
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-23 

 

  

 
  
 

Kommunstyrelsen 
Plats: Stora Vänortsrummet/Teams 
Tid: tisdag 30 mars 2021 kl. 09:00 

• Ordförande, kommunchef och sekreterare finns i Stora 
Vänortsrummet 

• Ledamöter och ersättare ansluter via Teams 

• Starta din uppkoppling 30 minuter innan sammanträdet genom att 
klicka på den länk du fått i din kalender 

 

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Redovisning av delegationsbeslut 
 

 3 

4.  Delgivningar 
 

 4 

5.  Slutrapport för miljöprogram Ockelbo 2013-2020 
 

Johan Axell, VGS, ca 09:10 5 

6.  Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 
 

D Persson 41 

7.  Ekonomisk uppföljning - nämnderna 
 

J Krüger 43 

8.  Årsredovisning 2020 - Ockelbo kommun 
 

J Krüger 47  
KF 

9.  Rapport finanspolicy 2020-12-31 
 

J Krüger 107 
KF 

10.  Uppdrag till styrelse och nämnder inför års- och 
flerårsbudget 2022-2024 
 

A-S Stensson 112 



Ockelbo kommun 
Datum 
2021-03-15 

 Sida 
2(2) 

 

 

Ärende Föredragande  

11.  Internkontroll uppföljning 2020 och 
internkontrollplan 2021 - nämnder 
 

A-S Stensson 114 

12.  Remissyttrande förslag till Kretsloppsplan för 
Ockelbo kommun 
 

A-K Sundelius 123 

13.  Revidering av Bostadsförsörjningsprogram 
 

A-K Sundelius 195 

14.  Samarbete Individ och familjeomsorgen - 
arbetsmarknadsenheten - 
Arbetsmarknadsinsatser 
 

A-K Sundelius 196 

15.  Representant i Leader Gästrikebygdens styrelse 
 

A-K Sundelius 198 

16.  Lokal för politiska sammanträden, utbildningar 
m m 
 

A-K Sundelius 199 

17.  KS-KF ärenden 
 

 201 

18.  Information kommunstyrelsen 
Corona/Covid-19 – aktuell situation 
Verksamhetsplan 2020 – uppföljning 
Verksamhetsplan 2021 

 
M Lindblom 
A-S Stensson 
A-S Stensson 
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Magnus Jonsson 
ordförande 

 

 



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-15 

Referens 
KS 2021/00003  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-02-08 – 2021-03-15 har inga delegationsbeslut fattats. 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-15 

Referens 
KS 2021/00004  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
 Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2021-02-05 
 Företagshälsovårdsnämnden – Protokoll 2021-02-05 
 Gästrikerådet – Protokoll 2021-02-19 
 Dataskyddombudets årsrapport 2020 
 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-02-23 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kallelse 2021-02-23 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll 2021-02-23 
 Ockelbogårdar AB – Protokoll 2021-02-24 
 Boverket – Svarsjournal 
 Ockelbo Vatten AB – Protokoll med handlingar 2021-02-25 
 Gästrike Vatten AB – Protokoll med handlingar 2021-02-25 
 Regionalt kommunsamråd – Minnesanteckningar 2021-03-05 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Axell, Johan, 026-240053 
johan.axell@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-15 

Referens 
KS 2021/00149  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Slutrapport för miljöprogram Ockelbo 2013-2020 

Förslag till beslut 
1. Slutrapport Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 
2. Miljömålsarbetet enligt Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 avslutas. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Den dåvarande Bygg- och miljönämnden fick vid Kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 november 2009 uppdraget att utarbeta förslag till lokala 
miljömål för Ockelbo kommun. Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 antogs i 
juni 2013 och har fram till sista december 2020 fungerat som styrdokument 
för Ockelbo kommuns miljömålsarbete. 
Miljöprogrammet har följts upp årligen. Programmet avslutades sista 
december 2020 och en slutrapport sammanfattar måluppfyllelsen samt ger 
rekommendationer att ta hänsyn till i det fortsatta miljöarbetet.. 
Kommunstyrelsen har att besluta om att anta slutrapporten och avsluta 
miljömålsarbetet enligt miljöprogrammet. 
                         

Beslutsunderlag 
Antaget miljöprogram 2013 
Uppföljning miljöprogrammet 2020 
Slutrapport miljöprogram Ockelbo kommun 2021 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Johan Axell, 026-240053 
johan.axell@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-08 

Diarienummer 
      

 
 

 
 

 
 Kommunstyrelsen Ockelbo 

 

Slutrapport Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

 anta Slutrapport Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 

 avsluta arbetet med miljömålsarbetet enligt Miljöprogram Ockelbo 
2013-2020. 

Ärendet 
Den dåvarande Bygg- och miljönämnden fick vid Kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 november 2009 uppdraget att utarbeta förslag till lokala 
miljömål för Ockelbo kommun. Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 antogs i 
juni 2013 och har fram till sista december 2020 fungerat som styrdokument 
för Ockelbo kommuns miljömålsarbete. 
Miljöprogrammet har följts upp årligen. Programmet avslutades sista 
december 2020 och en slutrapport sammanfattar måluppfyllelsen samt ger 
rekommendationer att ta hänsyn till i det fortsatta miljöarbetet.. 
Kommunstyrelsen har att besluta om att anta slutrapporten och avsluta 
miljömålsarbetet enligt miljöprogrammet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Slutrapport Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 
Slutrapport Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 med bilagor 
Bilaga Uppföljning Miljöprogrammet vintern 2021 
Bilaga Miljöprogram Ockelbo 2013-2020 
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SLUTRAPPORT 

Miljöprogram för Ockelbo kommun 

Johan Axell, VGS, Miljö och Hållbarhetsenheten 
2021-03-11 
 

 

Sammanfattning 
Miljöprogrammet för Ockelbo kommun beskriver kommunens miljömålsarbete under 
perioden 2013-2020. Miljöprogrammet har fungerat som ett styrande dokument för 
kommunala verksamheter och bolag där merparten av målen inhämtats direkt från redan 
etablerade styrdokument. Arbetet med miljöprogrammet bedöms ha fungerat bra. Av de 45 
uppsatta mål bedöms 71 % som uppnådda eller nära att uppnås, 9 % tveksamt om de uppnåtts 
alternativt fortfarande är pågående och 20 % som inte uppnåtts.  

För att möta de miljöutmaningar som kommunen står inför har fyra lärdomar formulerats 
avseende erfarenheter, kunskap och ny kompetens att fokusera på i det kommande 
miljöstrategiska programmet. Viktiga aspekter att beakta i det fortsatta miljöarbetet är bl.a. 
dokumentstruktur – en uppdelning i ett statiskt styrande dokument och ett måldokument med 
indikatorer, tydligare målformuleringar med mätbara indikatorer samt att det operativa 
ägarskapet med ansvarsfördelning anges tydligare i kommande styrdokument.  
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Bakgrund 
Den dåvarande Bygg- och miljönämnden fick vid Kommunstyrelsens sammanträde den 30 
november 2009 uppdraget att utarbeta förslag till lokala miljömål för Ockelbo kommun. Ett 
förslag till miljöprogram för Ockelbo kommun arbetades fram i en arbetsgrupp bestående av 
tjänstemän från dåvarande Bygg & Miljö. Arbetet förankrades i en styrgrupp bestående av 
politiker från Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. 
 
Miljöprogram för Ockelbo kommun beskriver Ockelbo kommuns miljömålsarbete under 
perioden 2013-2020. Programmet visar vad som ska genomföras på lokal nivå för att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen och samtidigt bidra till arbetet mot Vision 2020. 
 
Miljöprogrammet har varit ett styrdokument för kommunens verksamheter och bolag. Det har 
fungerat som ett underlag i verksamhetsplanering samt budget- och investeringsprogram. 
Målgruppen har varit politiker och tjänstemän inom kommunkoncernen. Miljöprogrammet 
kom att vara ett koncentrat av kommunens styrdokument utifrån ett miljömålsperspektiv. 
 
Merparten av målen i miljöprogrammet hämtades från redan beslutade dokument, som 
Energieffektiviseringsstrategin, Naturvårdsprogrammet, Översiktsplanen och 
Renhållningsordningen. Där det har saknats mål alternativt en tydlig målformulering med 
viljeinriktning formulerades nya. 
 
Vissa mål i programmet kom att formuleras om för att göra dessa uppföljningsbara. 
Ambitionen var även att miljöprogrammet skulle uppdateras allteftersom nya styrdokument 
togs fram som berörde miljöområdet. 
 
Miljöprogrammet delades in i fem fokusområden som täckte 14 av de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen. 

 Klimat 
 Vatten 
 Biologisk mångfald 
 Giftfri miljö 
 God bebyggd miljö 

 

Genomförande 
Miljöprogrammet har över åren fungerat som ett styrdokument för kommunen och dess bolag. 
Programmet har kompletterat verksamhetsplaneringen och löpande årligt arbete med att 
tillföra miljöaspekten i genomförandet av verksamheten. Någon särskild handlingsplan för 
miljöarbetet finns därför inte i miljöprogrammet. Istället har genomförandet av miljöarbetet 
betonats som en del av verksamheten och därefter redovisats i den kommunala verksamhetens 
årsredovisning och delårsbokslut. 
 
Miljöprogrammets 45 mål har årligen följts upp och rapporterats till kommunstyrelsen. 
Uppföljningen gjordes från början av Bygg och Miljö och därefter VGS, Miljö och 
Hållbarhetsenheten, som fr o m 2016 gjort detta i samverkan med kommunledningskontoret 
Ockelbo kommun och X-Trafik. 
 
