i Kalmar län
Samordningsförbundet i Blekinge Län
Finsam Kävlinge-Lomma
Lunds samordningsförbund
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp
Samordningsförbundet FINSAM i Helsingborg
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Län
03
04
05
05
05
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
25
01
01
01
01
01
01
01
01
09
06
06
06
07
07
08
10
12
12
12
12

VO
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd

Ideal-fördeln.
(tkr-avr.)
11 545 000
10 631 000
5 719 000
3 398 000
6 970 000
1 525 000
1 471 000
1 319 000
2 089 000
4 959 000
957 000
5 571 000
1 789 000
1 898 000
2 054 000
2 661 000
5 508 000
1 979 000
870 000
1 365 000
1 368 000
2 211 000
1 982 000
2 079 000
1 661 000
10 506 000
1 815 000
1 080 000
1 058 000
3 526 000
2 167 000
715 000
4 055 000
1 530 000
2 770 000
5 113 000
4 270 000
7 386 000
3 953 000
5 056 000
27 777 000
1 904 000
6 460 000
3 826 000
5 444 000
2 162 000
2 579 000
4 130 000
5 551 000
4 811 000
2 065 000
8 029 000
5 498 000
1 712 000
3 733 000
1 740 000
5 689 000

Samordningsförbundet Finsam i Malmö
Samordningsförbundet i Höganäs
Samordningsförbundet i Trelleborg
Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv
Samordningsförbundet Mittskåne
Samordningsförbundet Nils
Samordningsförbundet Nord Nordvästra Skåne
Samordningsförbundet Skåne Nordost
Sydöstra Skånes samordningsförbund
Söderåsens samordningsförbund
Samordningsförbundet i Halland
Samordningsförbundet Göteborg
Samordningsförbundet Insjöriket
Samordningsförbundet Skaraborg
Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet och Grästorp
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Samordningsförbundet Väst
Samordningsförbundet Älv och Kust
Sjuhärads Samordningsförbund
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
14

SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst

14 167 000
1 100 000
1 910 000
2 539 000
2 529 000
1 488 000
3 255 000
6 439 000
2 831 000
1 542 000
9 504 000
19 704 000
6 868 000
8 757 000
3 214 000
2 109 000
4 760 000
4 115 000
7 480 000

2020-06-29
Anna-Karin Hainsworth

Medelstilldelning från staten till
Samordningsförbunden 2021-ställningstagande
från varje medlem
Varje år fördelar staten medel för samordnade rehabiliteringsinsatser till
landets alla Samordningsförbund, baserat på varje medlemskommuns
försörjningsmått samt befolkningsantal.
Staten finansierar Samordningsförbunden med 50% under förutsättning att
Region/landsting finansierar 25% samt kommunerna tillsammans de övriga
25%.
Som framgår av bifogat dokument ”Finsam idealfördelning 2021” så har
Samordningsförbund Gävleborg möjlighet att få tillgång till 10,5 mnkr från
staten 2021.
Med anledning av det inte varit möjligt att genomföra medlemssamråd
enligt vanlig ordning under våren samt baserat på budgetplanering i
Samordningsförbundets Verksamhetsplan 2020-2022 föreslår styrelsen en
oförändrad medlemsavgift för 2021, med en mindre justering mellan
kommunerna, enlig följande:

Medlem

Sammanvägning av
försörjningsmått (75%)
och invånarantal 1664år (25%), SCB 2019 års

Belopp i kr

data

Staten (Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen)
Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Gävle kommun
Hofors kommun
Hudiksvalls kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Ockelbo kommun
Ovanåker kommun
Sandviken kommun
Söderhamn kommun
Summa

6 660 000

9,56%
35,77%
3,36%
12,51%
6,42%
3,02%
2,10%
3,52%
13,88%
9,87%

Samordningsförbund Gävleborg
Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle
Telefon: 070-0840400 | Org.nr. 2220003137
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3 330 000
318 411
1 191 224
111 848
416 426
213 649
100 467
69 817
117 140
462 369
328 649
13 320 000

2020-06-29
Anna-Karin Hainsworth

Samordningsförbundet är ålagda att inkomma med en begäran om medel till
Försäkringskassan i slutet av augusti varför finansieringen kommer att ligga
kvar på samma nivå som föregående år om inte annat ställningstagande
inkommit senast den 25/8 via e-post till Anna-Karin Hainsworth, annakarin.hainsworth@finsamgavleborg.se.