Uppföljning och slutredovisning av måluppfyllelsen för miljöprogrammets 45 mål bifogas: 
”Uppföljning av miljöprogrammet vintern 2021”. 
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Resultat 
Arbetet med att genomföra miljöprogrammet integrerat i verksamheten bedöms ha fungerat 
bra. Miljöprogrammet har satt fokus på miljöfrågorna i vid bemärkelse och idag är Ockelbo 
väl rustat för att möta fortsatta utmaningar inom miljöområdet. 
 
De åtgärder som genomförts som konsekvens av miljöprogrammets målformuleringar kan 
också sägas ha bidragit till att kommunen har tagit en position i Sverige som en kommun med 
tydliga miljöambitioner för att bl.a. bli en attraktiv kommun för boende, besökare och 
näringsliv. 
 
Med utgångspunkt i uppföljningen och slutredovisningen av måluppfyllelsen kan 
miljöprogrammets resultat anses vara framgångsrikt. Måluppfyllelsen illustreras av följande 
tabell: 
 
Status Antal Procent 
Grönt 32 71 
Gult 4 9 
Rött 9 20 
TOTALT 45 100 

 

Vad innebär tabellen? 
Status grönt: De mål som uppnåtts eller är nära att uppnås. 

Exempel på mål med status grönt är: 

Mål 6: 2014 skall all uppvärmning av kommunala fastigheter vara fossilfri. Målet är uppnått. 

Mål 13: 2020 Kommunen ska verka för att Rönnåsen skyddas som naturreservat utifrån 

områdets höga naturvärden samt friluftslivets behov av rekreationsområde. Målet är nära att 
uppnås. Inväntar svar från Länsstyrelsen. 

Status gult: Mål som det är tveksamt om de uppnås eller som behöver mer tid och är därför 
fortfarande pågående. Oklart om de kommer att nås (grönt) eller inte (rött). 

Exempel på mål med status gult är: 
Mål 4: 2020 Resandet med kollektivtrafiken ökar genom att buss- och tågtrafik utvecklas till 

ett effektivt och attraktivt system (basår 2012). Målet är inte uppnått utan definieras som 
pågående. Kommunen rår inte själva över trafikutvecklingen då trafikutvecklingen bl.a. är 
beroende av beslut på regional nivå och planeringsförutsättningar för X-Trafik. Pandemin 
under 2020 har också påverkat möjligheten till måluppfyllelse med minskat kollektivresande. 
Mål 18: 2020 De i kommunen förekommande växt- och djurarter ska ges möjlighet att 

kvarleva i reproducerande stammar. Det är tveksamt om målet nås då det är svårt att mäta 
och följa upp, samtidigt som det pågår ett kontinuerligt naturvårdsarbete som ska gynna 
måluppfyllelsen. 
Status rött: Mål som inte uppnåtts: 

Mål 11: 2014 senast, ska en kommunövergripande klimat- och energistrategi tas fram. Målet 
har inte nåtts. Motiveringen är att ett arbete skulle startas 2015 men inget hänt i frågan trots 
att Ockelbo kommun rår över frågan. 
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Mål 27: 2017 Alla befintliga vattentäkter i kommunen ska ha ändamålsenliga 

skyddsföreskrifter samt miljödom för vattenuttag. Målet har inte uppnåtts med förklaringen att 
det tar tid och därför nåddes inte målet på utsatt tid 2017. 
 
Måluppfyllelsen i sin helhet framgår av bilaga ”Uppföljning Miljöprogrammet vintern 2021”. 
 

Diskussion och lärdomar 
En central del i denna slutrapport är följande diskussion och resonemang kring de lärdomar 
Ockelbo kommun kan dra av arbetet med miljöprogrammet. Med lärdomar avses erfarenheter, 
kunskaper, ny kompetens eller liknande som kan tas med i det fortsatta miljöarbetet för att 
möta de utmaningar kommunen står inför. 
 
Det är lätt att som författare till en slutrapport som denna att förbise det omfattande arbete 
som det måste ha inneburit att ta fram miljöprogrammet. Att det i arbetet förekom 
diskussioner på både politisk- som tjänstemannanivå om prioriteringar och målformuleringar. 
Det är viktigt att i denna slutredovisning också ta hänsyn till att förutsättningarna 2013 kan ha 
sett helt annorlunda ut jämfört med idag, exempelvis ny kunskap om klimatförändringar och 
andra miljöutmaningar, andra yttre förutsättningar och förändrad lagstiftning, annan 
organisation och resurser, ekonomi m m. 
 
Intentionen i de formuleringar och slutsatser som här dras har inte som avsikt att kritisera. 
Samtidigt, oavsett hur omfattande arbetet var, är det viktigt att idag 2021 med avslutat 
program dra lärdomar av arbetet och använda lärdomarna i det kommande miljöstrategiska 
programmet för Ockelbo som är under framtagande. 
 
Lärdom 1: Svårigheten att nå uppsatta mål 
Uppföljningen visar att några mål inte har uppnåtts. Andra mål är inte uppnådda, men löper på 
som en aktivitet framöver utan slut. 
 
En orsak till att målen inte nås beror sannolikt på att miljöprogrammets målformuleringar är 
av så olika karaktär. Det är en heterogen blandning av olika sorters målformuleringar, som 
förmodligen har sin orsak i att mål har hämtas från redan etablerade och olika styrdokument. 
Några formuleringar är kvantitativa och kan mätas, t ex att 35 procent av de kommunala 
fastigheterna ska energieffektiviseras senast 2020. Andra målformuleringar är mer av 
karaktären aktivitetsmål, d v s målet är att senast ett visst datum ta fram en strategi. Ibland är 
målen relativt lika, t ex mål 5 ”2020 ska energianvändningen för kommunala fastigheter 
effektiviseras med 35 % jämfört med utgångsåret 2009”  och mål 7 ”2014 ska kommunala 
fastigheter/verksamheter energieffektiviserats med 17 % jämfört med 2009”, som när de 
formulerades sannolikt upplevdes som olika för alla berörda i arbetet, men som idag ser lika 
ut och därför blir det oklart vad som ska följas upp och inte minst hur.  
 
Målen är också formulerade på ett sådant sätt att de i uppföljningen kräver en subjektiv 
bedömning om de är uppnådda eller inte. I vissa fall är det korrekt. Målen går bara att följa 
upp utifrån en subjektiv bedömning och ska så vara. I andra fall är det mer tveksamt om den 
subjektiva bedömningen i realiteten innebär att målet är nått. Men, eftersom vi inte har annat 
att gå på får uppföljningen bli subjektiv och resultatet som det redovisas. 
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En tydlig risk är att eftersom uppföljningen bara sker årligen kan kunskap om hur 
uppföljningen går till, gå förlorad tills nästa uppföljning ska göras och därmed ge en situation 
av godtycke och gissningar. 
 
En annan risk är att personer slutar sina anställningar och nya tillkommer. Miljöprogrammet 
spänner över en period av sju år och mycket kan hända under den tiden. Det hade varit bra om 
det från start hade funnits en dokumentation av uppföljningsrutinen för att miljöprogrammet 
inte ska bli personberoende. Ett exempel på detta är X-Trafik som är källan för data som hör 
till mål 4. X-Trafik har omorganiserats och personer som försett uppföljningen med data har 
slutat. Därför är mål 4 klassat som pågående (gult) eftersom X-Trafik har försökt förstå vad 
tidigare kollegor lämnat för data. 
 
Vissa mål rår inte kommunen över, eller åtminstone bara till mycket liten del. Kommunen rår 
inte över omorganisationer hos t ex X-Trafik och regionens beslut utifrån ekonomi, strategier 
och trafikplaner. Kommunen kan bara påverka, men en förbättrad kollektivtrafik sker genom 
andra beslutande organ och det kan kommunen endast marginellt påverka. 
 
Lärdom 2: Svårigheten att sätta mätbara mål 
Ett miljöprogram som detta ska vara visionärt och ange kommunens viljeinriktningar. Det är 
samtidigt svårt att sätta mål. Miljöprogrammet anger målformuleringar som i vissa fall är 
visionära, medan andra är relativt konkreta och mätbara. 
 
Uppföljningen hade blivit mer säker om målformuleringarna hade brutits ned i kvantifierbara 
mål och mätbara indikatorer. Det finns i programmet mätbara målformuleringar. Ett bra 
kvantifierbart mål i miljöprogrammet är ”2014 ska all uppvärmningen av kommunala 
fastigheter vara fossilfri”. Målet går att mäta genom att det är kvantifierat. Däremot är de 
kvantitativa målen förhållandevis få. 
 
Att identifiera och mäta indikatorer är en bra lösning för att följa upp formuleringar som är 
mer visionära. En indikator kan t ex vara antal fordon med dubbdäck i tätorten, vilket kan ge 
en indikation på luftkvaliteten under vintern. En annan indikator kan vara förekomsten av en 
organism, t ex flodpärlmussla i Ockelbos rinnande vatten, vilket indikerar vattenkvalitet och 
biologisk mångfald. 
 
Lärdom 3: Ansvar för att äga och driva miljöprogrammet 
I miljöprogrammet anges tydligt att det är ett styrande dokument bland flera. Det framgår 
däremot inte i dokumentet vem som är ägare av programmet annat än att det är antaget av 
kommunfullmäktige juni 2013. 
 
I programmet står att det varje år ska det ske en översyn av programmet och mål som uppnåtts 
ska tas bort. Nya mål från tillkommande styrdokument som påverkar miljöprogrammet ska 
läggas till. Det står även att en mer djupgående revidering bör göras vart tredje år, med början 
år 2016. Här saknas information om hur det ska gå till och vem som beslutar om vad och på 
vilken nivå i organisationen. En fråga att ställa är om miljöprogrammet hade mått bra av att 
tydligt ange vem som är operativ ägare av styrdokumentet. 
 
En tydlig skrivning i miljöprogrammet är att programmet ska ingå som ett underlag i 
kommunens verksamheter och bolag. Att miljöprogrammet ska vara en del av 
verksamhetsplanering, budget- och investeringsprogram. Att så sker är tydligt i så väl 
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uppföljningen och i redovisningen av miljöarbetet i årsredovisningar och delårsbokslut. Här 
tycks syftet med miljöprogrammet ha uppfyllts. Det finns alltid en risk att verksamheten får 
för många styrande dokument att ta hänsyn till i sin verksamhetsplanering. Förhoppningsvis 
har miljöprogrammet funnits med i verksamhetsplaneringen genom åren. Hur aktivt det 
använts har inte följts upp i denna slutredovisning, utan här får utvärdering och 
måluppfyllelse visa på hur väl det använts. 
 
Lärdom 4: Omvärldshändelser, snabb förändring och revidering 
Ett styrdokument som miljöprogrammet behöver vara långsiktigt och ange en tydlig 
viljeinriktning i sina målformuleringar. Samtidigt behöver ett styrdokument också klara av att 
stå emot omvärldsförändringar utan att bli inaktuell. Den pågående pandemin är ett exempel 
på hur en större omvärldshändelse påverkar möjligheten att under ett år arbeta aktivt med att 
nå programmets mål. Pandemin påverkar exempelvis möjligheten att uppnå målen att resa 
kollektivt. Verksamheterna fokuserar på annat som för stunden är viktigare. Därför bör ett 
styrdokument som miljöprogrammet inte innehålla de mål och indikatorer som operativt ska 
följas upp. Ett program som denna skulle ha mått bra av att delas upp i ett statiskt, visionärt 
miljöprogram och en separat handlingsplan med mål och indikatorer som revideras årligen i 
en tydlig process samtidigt som målen i de fall det behövs revideras när omvärlden förändras. 

Fortsättning 
Miljöprogram för Ockelbo kommun kommer att ersättas av ett miljöstrategiskt program, 
preliminärt från hösten 2021. I arbetet med att arbeta fram det miljöstrategiska programmet 
kommer erfarenheter från arbetet med miljöprogram Ockelbo att tas med. Utifrån lärdomarna 
som ovan redovisats föreslås det miljöstrategiska programmet ta hänsyn till följande: 

 En uppdelning i ett statiskt styrande dokument med formulerad viljeinriktning i form 
av målbilder som inte kräver revidering samt ett måldokument med indikatorer som 
kan om så krävs revideras vid behov. 

 Rutin för uppdatering, revidering och uppföljning ska beskrivas. 
 Målformuleringar som så långt det är möjligt kan följas upp genom mätbara mål och 

indikatorer. 
 Källor för mål- och indikatoruppföljning bör anges. Med källa avses exempelvis 

funktion i kommunen eller annan organisation, lokal, regional eller nationell databas. I 
de fall en funktion i kommunen eller annan organisation är källa ska mål och 
indikatorer ha utarbetats med berörd funktion för att de över tiden ska vara förankrade 
hos källan. 

 Det operativa ägarskapet bör anges, såväl övergripande och för eventuella delavsnitt. 
Med operativt ägarskap avses vilken funktion som svarar för årlig uppföljning, 
arbetsprocess vid eventuell revidering etc. 

 Ansvar för det operativa genomförandet för att nå målen bör också anges där så är 
möjligt. 

 

Bilagor 
1. Uppföljning Miljöprogrammet våren 2021 

2. Miljöprogram för Ockelbo 
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Klimat 

Nr Målformulering  Når vi 
målet 

Kommentar Tid  

1 Transportsystemet förändras 
successivt mot mer miljöanpassade 
transportslag och ett resurssnålare 
samhälle 
 

Tveksamt 
 

Kommunen har kontinuerliga träffar 
med X-trafik, Regionen och 
Trafikverket. Cykelplanen antogs 2018. 
 
Trots att mycket görs, bl a tankas 
kommunens fordon med HVO100, så 
är detta en stor omställning som kräver 
ytterligare insatser. 
 
Ockelbo kommun har som organisation 
en handlingsplan för ett hållbart 
resande i tjänsten och för 
arbetspendling.    

2020 

2 Ockelbo tätort skall vara 
lättillgängligt på de gåendes och 
cyklandes villkor och ha ett 
sammanhållet gång- och 
cykelvägnät. 
 

Ja Cykelplanen har reviderats och antogs i 
november 2018. I länstransportplanen 
har medel avsatts för gång- och 
cykelvägar. 
 
Ockelbo Kommun har under år 2020 
utvecklat en del av gång- och 
cykelvägnät och passager i enlighet 
med den antagna Cykelplanen 

2025 

3 Möjligheten till goda 
kommunikationer är en del av vår 
livskvalitet i Ockelbo kommun med 
såväl Norra Stambanan som väg 272 
och vi ska verka för ett långsiktigt 
hållbart transportsystem där 
människor och natur inte tar skada. 
 

Nära 
 

Kommunen har kontinuerliga träffar 
med X-trafik, Regionen och 
Trafikverket, där dessa frågor 
diskuteras och kommunens intressen 
gällande ett hållbart trafiksystem 
bevakas. 

2020 

4 Resandet med kollektivtrafiken ökar 
genom att buss- och tågtrafik 
utvecklas till ett effektivt och 
attraktivt system. (basår 2012) 

Pågående Antalet tågstopp i Ockelbo ökade med 
46% mellan 2017 och 2018 och det 
finns ett antal mål som arbetas med 
kontinuerligt för att förbättra 
kollektivtrafiken som ökat antal turer 
och fler tågstopp. 
 
Under 2020 påverkades resandet med 
kollektivtrafiken av pandemin. 
Exempelvis halverades antalet 
påstigande på X-Tåget och 
landsvägsbuss i Ockelbo under året.  
Förändrade arbetssätt med en stor del 
digitala, resfria möten, kan antas 
fortsätta även på lång sikt.  

2020 

5 2020 ska energianvändningen för 
kommunala fastigheter effektiviseras 
med 35 % jämfört med utgångsåret 
2009. 
 

Nej 
 

Det blir svårt att nå målet i 
Ockelbogårdars bestånd utan stöd 
p.g.a. de stora investeringar som krävs. 
Arbetet fortgår. 

Efter att energianvändningen minskat 
med sammantaget 12 % jämfört mot 
2009.  

2020 
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(9,1% minskning på el (och olja) och 
13.8% minskning på fjärrvärme) har 
energianvändningen 2020 ökat. 
Ökningen förklaras med att  Wij 
trädgårdar, Ishallen och Ridskolan är 
medräknat 2020.  Energianvändningen 
har 2020 ökat med sammantaget 5,5% 
jämfört med 2009. El (och olja) har 
minskat med 7,8% och fjärrvärme har 
ökat med 14,1%. 

6 2014 ska all uppvärmning av 
kommunala fastigheter vara fossilfri.  

Ja Den sista oljepannan är utfasad. 2014 

7 2014 ska kommunala 
fastigheter/verksamheter 
energieffektiviserats med 17 % 
jämfört med 2009. 

Nej 
 

För kommunens och Ockelbogårdars 
fastigheter nådde vi en sänkning på 
14,8 % för 2009 till 2014. 

 

2014 

8 2014 ska alla kommunens 
personbilar vara miljöklassade. 

Ja  Personbilarna är miljöklassade enligt 
vad som gällde för deras 
tillverkningsår. Två elbilar är inköpta 
under 2014. Ersatte två ej 
miljöklassade. 

2014 

9 2020 ska andelen förnybar energi 
inom transportsektorn vara 10 %.  

Ja Efterhand som bensinbilar fasas ut till 
etanol/el/diesel klarar vi kravet. 
Biodiesel (HVO) används i allt högre 
utsträckning tack vare HVO-
tankstation på orten, vilket skapat 
förutsättningar för att en majoritet av 
kommunala verksamhetsfordon tankas 
med HVO. Andelen biogas- och elbilar 
förbättrar statistiken ännu mer. 

2020 

10 Bränsleförbrukning i kommunens 
fordonsflotta ska minska med 5 % 
till 2014.  
 

Ja ISA har införts i bilarna. En sänkning 
av hastigheter påverkar 
bränsleförbrukningen. 
Under året har kommunen köpt in två 
elbilar och en etanolbil. 

2014 

11 Senast 2014 ska en 
kommunövergripande klimat- och 
energistrategi tas fram. 

Nej Arbetet med framtagandet av en 
klimat- och energistrategi kommer att 
påbörjas under 2015. 

2014 

16



 

 

4 (7) 

 

Biologisk mångfald 
 

 

Nr Målformulering  Når vi 
målet 

Kommentar Tid  

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

Ja Stora opåverkade områden är utpekade i 
översiktsplanen. 

2020 

13 Kommunen ska verka för att Rönnåsen 
skyddas som naturreservat utifrån områdets 
höga naturvärden samt friluftslivets behov 
av rekreationsområde. 

Ja (nära) Arbetet med reservatsbildning pågår. Inväntar 
Länsstyrelsens beslut. 

2020 

14 Brukningsvärd jordbruksmark bör inte i 
första hand tas i anspråk, för bebyggelse 
mm, om en från samhällets synpunkt 
likvärdig lösning ur bland annat ekologisk 
och ekonomisk synpunkt kan åstadkommas 
på annan mark. 

Nära 
 

Den tätortsnära marken är jordbruksmark, 
vilket för att det är svårt att hitta alternativ 
likvärdig mark.  