Samordningsförbund Gävleborg
Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle
Telefon: 070-0840400 | Org.nr. 2220003137

103

Sida

1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-08-03

KS 2020/00370

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

Redovisning av partistöd 2019 och partistöd 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Redovisning av partistöd 2019 godkänns.
2. Partistöd 2021 utbetalas enligt fastställda regler.
Sammanfattning av ärendet
Regler och riktlinjer för partistöd har antagits av fullmäktige den 2018-1217, § 109. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande
bestämmelserna om kommunalt partistöd. De av fullmäktige beslutade regler
och riktlinjer ligger till grund för bedömning av redovisning av partistöd och
inför fastställande av partistöd för kommande år.
Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistödet. Fullmäktige
får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin
redovisning och granskningsrapport.
Redovisning och granskning
Redovisning av partistöd 2019 har lämnats in från samtliga partier
representerade i fullmäktige.
De kostnader som redovisas ska stämma mot de intäkter som erhålls. Om
partistöd inte nyttjas föregående år ska ej nyttjade medel finnas med i
redovisningen kommande år.
Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.

Beslutsunderlag
1. Regler för kommunalt partistöd Ockelbo kommun, kommunfullmäktige
2018-12-17, § 109
2. Riktlinjer för redovisning av lokalt partistöd, kommunfullmäktige 201812-17, § 109
3. Redovisning av partistöd 2019 från partierna som är representerade i
kommunfullmäktige.
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Ärendet
Ett gemensamt informationsmöte med partiföreträderare planerades till våren
2020 för att informera om regler, riktlinjer och utformning av redovisning av
partistöd. Pga av den pandemi som präglat förutsättningarna under våren
2020 har detta inte kunnat genomföras.
Begränsning av partistödet
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Till parti, som
upphört att vara representerat i fullmäktige, betalas grundstödet ett år efter
det representationen upphörde.
I lagens mening är en stol ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn
att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från
en ledamot i fullmäktige. För fullmäktige i Ockelbo kommun är detta inte
aktuellt. För år 2019 fanns det inte några tomma stolar.
Sammanställning över erhållet och redovisat partistöd 2019.
Parti
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Totalt

Antal
mandat
12
8
5
2
2
1
1
0
31

Grundbidrag
2 718
2 718
2 718
2 718
2 718
2 718
2 718
2 718
21 743

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Partistöd
Mandatbidrag
159 913
106 608
66 630
26 652
26 652
13 326
13 326
413 108

Summa
Partistöd
162 630
109 326
69 348
29 370
29 370
16 044
16 044
2 718
434 850

Utbildningsbidrag
64 224
42 816
26 760
10 704
10 704
5 352
5 352
165 912

TOTALT
226 854
152 142
96 108
40 074
40 074
21 396
21 396
2 718
600 762
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109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119
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Datum

Referens

2020-09-14

KS 2019/00733

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

Svar på motion - Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga
drivmedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Niels Hebert (MP) yrkar i en motion:
”att Ockelbo kommun ställer sig positiv till att successivt byta ut (av
förvaltningen identifierade) lämpliga fordon till biogas/bensinhybrider när
ett tankställe för biogas finns etablerat.
- att Ockelbo kommun meddelar intresserade företag om detta beslut
- att uppdra åt kommunförvaltningen att återrapportera till
kommunfullmäktige senast i februari 2020.”
Svar: Kommunstyrelseförvaltningen utreder frågan om ett biogastankställe i
samarbete med Ekogas, externa aktörer och övriga berörda parter. Det finns
ett positivt intresse för Ockelbo som en del av infrastrukturen av
biogastankställen. I dagsläget finns olika laddmöjligheter och HVO100 i
centralorten. Biogas vore ett bra komplement när det kommer till att kunna
erbjuda alternativa bränslen, för bosatta, besökare och Ockelbo kommun.
Beslutsunderlag
Motion – Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