2020 

15 Arealen av hävdad slåttermark ska öka. 
(basår 2012) 

Ja 
 

Hävdad slåttermark 2012: ca 5 ha 
Hävdad slåttermark 2019: ca 14 ha 
 
 

2020 

16 Arealen av stödberättigad betesmark ska 
öka. (Basår 2012) 
 

Ja Stödberättigad betesmark 2012: ca 98 ha 
Stödberättigad betesmark 2019: ca 176 ha 
 

2020 

17 Kommunens inköp av närproducerade 
livsmedel ska öka, för att 2015 utgöra minst 
5 % av det totala inköpet av livsmedel.  

Ja 
 

2019 är siffran 14,7%. 2015 

18 De i kommunen förekommande växt- och 
djurarter ska ges möjlighet att kvarleva i 
reproducerande stammar. 

Tveksamt Målet är svårt att mäta och följa upp. 
Naturvårdsarbete pågår kontinuerligt.  

2020 

19 Kommunen ska verka för en lokal och 
objektiv kunskapsspridning och förvaltning 
av rovdjur. 

  Ja  I skolan arbetas det med frågan.  2020 

20 Kommunens förskolor och skolor ska 
fortsätta att utveckla utomhuspedagogik. 

Ja Projekt har drivit under de senaste åren. Ingår 
nu i UKN:s verksamhet. 
 

2015 

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

Ja Inga åtgärder planeras. 2020 
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Vatten 

  

Nr Målformulering  Når vi målet Kommentar Målår 
22 Det ska finnas livskraftiga bestånd av våra 

viltstammar av fisk och andra vattenlevande 
organismer. 

Tveksamt Tveksamt då målet är svårt att mäta och 
följa upp. Arbete pågår kontinuerligt 
och projektbidrag söks för biologisk 
återställning när utlysning sker.  

2020 

23 Vattenområden som är känsliga ur ekologisk 
synpunkt skall så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Ja Kommunen har arbetat bl a med att 
undermåliga enskilda avlopp ska 
åtgärdas. Kommunen har även gjort en 
kartläggning av dagvattennätet med 
tillhörande brunnar samt översyn av 
rutiner för underhåll. 

2020 

24 Kommunens ska arbeta i enlighet med 
vattendirektivets åtgärdsprogram 

Ja Ett omfattande arbete med att inventera 
alla enskilda avlopp har skett under 
åren 2011-2016. Åtgärder sker 
fortlöpande. Tillsyn på lantbruk är 
genomfört. 
 

2015 

25 Dricksvattenförsörjningen ska prioriteras och 
skyddas i konkurrens med andra intressen. 
 

Ja Prioriteras i ärenden, där 
Häbbergsmossen är ett exempel på 
kommunens arbete. 
 

2020 

26 Områden intressanta för 
dricksvattenproduktion ska ha ett långsiktigt 
skydd. 
 

Ja Gästrike Vatten har påbörjat arbetet 
med att ta fram underlag till en VA-
plan. 

2020 

27 Alla befintliga vattentäkter i kommunen ska 
ha ändamålsenliga skyddsföreskrifter samt 
miljödom för vattenuttag. 
 

Nej Detta tar tid och målet nåddes inte till 
målåret. 

2017 

28 Avloppsvatten och dagvatten omhändertas 
och behandlas så att vattenkvalitet, 
produktionsförmåga och biologisk mångfald i 
kommunens sjöar och vattendrag förbättras.  
 

Ja Projektet Rent Vatten är klart. 
Tekniska enheten, Bygg & Miljö, 
Gästrike Vatten, Ockelbogårdar och 
privata väghållare har gjort en 
kartläggning av dagvattennätet med 
tillhörande brunnar och rutiner för 
underhåll. 
 

2020 

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

  Ja 523 tillståndsansökningar för enskilda 
avlopp har inkommit sedan år 2000 
fram till januari 2017. Av dessa har 269 
nya avlopp hunnit anläggas och 
godkännas.  
 

2020 

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

Ja Samtliga fastigheter med enskilda 
avlopp anlagda före år 2000 har 
inventerats. Inventeringen avslutades år 
2016. 
 

2017 

31 Vatten och mark försuras inte genom nedfall 
av föroreningar eller av markanvändningen. 
Grundläggande kemiska och biologiska 
processer upprätthålls, genom att kalkning 
sker där behov finns. 
 

Nära Kalkning har fortsatt enligt planering. 
Detta utifrån en inventering av 
våtmarker i anslutning till Gopån och 
Moån. 

2020 
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 Giftfri miljö 
 

 
 
 

  

Nr Målformulering  Når vi målet? Kommentar  Tid  
32 De nedlagda förorenade områdena enligt 

klass 1 och 2 ska identifieras och klassas.  
Ja Detta är genomfört. Det återstår 

dock arbete med att sanera 
områdena. 
 

2020 

33 De prioriterade kommunala deponierna i 
renhållningsordningen ska åtgärdas, så att 
den negativa påverkan på miljön minimeras. 

Nej Det kommer att krävas stora 
insatser för att nå målet, både tid 
och pengar. Arbetet omfattas av den 
nya Kretsloppsplanen (fd 
Avfallsplan) som beräknas bli klar 
2020. 
 

2020 

34 Skadliga och miljöfarliga föroreningar tillförs 
inte avloppssystemet i sådan omfattning att 
det förorsakar olägenheter. 

Nära Gästrike Vatten arbetar 
kontinuerligt med denna 
komplicerade fråga då det kan röra 
sig om mycket olika sorters 
föroreningar som tillförs avloppet 
(fett, olja, mikroplaster, mediciner 
exempelvis).  
  

2020 

35 Det farliga avfallet från hushållen och 
verksamheter ska hanteras och omhändertas 
på ett, utifrån lagstiftningen, korrekt sätt. 

Nära Tillsyn bedrivs kontinuerligt på 
verksamheter inom kommunen där 
farligt avfall är en stor del. En 
informationsbroschyr om farligt 
avfall riktad mot 
verksamhetsutövare har tagits fram 
tillsammans med Sandvikens 
kommun, Älvkarleby kommun, 
Hofors kommun och Gästrike 
Återvinnare. 

Farligt avfall från hushållen arbetar 
Gästrike Återvinnare med. 
 
Inom alla kommunala verksamheter 
sker sortering av avfall. 

2020 

36 Alla kommunala fastigheter med 
oljeuppvärmning är konverterad till någon 
typ av förnyelsebar energi till 2014 
 

Ja Den sista oljepannan har fasats ut 
under 2014. Kommunen köper grön 
el. 

2014 

37 Kommunens inköp av ekologiska livsmedel 
ska utgöra minst 35 % av det totala inköpet 
av livsmedel 2015 

  Ja Inom kostverksamheten uppgår 
andelen ekologiska livsmedel till 
36,4 %. 

 

2015 

19



 

 

7 (7) 

 

God bebyggd miljö 

 

 

 

Nr Målformulering  Når vi målet? Kommentar Tid  
38 Det rörliga friluftslivets behov ska tillvaratas 

vid nyetablering av byggnadsverk.   
Ja I strandskyddsärenden och andra 

ärenden bevakas friluftslivets 
intressen. 
 

2020 

39 Kommunen ska ta fram ett bevarandeprogram 
för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer. 
 

Nej På grund av resursbrist kommer 
detta mål inte att nås under 2015. 

2015 

40 Alla boende och elever i kommunen ska ha 
god tillgänglighet till ett grönområde av god 
social kvalitet inom 500 m från bostaden och 
skolan. 
 

Nära Skolskogar finns vid alla F-6 skolor 
och de flesta förskolor. Det finns 
mycket grönområden i kommunen. 
En bedömning av områdena är dock 
inte gjorda. 
 

2020 

41 Kommunen ska verka för att inga nya 
naturgrus- eller torvtäkter tillkommer. 

Ja Kommunen arbetar utifrån detta i 
ärenden som berör torvbrytning. 

2020 

42 Slammet från avloppsreningsverken används 
som en resurs på bästa miljömässiga sätt i 
regionen. 

 

Nej  Slammet från reningsverken 
transporteras till Forsbacka 
avfallsanläggning i Gävle där det 
komposteras och används som 
täckmassor eller anläggningsjord. 

Det bästa vore dock att kunna 
återföra slammet till kretsloppet. 
Slammet läggs idag som 
sluttäckning på deponin. 

2020 

43 Vid lokalisering av bebyggelse ska kriterier 
som markstabilitet, radonförekomst, 
översvämningar, vattenförekomster, VA-
försörjning, risker för störningar i form av 
buller, luft- och vattenföroreningar, som kan 
påverka människors hälsa och säkerhet 
beaktas. 
 

Ja Kriterierna beaktas vid 
planläggning samt 
bygglovsprövning. 

2020 

44 Radonhalten i alla skolor, förskolor, 
hyresfastigheter och egna hem ska vara lägre 
än 200 bequerel per kubikmeter luft. 
 

Nej Det finns flerbostadshus med 
förhöjda radonhalter vilka planeras 
att åtgärdas.  
 
Kommunen erbjuder radonmätning 
till rabatterat pris. Då vi inte ställer 
några krav är det osäkert om alla 
förhöjda värden kommer att 
åtgärdas innan 2020.  

2020 

45 Kommunen ska tillsammans med Gästrike 
Vatten ta fram en kommunal VA-plan 
(inklusive översikt och strategier) 
 

Nej Arbete med att ta fram underlag är 
påbörjat.   
 

2014 
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BAKGRUND 

Varför ska kommuner ta fram lokala miljömål? 
 
Riksdagen har tagit beslut om svenska miljömål med inriktningen att till nästa generation 
kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Det finns 
inga formella krav för kommuner att ta fram lokala miljömål, men förväntningarna på 
kommunernas deltagande i miljömålsarbetet är stora. För att vi ska nå miljökvalitetsmålen 
behöver alla aktörer, såsom riksdag, regering, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag, 
frivilliga organisationer och enskilda individer engagera sig och ta sin del av 
ansvaret. Kommunerna är här mycket viktiga, då det är kommunerna som till stor del har 
instrumenten att arbeta med miljömålen lokalt. Det kommunala miljömålsarbetet är numera 
omfattande och de flesta kommuner arbetar med egna miljömål. 

Processen  

Bygg- och miljönämnden fick på Kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 2009 
uppdraget att utarbeta förslag till lokala miljömål för Ockelbo kommun. Förslag till 
Miljöprogram för Ockelbo kommun har arbetats fram i en arbetsgrupp bestående av 
tjänstemän från Bygg & Miljö, Yekta Destlund, Anna Hansson och Charlotta Ryd. Arbetet 
har förankrats i en styrgrupp bestående av politiker från Kommunstyrelsen och Bygg- och 
miljönämnden, Magnus Jonsson (KS), Marit Rempling (KS), Sune Lang (BMN) och Ola 
Engström (BMN).  

FUNKTION OCH SYFTE 
Miljöprogram för Ockelbo kommun beskriver Ockelbo kommuns miljömålsarbete. Det visar 
vad vi ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen, samtidigt som vi 
arbetar mot vår Vision 2020.  

Miljöprogrammet är ett styrdokument för kommunens verksamheter och bolag. Det ska ingå 
som ett underlag i verksamhetsplanering, budget- och investeringsprogram. Målgrupp är 
politiker och tjänstemän inom kommunkoncernen. 

Innehåll och förhållande till andra styrdokument  

Miljöprogrammet beskriver huvuddragen i kommunens miljömålsarbete. Här finns 
kommunens lokala miljömål samlade, här beskrivs vilka frågor vi prioriterar i 
miljömålsarbetet samt vilka styrdokument som är aktuella för arbetet. 
Ockelbo kommun har antagit och arbetar med flera strategiska styrdokument som tillsammans 
täcker in en stor del av de frågor som berörs av de nationella miljömålen. Styrdokumenten 
behandlar olika frågor och ämnesområden, men Miljöprogrammet sammanfattar och håller 
ihop miljöfrågorna i dessa dokument. Miljöprogrammet är med andra ord ett koncentrat av 
kommunens styrdokument utifrån ett miljömålsperspektiv. 

22



 

 

3 (20) 

 

Merparten av målen är hämtade från redan beslutade dokument, som 
Energieffektiviseringsstrategin, Naturvårdsprogrammet, Översiktsplanen och 
Renhållningsordningen. Under vissa mål har det dock saknats en tydlig målformulering. 
Utifrån viljeinriktningar samt åtgärder i de olika programmen har därför nya mål formulerats. 
Vissa mål i programmen har även formulerats om för att göra dessa uppföljningsbara. 
Miljöprogrammet kommer att uppdateras allteftersom nya styrdokument tas fram som berör 
miljöområdet. 

Tidsram och revidering  

Miljöprogrammet ska ge en aktuell bild över kommunens miljömålsarbete, innehåll och mål 
uppdateras därför när nya styrdokument tas fram eller omarbetas. Översyn av 
Miljöprogrammet och aktuella mål görs även när nya regionala och nationella miljömål antas. 
Miljöprogrammet är på så sätt ett ”levande” dokument och har därmed ingen bestämd 
tidsram. Varje år ska en översyn av miljöprogrammet göras. Mål som uppnåtts ska tas bort 
och nya mål från tillkommande styrdokument som påverkar Miljöprogrammet ska läggas till. 
En mer djupgående revidering bör göras vart tredje år, med början år 2016. 

Krav på strategiska planer inom miljömålsområdet  

Eftersom kommunens lokala miljömål formuleras i samband med att olika strategiska 
styrdokument tas fram eller omarbetas, ska ett miljömålsperspektiv alltid finnas med i arbetet 
med dessa dokument. Viktiga utgångspunkter är de nationella och regionala miljömålen samt 
tidigare lokala mål. De strategiska styrdokumenten inom miljöområdet ska bygga på en analys 
av vilka frågor som är prioriterade för Ockelbo kommun och vilka åtgärder som ger störst 
måluppfyllelse. Formulerade mål ska om möjligt vara uppföljningsbara och beröra 
verksamheter som kommunen kan styra över. 

Barn-, genus- och mångfaldsperspektiv är viktigt i all kommunal planering och ska vägas in i 
arbetet med kommunens styrdokument inom miljöområdet. På ett övergripande plan 
genomsyrar barnperspektivet miljömålsarbetets grundläggande syfte – att lösa de stora 
miljöproblemen till nästa generation.  

I arbetet med kommunens styrdokument ska även synpunkter från medborgare och olika 
aktörer i kommunen beaktas. Vilka forum och former som väljs för denna dialog anpassas 
efter vilka som berörs av olika frågor och i vilken omfattning. Det är dock angeläget att andra 
aktörer involveras i detta arbete.  

Avgränsning  

Miljöprogrammet utgår från Sveriges miljökvalitetsmål och avgränsningen utgår från de 
frågor som ingår i de nationella miljömålen. Inom vissa områden har kommunen även gjort 
prioriteringar utifrån ett lokalt perspektiv.  
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Upplägg - Fokusområden  

Miljöprogrammet är indelat i fem fokusområden. De fem fokusområdena täcker in 14 av de 
nationella miljökvalitetsmålen enligt bilden nedan. Uppdelningen ger dock en förenklad bild, i 
verkligheten är flera miljömål relevanta inom mer än ett fokusområde. 

Fokusområde Nationella miljökvalitetsmål  

Klimat   Begränsad klimatpåverkan  
 
Biologisk mångfald  Levande skogar  

Ett rikt odlingslandskap  
Ett rikt växt och djurliv 
Myllrande våtmarker  
  

Vatten  Ingen övergödning  
Grundvatten av god kvalitet  
Bara naturlig försurning  
Levande sjöar och vattendrag  
 

Giftfri miljö   Giftfri miljö  
Skyddande ozonskikt  
Frisk luft 

  
God bebyggd miljö  God bebyggd miljö  

Säker strålmiljö 

Översikt över styrdokument  

Varje fokusområde inleds med en övergripande beskrivning av målområdet. Målen finns 
samlade i tabeller under varje område. Tabellen är indelad i sex kolumner. Första kolumnen 
visar numret på målet. Andra kolumnen visar vilket styrdokument som målet kan härledas till. 
Namnen på styrdokumenten har förkortats och de står för: 
 
ÖP = Översiktsplanen 
NP = Naturvårdsprogrammet 
EES = Energieffektiviseringsstrategin 
RO = Renhållningsordningen 

Tredje kolumnen är målformuleringen och fjärde vilka miljökvalitetsmål som främst berörs. 
Femte kolumnen vilka nämnder som är ansvariga för målet. Sjätte kolumnen visar när målet 
ska vara uppfyllt. 

Uppföljning 

Ansvariga nämnder och bolag redovisar i delårsbokslutet och bokslutet hur man arbetat med 
målen under året.   
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Klimat 

 
 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Den globala medeltemperaturen fortsätter att stiga och den senaste tioårsperioden var den 
varmaste på 150 år. Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären ökar 
också stadigt eftersom de globala utsläppen de senaste åren har ökat. De största källorna för 
utsläpp av koldioxid är energiförsörjning och transporter, medan jordbruket och 
avfallsupplagen står för den största delen av metanutsläppen. Det nationella målet är att 
begränsa den globala höjningen av årsmedeltemperaturen till högst två grader för att minska 
risken för farlig klimatpåverkan.  

Om den globala medeltemperaturen inte ska stiga mer än 2° C jämfört med förindustriell nivå, 
krävs att de globala utsläppen av växthusgaser vid mitten av detta sekel begränsas till ungefär 
16–18 Gigaton CO2e per år. Det motsvarar ett utsläpp per person på 2 ton CO2e per år med en 
förväntad världsbefolkning år 2050 på 9 miljarder. Mot slutet av detta sekel bör utsläppen per 
person begränsas till under 1 ton CO2e per år. Gävleborgaren i genomsnitt genererar ett 
utsläpp på 7,4 ton CO2e per år. Om man även räknar med utsläppen som konsumtionen av 
importerade varor minus effekten av varuexporten genererar, så ökar utsläppen med 
ytterligare ca 3 ton per person. Enligt de beräkningar som gjorts är det inte möjligt att nå 
tvågradersmålet med i dag beslutade eller planerade styrmedel och ytterligare kraftfulla 
insatser behövs.  
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Nr Ref. Målformulering  Miljökvalitetsmål  Nämnd  Tid  
1 ÖP Transportsystemet förändras successivt mot mer 

miljöanpassade transportslag och ett resurssnålare 
samhälle 
 

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

Alla nämnder  
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2020 

2 ÖP Ockelbo tätort skall vara lättillgängligt på de 
gåendes och cyklandes villkor och ha ett 
sammanhållet gång- och cykelvägnät. 
 

Begränsad 
klimatpåverkan 
God bebyggd miljö 

KS 
BMN 

2025 

3 ÖP Möjligheten till goda kommunikationer är en del av 
vår livskvalitet i Ockelbo kommun med såväl, Norra 
Stambanan som väg 272 och vi ska verka för ett 
långsiktigt hållbart transportsystem där människor 
och natur inte tar skada. 
 