121

Motion
Ockelbo kommunfullmäktige
2019-11-07

Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel!
I Ockelbo kan vi idag tanka bensin, diesel, etanol och HVO. Av dessa är enbart etanol och
HVO (utan palmolja) att betrakta som förnyelsebara alternativ som spelar en viktig roll för
omställningen. Men det måste bli mycket billigare för vanligt folk att ställa om!
Varje år samlas tonvis av matavfall in från Ockelbos hushåll, matavfall som blir till biogas i
Forsbacka. Biogas kostar cirka 12:90 kronor litern, är lokalproducerat med svenska arbetsvillkor, och är dessutom helt fossilfritt. Det gör oss som kommun och nation oberoende
av det ständigt stigande världsmarknadspriset på råolja för transportsektorn.
Fordon som drivs med biogas har exakt samma egenskaper som ett fossilt drivet fordon.
Samma låga förbrukning. Samma säkerhet. Samma egenskaper att starta i kall väderlek.
Samma möjlighet till fyrhjulsdrift och dragkrok. Begagnatmarknaden är stor och prisnivån
för en biogas/bensinhybrid börjar på cirka 20 000kr. På nybilssidan finns bilar i alla klasser.
Och de har med inräknad mijöbilsbonus samma nybilspris som en vanlig bensinbil.
För den som kör 2 000 mil om året blir besparingen cirka 7 000-8 000 kr om året med biogas i stället för bensin/diesel eller HVO. Dessutom är den årliga fordonsskatten bara en
tredjedel jämfört med en fossilt driven bil.
Vad är haken? Det går bara att tanka biogas i Gävle, inte hos oss där kollektivtrafiken inte
erbjuder lika många valmöjligheter.
Tänk om även vi fick möjlighet att spara på både plånbok och klimat här i Ockelbo! Samtidigt bidrar vi till schyssta arbetsvillkor och svenska arbetstillfällen på den landsbygd vi alla
tycker så mycket om. Även kommunens förvaltningar skulle spara många tusentals kronor
i drivmedelskostnader.
Från företag som bygger tankstationer finns intresse av att på bolagets egen bekostnad
etablera ett tankställe för biogas i Ockelbo, förutsatt att kommunen kan tänka sig att ställa
om vissa (inte alla) av sina egna fordon till biogasdrift när en tankstation finns på plats. Inköp Gävleborgs upphandling medger detta i de flesta fordonsklasserna. Sveriges kommuner och landstings inköpsorganisation har också avtal som medger detta.
Det är dags att även vi Ockelbobor som är med och bidrar till biogasproduktionen också
får ta del av det drivmedel vi på sätt och vis har rätt till.
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Miljöpartiet i Ockelbo yrkarr:
- att Ockelbo kommun ställer sig positiv till att successivt byta ut (av förvaltningen identifierade) lämpliga fordon till biogas/bensinhybrider när ett tankställe för biogas finns etablerat.
- att Ockelbo kommun meddelar intresserade företag om detta beslut
- att uppdra åt kommunförvaltningen att återrapportera till kommunfullmäktige senast i februari 2020.

Niels Hebert
Miljöpartiet de gröna i Ockelbo
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-21

KS 2019/00750

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

Svar på motion - Stöd till byavakter och föreningar för
ökad trygghet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Ghaith Al-Tameemi (S) yrkar i en motion:
1. Att kommunen ska utreda möjligheterna för ekonomiskt stöd till
Byavakterna.
2. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till
Byavakterna.
3. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till
föreningar i kommunen.
Detta utifrån, kort sammanfattat:
- Att få personer idag valt att viga sin tid till att byavakta i vår kommun och
att det för att klara av arbetet behövs fler som vill vara med och
uppslutningen just nu är alldeles för låg.
- Att ideellt engagerade individer använder både tid och egna saker, bland
annat i form av bil och bränsle.
- Att statistiken visar att föreningsidrotten tappar mark.
- Att vår kommun behöver dessa, men även många andra Ockelbobors
engagemang för att öka vuxennärvaron och tryggheten i hela kommunen.
- Att ett stöd från politiken är ett sätt att uppmuntra alla goda krafter som
finns i vår kommun.
Svar: Utifrån bakgrundsundersökningar av till exempel andra kommuners
lösningar i liknande frågor, diskussioner och möten, är förslaget att
Byavakterna bildar en förening för att därifrån kunna ansöka om kommunala
bidrag.
Att låna ut kommunens bilar är något som skulle kunna försätta kommunen i
en konkurrenssituation gentemot Ockelbo Taxi och bör ej genomföras.
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Ockelbo kommun

2020-09-21

Beslutsunderlag
Motion - Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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15-11-2019

Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet.
Idag har få personer valt att viga sin tid till att byavakta i vår kommun. Men för att klara av
arbetet behövs det fler som vill vara med i det arbetet, för just nu är uppslutningen alldeles
för låg.
Civilsamhället spelar en viktig roll för det trygghetsskapande arbetet i den offentliga miljön.
Idag finns ett antal aktiva Ockelbobor som under de senare timmarna lägger sin tid till att
öka tryggheten i kommunen. Det är ideellt engagerade individer som använder både tid och
egna saker, bland annat i form av bil och bränsle, till att finnas ute och vara den sociala
tryggheten, vuxna förebilden och det medmänskliga stödet bland unga människor när de rör
sig ute på kvällar och nätter. Det vill säga individer som förebygger såväl kriminalitet som
skadegörelse, våld och drogmissbruk, men allra främst som är en viktig förebyggande insats
som skapar trygghet och gemenskap
Men föreningslivet får heller inte glömmas, eftersom föreningsidrotten handlar om mycket
mer än bara den fysiska aktiviteten. Den handlar också om glädje, gemenskap, demokrati,
ideella insatser och öppenhet för alla som vill vara med.
Statistiken visar att föreningsidrotten tappar mark, samtidigt som vi i Ockelbo går mot
strömmen. Det är något vi måste ta vara på, för att föreningslivet är en viktig faktor till ett
tryggare samhälle genom att det är så mycket mer än själva löpandet, bollsparkandet eller
ridandet.
Vår kommun behöver dessa, men även många andra Ockelbobors engagemang för att öka
vuxennärvaron och tryggheten i hela kommunen. Därför är stöd från politiken ett sätt att
uppmuntra alla goda krafter som finns i vår kommun.
Därför yrkar jag:
1. Att kommunen ska utreda möjligheterna för ekonomiskt stöd till Byavakterna.
2. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till Byavakterna.
3. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till föreningar i
kommunen.

Ghaith Al-Tameemi (S)
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Datum

Referens

2020-09-21

KS 2019/00742

Hedman, David, teknisk chef
david.hedman@ockelbo.se
Johansson, Ola, förvaltningschef
ola.johansson@ockelbo.se

Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo
förskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att
parkeringen på Lingbo förskola är dåligt planerad och föreslår en utbyggnad
av befintlig parkering.
Svar: Tekniska enheten och förskolan anser att nuvarande parkering inte är
en perfekt lösning, men att bygga ut parkeringen på förskolans sida kostar
mycket pengar och den ger inte många extra parkeringsplatser. Tekniska och
förskolan förordar att föräldrar använder sig av parkeringen på
Lingbogårdens sida. Förskolebarn ska ledas av sina föräldrar till förskolans
entré och därmed är det inte ett hinder att korsa vägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-29, §63 att återremittera ärendet för
ytterligare utredning av möjligheterna till en trafiksäkrare parkeringsmiljö.
Yttrande har inhämtats av Trafikverket:
”Trafikverket instämmer i kommunens svar. Förskolebarn ska inte gå själva
utan ska följas av vuxna fram till entrén. Det troliga är väl att merparten av
de trafikanter som passerar är närboende i Lingbo som väl känner till att det
ligger en förskola här. Åtgärder är dessutom redan gjorda för att förstärka att
det är en gångväg som passerar vägen. Vägen är avsmalnad på platsen och
försedd med sidomarkeringsskärmar och varningsskyltar om avsmalnad väg.
Om t ex linjemarkeringen behöver förstärkas kan underhåll se över det.
Buskaget vid den västra sidan kan också behöva en översyn så att det inte
har växt för mycket. Att anlägga ett gupp är inte aktuellt på denna plats. Ett
gupp i denna miljö skapar andra problem i form av buller och vibrationer.
hastigheten är 50 på hela Fallvägen (väg 586), en lägre hastighet skulle vara
rimlig på denna typ av väg. Om området inte är utpekat som tättbebyggt är
det länsstyrelsen som beslutar om lokala trafikföreskrifter. Kommunen eller
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annan kan lämna förslag på ändrad hastighetsgräns till länsstyrelsen.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Bättre parkering vid Lingbo förskola
Parkering Lingbo
KF beslut 2020-06-29, §63 – Bättre parkering vid Lingbo förskola

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

129

2(2)

Medborgarförslag
Ärendenummer: #1572 | (signerad) | 2019-11-14 13:06

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.
Vi är en grupp föräldrar till barn på Lingbo förskola. Vi anser att parkeringen är väldigt dåligt
planerad och när bemanningen är full på förskolan (oftast vid kl 9, då även många barn lämnas)
är det otroligt krångligt att sicksacka sig ut mellan bilar, gräsmatta, lyktstolpe och även andra
barn och föräldrar som är på väg till förskolan. Ta bort gräsmattan i mitten av parkeringen, eller
åtminstone minska en. Samt flytta eller ta bort lyktstolpen som står dåligt placerad.

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.
Vi tycker att det ligger i allas intresse att parkeringen görs om på Lingbo Förskola. Om vi ska
ställa oss på parkeringen ovanför, dvs vid Lingbogården ska vi korsa en väg i onödan vilket
såklart äventyrar barnens säkerhet och nu med dålig sikt och gräsmatta och stolpar äventyras
barns säkerhet också, med tanke på hur lätt det skulle vara att ett barn hamnar bakom en bil.
Dags för åtgärd!