Begränsad 
klimatpåverkan 
God bebyggd miljö 

KS 
BMN 

2020 

4 ÖP Resandet med kollektivtrafiken ökar genom att 
buss- och tågtrafik utvecklas till ett effektivt och 
attraktivt system. (basår 2012) 
 

God bebyggd miljö 
Begränsad 
klimatpåverkan 

KS 
BMN 

2020 

5 EES  2020 ska energianvändningen för kommunala 
fastigheter effektiviseras med 35 % jämfört med 
utgångsåret 2009. 
 

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

Alla nämnder 
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2020 

6 EES 2014 ska all uppvärmning av kommunala fastigheter 
vara fossilfri.  

Begränsad 
klimatpåverkan 
Frisk luft 
Bara naturlig 
försurning 

KS 
Ockelbogårdar 
BMN 

2014 

7 EES 2014 ska kommunala fastigheter/verksamheter 
energieffektiviserats med 17 % jämfört med 2009. 
 

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

Alla nämnder 
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2014 

8 EES 2014 ska alla kommunens personbilar vara 
miljöklassade. 
 

Begränsad 
klimatpåverkan 
Frisk luft 

Alla nämnder 
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2014 

9 EES 2020 ska andelen förnybar energi inom 
transportsektorn vara 10 %.  
 

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

Alla nämnder 
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2020 

10 EES Bränsleförbrukning i kommunens fordonsflotta ska 
minska med 5 % till 2014.  
 

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

Alla nämnder 
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2014 

11 ÖP 
EES 

Senast 2014 ska en kommunövergripande klimat- 
och energistrategi tas fram. 

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

KS 
BMN 

2014 
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Biologisk mångfald 

 

Levande skogar 

Skogen omfattar två tredjedelar av Sveriges landyta. Begrepp som urskog, naturskog och 
kulturpåverkad skog används ofta för att beskriva graden av påverkan på ett skogsområde. 
Utvecklingen från mer urskogs- och naturskogsartat skogslandskap till mer kulturskogsartat 
skogslandskap har medfört att många arter inte kan bevaras i livskraftiga populationer. Hot 
mot mångfalden i skogslandskapet är bl.a. avverkning, uteblivna bränder, vägar, dikning, 
gödsling och luftföroreningar. 
Skogen täcker ca 80 % av Ockelbo kommuns yta. Skogen är idag och har historiskt sett varit 
av stort värde för kommunen. Idag finns här både naturvärden värda att bevara, värden för 
turismverksamheten att utveckla, samt inte minst produktionsvärden för uttag av timmer, 
massaved och biobränsle. Kommunen har goda förutsättningar för rekreation med många fina 
skogsmarker. Bär, svamp, jakt och fiske är av stort intresse både för invånare i kommunen 
samt för fritidshusägare och turister. Att ta vara på skogen och vad den har att ge är därför för 
kommunen viktiga frågor. 
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Ett rikt odlingslandskap 

Jordbruk har bedrivits i nästan 6000 år i Sverige. Olika brukningsmetoder har i kombination 
med skilda naturförhållanden skapat en rik variation av biotoper och arter. Hoten mot 
mångfalden i odlingslandskapet är många och för att bevara det krävs ett fortsatt livskraftigt 
jordbruk och fortsatt hänsyn till landskapets natur- och kulturvärden. Ekologisk odling och 
närproducerade livsmedel är viktiga delar för bevarandet av odlingslandskapet. 
Odlingslandskapet i kommunen uppgår till ca 3 % av den totala ytan. Eftersom den totala 
åkerarealen i kommunen är relativt liten, blir den desto mer värdefull att bevara. 
Jordbruksmarkerna runt tätorterna Ockelbo, Lingbo och Åmot i kommunen har länge 
utnyttjats och dessa marker hyser idag både intressant flora och välbevarade gårdsmiljöer. 
Dock finns problem med att arealen jordbruksmark minskar på grund av nedläggning av 
gårdar och minskat djurantal i kommunen. 

Ett rikt växt- och djurliv 

Att hindra förlusten av biologisk mångfald är en av de verkligt stora utmaningarna för vår tid. 
Över hela världen minskar utbredningen av viktiga ekosystem och av vilda växter och djur. 
Förändrad markanvändning och intensivt brukande är de främsta orsakerna till minskad 
biologisk mångfald. Modernt skogs- och jordbruk har lett till att det bara finns fragment kvar 
av många artrika miljöer, som till exempel gammal skog, ängar och våtmarker. 
Inom Ockelbo kommun finns en stor mångfald av arter. Det finns arter som är vanliga och 
arter som är sällsynta och hotade, vilka är upptagna på så kallade rödlistor. Dessutom finns 
signalarter och fridlysta arter. Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med inventeringar, 
åtgärdsprogram och övervakning av hotade arter. 

Myllrande våtmarker 

Ett av de miljökvalitetsmål som uppvisar mest negativ utveckling är Myllrande våtmarker. 
Hot mot våtmarkerna och dess känsliga arter är bland annat torvbrytning, utbyggnad av 
vindkraft, infrastruktur, terrängkörning, klimatförändringar, påverkan från jord- och 
skogsbruk, dikning och upphörande av traditionell hävd som våtmarksslåtter.  
I de västra och sydöstra delarna av kommunen finns flera skyddsvärda våtmarksområden. 
Våtmarkerna är viktiga att bevara bland annat på grund av att de har stor betydelse för 
vattnets kretslopp, minskar övergödningen, binder tungmetaller, bekämpningsmedel samt 
partiklar och kan lagra kol i torven och på så sätt bidra till minskad växthuseffekt. 
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Nr Ref. Målformulering  Miljökvalitetsmål  Nämnd  Tid  
12 ÖP Stora opåverkade områden skall så långt möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka 
områdenas karaktär. 

 

Levande skogar 
Ett rikt växt- och djurliv 
 

KS 
BMN 

2020 

13 ÖP Kommunen ska verka för att Rönnåsen skyddas som 
naturreservat utifrån områdets höga naturvärden 
samt friluftslivets behov av rekreationsområde. 

Levande skogar KS 
BMN 

2020 

14 ÖP Brukningsvärd jordbruksmark bör inte i första hand 
tas i anspråk, för bebyggelse mm, 
om en från samhällets synpunkt likvärdig lösning ur 
bland annat ekologisk och 
ekonomisk synpunkt kan åstadkommas på annan 
mark. 

Ett rikt odlingslandskap  KS 
BMN  

2020 

15 ÖP 
NP 

Arealen av hävdad slåttermark ska öka. (basår 2012) Ett rikt odlingslandskap KS 
BMN 

2020 

16 ÖP 
NP 

Arealen av stödberättigad betesmark ska öka. (Basår 
2012) 
 

Ett rikt odlingslandskap KS 
BMN 

2020 

17 ÖP 
NP 

Kommunens inköp av närproducerade livsmedel ska 
öka, för att 2015 utgöra minst 5 % av det totala 
inköpet av livsmedel.  

Ett rikt odlingslandskap Alla nämnder 2015 

18 NP De i kommunen förekommande växt- och djurarter 
ska ges möjlighet att kvarleva i reproducerande 
stammar. 

Ett rikt växt- och djurliv KS 
BMN 

2020 

19 NP Kommunen ska verka för en lokal och objektiv 
kunskapsspridning och förvaltning av rovdjur. 

Ett rikt växt- och djurliv KS 
UKN 
BMN 

2020 

20 NP Kommunens förskolor och skolor ska fortsätta att 
utveckla utomhuspedagogik. 

Ett rikt växt- och djurliv UKN 
BMN 

2015 

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

Myllrande våtmarker KS 
BMN 

2020 
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Vatten  

  

Levande sjöar och vattendrag  

Sverige är ett av världens sjörikaste länder. Sedan 2004 är Sverige indelat i fem vattendistrikt 
med en vattenmyndighet i varje. Vattenmyndigheterna har tagit fram åtgärdsprogram för varje 
vattendistrikt som redovisar vad kommuner och myndigheter behöver göra för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna så att vattenförekomsterna uppnår god ekologisk-, kemisk- och 
kvantitativ status . Vattenfrågorna har hög prioritet och arbete med att införliva 
vattendirektivet bedrivs.  
Inom Ockelbo kommun finns 226 sjöar och tjärnar (större än 1 ha) och den totala sjöarealen 
är 6300 ha. Den totala längden på bäckar och åar är ca 250 km. För att nå god ekologisk status 
i sjöar och vattendrag behöver vi komma tillrätta med försurnings- och övergödningsproblem, 
minska spridningen av miljögifter samt skydda vattenlevande djur och växter. 

Ingen övergödning  

Övergödning är en konsekvens av ökad tillförsel av näringsämnen, främst fosfor och 
kväve, till ett akvatiskt ekosystem. Näringsämnen kan släppas ut från olika verksamheter, 
bland annat kommunala avloppsreningsverk, enskilda avlopp, industrier och jordbruksmark.  
Naturförhållandena i Gävleborgs län gör att problemet med övergödning generellt inte är lika 
stort som på vissa håll i södra Sverige, där jordarna är mer bördiga och näringsrika. Lokalt 
kan dock kraftigt övergödda vatten förekomma. Övergödningsproblem finns i några av 
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kommunens sjöar och vattendrag. Tillsynsarbete vad gäller kommunala reningsverk och 
jordbruksverksamheter pågår kontinuerligt samt ett omfattande arbete med inventering och 
krav på förbättringar av enskilda avlopp. Dock kvarstår mycket arbete.   

Grundvatten av god kvalitet  

Grundvattnet räcker inte alltid till på alla ställen där det behövs. Tätorter och områden med 
fritidsbebyggelse vid kusten är exempel på platser där det kan råda brist på naturligt 
grundvatten. Bekämpningsmedel och nitrat förekommer som föroreningar i grundvattnet och 
uppträder främst i befolknings- och jordbrukstäta områden. Förorenad mark orsakar lokalt en 
kraftig påverkan på grundvattnet. För att nå god grundvattenstatus behövs skyddsområden för 
större vattentäkter. Geologiska formationer behöver skyddas eftersom de är viktiga för 
grundvattenbildning. 
Inom Ockelbo kommun finns de största grundvattentillgångarna i de större grusåsarna, 
Järboåsen, Åmotåsen och Ockelboåsen (Enköpingsåsen). De senaste åren har vattenfrågorna 
aktualiserats eftersom rester av bekämpningsmedel upptäckts. För att skydda och bevara 
vattentillgångarna upprättas vattenskyddsområden. Här återstår en hel del att göra bland annat 
att ta fram fler vattenskyddsområden för kommunens vattentäkter och även uppdatera 
föreskrifter för befintliga vattenskyddsområden. Det är även viktigt att vid planering av 
markanvändningen beakta alla viktiga vattenförekomster, även de som idag inte är 
kommunala vattentäkter. 

Bara naturlig försurning 

Den största källan till försurningen i Sverige är förbränning av fossila bränslen. De 
skandinaviska urbergsmineralerna erbjuder ett dåligt skydd mot nedfallet av sura 
luftföroreningar. Försurningen medför en generell minskning av artrikedomen. Kalkning är en 
metod för att motverka de skador försurningen orsakat växt- och djurlivet i sjöar och 
vattendrag. Försurningssituationen har förbättrats avsevärt under de senaste 10-20 åren i och 
med att utsläppen av försurande ämnen har minskat men återhämtningen går sakta. 
Vattnen inom kommunen kan generellt beskrivas som försurade eller svagbuffrade i de högre 
områdena. I Ockelbo kommun har arbetet med att motverka försurning pågått sedan 1984. 
Idag kalkas enbart ca en fjärdedel av de sjöar som kalkades från början.   
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Nr Ref. Målformulering  Miljökvalitetsmål  Nämnd  Tid  
22 ÖP Det ska finnas livskraftiga bestånd av våra viltstammar 

av fisk och andra vattenlevande organismer. 
Levande sjöar och 
vattendrag 
Ett rikt växt- och djurliv 

KS 
UKN 
BMN 

2020 

23 ÖP Vattenområden som är känsliga ur ekologisk synpunkt 
skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
skada naturmiljön. 

Levande sjöar och 
vattendrag 
 

KS 
BMN 

2020 

24 ÖP 
 

Kommunens ska arbeta i enlighet med vattendirektivets 
åtgärdsprogram 

Levande sjöar och 
vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet 
 

KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2015 

25 ÖP Dricksvattenförsörjningen ska prioriteras och skyddas i 
konkurrens med andra intressen. 
 

Grundvatten av god kvalitet KS 
BoM 
Ockelbo Vatten 

2020 

26 ÖP Områden intressanta för dricksvattenproduktion ska ha 
ett långsiktigt skydd. 

Grundvatten av god kvalitet KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2020 

27 ÖP Alla befintliga vattentäkter i kommunen ska ha 
ändamålsenliga skyddsföreskrifter samt miljödom för 
vattenuttag. 

Grundvatten av god kvalitet KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2017 

28 ÖP 
 

Avloppsvatten och dagvatten omhändertas och 
behandlas så att vattenkvalitet, produktionsförmåga och 
biologisk mångfald i kommunens sjöar och vattendrag 
förbättras.  
 

Ingen övergödning 
Levande sjöar och 
vattendrag 
Ett rikt växt- och djurliv 

KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2020 

29 ÖP 
NP 
 

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

Ingen övergödning BMN 
Ockelbo Vatten 

2020 

30 ÖP 
NP 
 

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

Ingen övergödning BMN 2017 

31 ÖP 
NP 

Vatten och mark försuras inte genom nedfall av 
föroreningar eller av markanvändningen. Grundläggande 
kemiska och biologiska processer upprätthålls, genom 
att kalkning sker där behov finns. 

Bara naturlig försurning KS 
BMN 

2020 
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Giftfri miljö 

 
Giftfri miljö 

Fortfarande saknas mycket kunskap om vilka egenskaper hos kemikalier och föroreningar 
som påverkar människors hälsa och miljön. Därför är riskerna svåra att begränsa. Vissa 
kemiska ämnen har dock välkända negativa effekter på både vår hälsa och miljön. När 
kemiska produkter, varor och byggnader med mera tillverkas, används och skrotas, kommer 
de kemiska ämnena ut i miljön. Det är då risken finns att människorna utsätts för dem. På 
vissa platser, till exempel där industrier och bensinstationer har legat, är det särskilt stora 
mängder föroreningar i marken.  
 
I Ockelbo kommun finns enligt Länsstyrelsen Gävleborgs inventering ca 100 förorenade 
områden. Fem av dessa områden är nedlagda kommunala deponier. Andra förorenade 
områden inom Ockelbo kommun är främst platser med nedlagda industrier samt delar av 
järnvägsnätet. Påverkan på omkringliggande miljöer från dessa förorenade områden varierar i 
omfattning.  
 
Kemikalier finns även i den mat vi äter. Det kommunövergripande målet att ”All kost som 
produceras och serveras i kommunens regi tillagas från grunden” har lett till att skolorna i 
Ockelbo tagit fram ett mätbart mål med fokus på ekologiska och närodlade råvaror. 
 
Avfall från verksamheter och hushåll kan bidra till att skadliga ämnen hamnar i närmiljön om 
de inte omhändertas på korrekt sätt. Ockelbo kommun är medlem i Gästrike Återvinnare och 
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2011 togs den nya renhållningsordningen. Syftet med renhållningsordningen är att 
avfallshanteringen sköts på ett korrekt sätt inom kommunen. 

Skyddande ozonskikt 

Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga 
UV-strålningen från solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos 
människor ökar risken för till exempel hudcancer, nedsatt immunförsvar och starr. I miljön 
kan ekosystem på land och i vatten skadas, liksom jordbruksgrödor och skog. Också olika 
material kan ta skada av för mycket UV-strålning.  

Det är möjligt att nå miljökvalitetsmålet inom en generation med redan vidtagna och 
planerade åtgärder. Lagar och regleringar på nationell och internationell nivå har varit helt 
avgörande för att utsläppen minskat. Inga lokala miljömål har därför formulerats för detta 
mål. 

Frisk luft 

Luftföroreningar påverkar människors hälsa på många sätt och medför i medeltal flera 
månaders förkortad livslängd. Skogens träd och jordbrukets grödor skadas av ozon vilket 
medför stora kostnader. Luftföroreningar påverkar också material som metall, gummi, plast 
och kalksten så att de bryts ned snabbare. Därigenom skadas till exempel 
byggnadskonstruktioner och föremål som är kulturhistoriskt värdefulla. 

De lokala utsläppen kommer framför allt från vägtrafiken, arbetsmaskiner och uppvärmning. 
Utöver dessa finns ett antal större verksamheter och värmeanläggningar i Ockelbo kommun 
vilka bidrar med emissioner till luften.  Användandet av olja för uppvärmning har sjunkit. 
Trots det bedöms det inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade 
eller planerade styrmedel. 

Ockelbo kommun har gått med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund för att med 
hjälp av mätningar, inventeringar av spridningskällor och spridningsmodeller övervaka 
luftmiljön. 
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Nr Ref. Målformulering  Miljökvalitetsmål  Nämnd  Tid  
32 ÖP De nedlagda förorenade områden enligt klass 1 och 2 

ska identifieras och klassas.  
Giftfri miljö BMN 2020 

33 ÖP 
RO 

De prioriterade kommunala deponierna i 
renhållningsordningen ska åtgärdas, så att den negativa 
påverkan på miljön minimeras. 

Giftfri miljö KS 
BMN 

2020 

34 ÖP Skadliga och miljöfarliga föroreningar tillförs inte 
avloppssystemet i den omfattning att det förorsakar 
olägenheter. 

Giftfri miljö BMN  
Ockelbo Vatten 

2020 

35 RO Det farliga avfallet från hushållen och verksamheter ska 
hanteras och omhändertas på ett, utifrån lagstiftningen, 
korrekt sätt. 

Giftfri miljö BMN 
 

2020 

36 EES Alla kommunala fastigheter med oljeuppvärmning är 
konverterad till någon typ av förnyelsebar energi till 
2014 

Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 

KS 
Ockelbogårdar 
BMN 

2014 

37 NP Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska utgöra 
minst 35 % av det totala inköpet av livsmedel 2015 

Ett rikt odlingslandskap 
Giftfri miljö 

Alla nämnder 2015 
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God bebyggd miljö  

 

 
 

God bebyggd miljö  

Det nationella målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas. 
 
Den fysiska planeringen är ett viktigt styrmedel för att uppnå en god bebyggd miljö. I många 
tätorter minskar grönområden till följd av exploatering och annan förändring i 
markanvändningen. Transporter har stor miljöpåverkan, inte minst i tätorter, och det krävs 
program och strategier för att minimera transporternas negativa konsekvenser. Stora delar av 
det byggda kulturarvet förstörs successivt genom rivning eller okänsliga ombyggnader. Även 
tätortsutbyggnad och förändringar inom infrastruktur, jordbruk och industri utsätter 
byggnader och kulturlandskapet för ett stort förändringstryck. Program och strategier för 
tillvaratagande och utveckling av dessa värden ger underlag för att i den fysiska planeringen 
och samhällsbyggandet hantera dessa frågor.  
 