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

För- och efternamn
Sarah Magdalena Kristina Lundberg
Adress
HAGALUNDSVÄGEN 17

Postnummer och ort
816 92 Lingbo

Telefon
029741844

E-postadress
S_nord@hotmail.com

Mobiltelefon
0702341574
Notifieringar
E-post
SMS

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Sarah Magdalena Kristina Lundberg
Person ID:
Datum: 2019-11-14 13:06
Signerad checksumma: 7EC130857B03EAFD7CE82920EBC5796A4B7D8033
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2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 63

Dnr 2019/00742

Svar på medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo
förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning av möjligheterna till en
trafiksäkrare parkeringsmiljö.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att
parkeringen på Lingbo förskola är dåligt planerad och föreslår en utbyggnad
av befintlig parkering.
Svar: Tekniska enheten och förskolan anser att nuvarande parkering inte är
en perfekt lösning, men att bygga ut parkeringen på förskolans sida kostar
mycket pengar och den ger inte många extra parkeringsplatser. Tekniska och
förskolan förordar att föräldrar använder sig av parkeringen på
Lingbogårdens sida. Förskolebarn ska ledas av sina föräldrar till förskolans
entré och därmed är det inte ett hinder att korsa vägen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Bättre parkering vid Lingbo förskola
Parkering Lingbo
KS beslut 2020-05-26, §92
Yrkanden
Joel Strömner (SD) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD) och
Liz Zachariasson (SD), återremiss av ärendet.
Beslutsgång
Efter överläggningar föreslår Anna Schönning (S), med instämmande av
övriga tjänstgörande ledamöter, återremiss av ärendet.
Inlägg
Joel Strömner (SD), Jonny Lindblom (SD), Liz Zachariasson (SD),
Anna Schönning (S), Ghaith Al-Tameemi (S), Marit Rempling (C),
Irene Bogren (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Referens

2020-09-14

KS 2020/00379

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

Fyllnadsval (SD) - Ersättare Socialnämnden mm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ersättare Socialnämnden - XX ()
Ersättare Valnämnden - XX ()
Ledamot Anna och Per G Berggrens stiftelse - XX ()
Ledamot A F Jäderbergs stiftelse - XX ()
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård - XX ()
Sammanfattning av ärendet
Ann-Katrin Zachrisson (SD) har 2020-06-26 inkommit med en avsägelse
från samtliga förtroendeuppdrag.
Förtroendeuppdrag
Ersättare socialnämnden
Ersättare valnämnden
Ledamot Anna och Per G Berggrens stiftelse
Ledamot A F Jäderbergs stiftelse
Ledamot Gemensamma nämnden för företagshälsovård

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Referens

2020-09-15

KS 2020/00454

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

Fyllnadsval (SD, M, KD) - Ersättare Ockelbogårdar AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ersättare Ockelbogårdar AB – XX ()
Sammanfattning av ärendet
Mari-Ann Dahlstedt (KD) har 2020-08-31 inkommit med en avsägelse som
ersättare i styrelsen för Ockelbogårdar AB.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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2020-09-14

KS 2020/00475

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

Politisk representant i arbetet med kretsloppsplan
Förslag till beslut
XX () utses som politisk representant i arbetet med kretsloppsplan.
Sammanfattning av ärendet
Det finns möjlighet att för Ockelbo kommuns del utöka representationen i
den politiska referensgruppen för arbetet med nya kretsloppsplanen.
Om intresse finns, kan 1-2 ledamöter/ersättare från kommunstyrelsen ingå i
referensgruppen (Mats Åstrand och Birger Larsson är redan utsedda från
Gästrike återvinnare).

Beslutet ska skickas till
Gästrike Återvinnare AB
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2020-09-14

KS 2020/00008

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

KS-KF ärenden
Förslag till beslut
 Avfallstaxa 2021
 Finanspolicy – uppföljning 2020-08-31
 Försäljning av tomtmark Åmotsbruk – Vallhalla 1:91
 Redovisning av partistöd 2019 och partistöd 2021
 Svar på motion – Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel
 Svar på motion – Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet
 Svar på medborgarförslag – Bättre parkering Lingbo förskola
 Fyllnadsval (SD) – Ersättare Socialnämnden mm
 Fyllnadsval (SD, M, KD) – Ersättare Ockelbogårdar AB
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Referens

2020-09-14

KS 2020/00009

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

Information kommunstyrelsen
 Yttre skötsel
 Corona/Covid-19 – aktuell situation
 Internationellt
 Näringslivsinformation
 Bredband
 Tillväxtutskottet/Arbetsförmedlingen

138

D Hedman
M Lindblom
J Krüger
M Ekström
L Sen Thakuri