I Ockelbo kommun har en ny kommunövergripande översiktsplan arbetats fram som på en 
övergripande nivå reglerar mark- och vattenanvändningen i kommunen. Kommunen har även 
antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande utbyggnaden av vindkraften, tillägget 
antogs av KS i oktober 2010. Där framgår hur och var kommunen anser att utbyggnaden av 
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vindkraften ska förläggas. Men det finns andra områden där planer behöver tas fram eller 
uppdateras. Energiplanen som anger hur kommunen främjar hushållningen med energi samt 
verkar för en säker och tillräcklig energitillförsel är från 1994. Det finns även mycket 
kulturhistoriska värden i kommunen men informationen kring dessa är bristfällig, och detta 
skulle behöva lyftas. 
 
De viktigaste grundvattenmagasinen i Sverige finns på de flesta håll i sand- och 
grusavlagringar. Rullstensåsarna i Ockelbo kommun är viktiga vattentäkter och det 
kommunala vattnet tas ur dessa. Kommunen är relativt glest befolkat men mycket av 
bebyggelsen ligger på eller i nära anslutning till rullstensåsar, vilket kan påverka 
grundvattenkvaliteten. Ett annat exempel på motstående intresse som kan påverka 
grundvattenkvaliteten är utvinnande av grus. Pågående grustäkt innebär en risk för förorening 
av grundvattnet t.ex. genom oljespill. I Gävleborgs län togs totalt cirka 461 000 ton naturgrus 
ut i viktiga grundvattenområden under år 2009. Under 1989-1990 togs en vattenöversikt över 
kommunen fram. Rapporten är en sammanställning över uppgifter om yt- och grundvatten i 
kommunen som kan användas vidare i den kommunala planeringen. Gästrike Vatten har nu 
påbörjat arbetet med en ny vattenförsörjningsplan. Alla vattenförekomster i kommunen har 
identifierats och det återstår nu att prioritera och skydda områdena. 
 
Människor tillbringar huvuddelen av sina liv inomhus. Därför har inomhusmiljön stor 
betydelse för människors hälsa. Inomhusmiljön påverkas av hur byggnaden är utformad, 
installationer och material. Den påverkas också av hur byggnaden används, underhålls och 
sköts. Med den omfattning de inomhusmiljörelaterade hälsoproblemen har idag kommer 
målet, att byggnader och deras egenskaper år 2020 inte ska påverka hälsan negativt, inte att 
nås inom utsatt tid. 

I de kommunala avloppsreningsverken i Sverige bildas varje år ca 1 000 000 ton avloppsslam. 
Dessutom kan reningsverken tillföras slam från enskilda slamavskiljare, vilket dock inte sker 
vid Ockelbo reningsverk. Slammet innehåller fosfor som är en begränsad naturresurs, 
nödvändig för allt liv. Ur både miljö- och resurshushållningssynpunkt är det viktigt att 
slammet från avloppsreningsverken används som en resurs på bästa miljömässiga sätt. Det 
pågår ett arbete med att ta fram en regional slamstrategi.  

Säker strålmiljö 

Att bo i ett hus med förhöjda radonhalter i inomhusluften ökar risken att drabbas av 
lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) uppskattar att det finns 
närmare 325 000 bostäder med radonhalter som överstiger 200 becquerel per kubikmeter 
(Bq/m3).  
 
Kunskapen om radonhalten i länets flerbostadshus och småhus är än så länge bristfällig. I de 
mätningar som gjorts i flerbostadshusen översteg 27 % av dessa en radonhalt på 200 Bq per 
kubikmeter luft, motsvarande siffra i småhusen var 24 %. I 12 % av mätningarna i 
flerbostadshusen var radonhalten också högre än 400 Bq per kubikmeter luft, i småhusen var 
motsvarande siffra 7 %. 
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Nr Ref. Målformulering  Miljökvalitetsmål  Nämnd  Tid  
38 ÖP Det rörliga friluftslivets behov ska tillvaratas vid 

nyetablering av byggnadsverk.   
God bebyggd miljö 
Ett rikt växt- och djurliv 

KS 
BMN 
UKN 

2020 

39 ÖP Kommunen ska ta fram ett bevarandeprogram för 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. 

God bebyggd miljö KS 
BMN 
UKN 

2015 

40 NP Alla boende och elever i kommunen ska ha god 
tillgänglighet till ett grönområde av god social kvalitet 
inom 500 m från bostaden och skolan. 
 

God bebyggd miljö 
Levande skogar 

KS 
UKN 
BMN 

2020 

41 ÖP Kommunen ska verka för att inga nya naturgrus- eller 
torvtäkter tillkommer. 

God bebyggd miljö KS 
BMN 

2020 

42 ÖP 
RO 

Slammet från avloppsreningsverken används som en 
resurs på bästa miljömässiga sätt i regionen. 

 

God bebyggd miljö 
 

KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2020 

43 ÖP Vid lokalisering av bebyggelse ska kriterier som 
markstabilitet, radonförekomst, översvämningar, 
vattenförekomster, VA-försörjning, risker för störningar 
i form av buller, luft- och vattenföroreningar, som kan 
påverka människors hälsa och säkerhet beaktas. 
 

God bebyggd miljö 
Säker strålmiljö 

KS 
BMN 
 

2020 

44 ÖP Radonhalten i alla skolor, förskolor, hyresfastigheter och 
egna hem ska vara lägre än 200 bequerel per kubikmeter 
luft. 
 

God bebyggd miljö 
Säker strålmiljö 

Ockelbogårdar 
BMN 

2020 

45 ÖP Kommunen ska tillsammans med Gästrike Vatten ta 
fram en kommunal VA-plan (inklusive översikt och 
strategier) 

God bebyggd miljö KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2014 
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Bilaga 1. Sveriges 16 miljökvalitetsmål 

 
1. Begränsad klimatpåverkan  
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet uppnås. 
  
2. Frisk luft  
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
 
3. Bara naturlig försurning  
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i 
markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och 
hällristningar. 
 
4. Giftfri miljö  
Förekomsten av ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 
 
5. Skyddande ozonskikt  
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 
 
6. Säker strålmiljö  
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av 
strålning. 
 
7. Ingen övergödning  
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 
 
8. Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas. 
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9. Grundvatten av god kvalitet  
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktions-förmåga och den 
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kultur-värden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 
 
11. Myllrande våtmarker  
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
 
12. Levande skogar  
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 
 
13. Ett rikt odlingslandskap  
Odlingslandskapets och jordbruks- markens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
 
14. Storslagen fjällmiljö  
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden 
samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa 
värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot 
ingrepp och andra störningar. 
 
15. God bebyggd miljö  
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 
16. Ett rikt växt- och djurliv  
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens månadsredovisning per februari 2021.                         
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OCKELBO KOMMUN  

Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Feb Feb Feb

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      2 862 2 862 0 477 360 117

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 877 877 0 146 0 146

13 ÖVRIG VHT 714 714 0 119 22 97

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 150 1 150 0 192 129 63

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 535 2 535 0 423 396 26

33 TURISM 150 150 0 25 24 1

36 VGS 4 756 4 756 0 793 767 26

38 RÄDDNINGSTJÄNST           4 800 4 800 0 800 810 -10

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 -18 18

53 KOMMUNIKATIONER 9 550 9 550 0 1 592 1 615 -23

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 350 0 58 59 -1

79 FÄRDTJÄNST 990 990 0 165 100 65

91 UTVECKLINGSMEDEL 2 000 2 000 0 333 0 333

93 KOMMUNADM 23 988 23 988 0 3 998 3 840 158

94 INTERNATIONELLT 100 100 0 17 0 17

96 PERSONALADM 1 964 1 964 0 327 13 314

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 56 786 56 786 0 9 464 8 117 1 348

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 219 -219

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 6 640 6 640 0 1 107 1 146 -39

Summa AME/Integration 6 640 6 640 0 1 107 1 365 -258

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     430 430 0 72 68 4

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 8 285 8 285 0 1 381 1 107 274

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0 192 30 162

93 KOMMUNADM 3 265 3 265 0 544 784 -240

FASTIGHETER 3 950 3 950 0 658 177 482

Summa Teknikområdet 17 080 17 080 0 2 847 2 165 682

Summa kommunstyrelsen totalt 80 506 80 506 0 13 418 11 647 1 771

Kommentarer:

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2021-02-28 visar på ett överskott om 1 771 tkr.

Det är för tidigt att se några klara tendenser ännu men det är något bättre än samma period i fjol
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Nämndernas månadsredovisning per februari 2021. 
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Socialnämnden

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos feb feb feb

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 427 0 71 59 12

31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 33 16 17

35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 -8 8

72 FAMILJERÄTT 300 300 0 50 35 15

712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 50 50 0 8 12 -4

93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 977 977 0 163 114 49

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 366 9 366 0 1 561 1 660 -99

711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 6 374 6 374 0 1 062 596 466

713 INSATSER VUXNA 6 871 6 871 0 1 145 989 156

714 EKONOMISKT BISTÅND 7 000 7 000 0 1 167 1 107 60

Summa IFO 29 611 29 611 0 4 935 4 352 583

VÅRD OCH OMSORG

771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 47 681 47 681 0 7 947 8 113 -166

772 HANDLÄGGARENHETEN 2 641 2 641 0 440 503 -63

773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 482 23 482 0 3 914 3 909 5

774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -225 -225 0 -38 -42 5

775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 2 921 2 921 0 487 458 29

777 HEMSJUKVÅRD 12 447 12 447 0 2 075 1 909 166

778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 057 29 057 0 4 843 4 548 295

779 SOCIALPSYKIATRI 2 668 2 668 0 445 356 89

Summa VÅRD OCH OMSORG 120 672 120 672 0 20 112 19 754 358

Summa SN totalt 151 260 151 260 0 25 210 24 220 990

Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-02-28 visar ett överskott om 990 tkr efter 2 månaders verksamhet.

IFO visar ett överskott mot budget om 583 tkr. 500 tkr avser en icke budgeterad engångsinsättning från Migrationsverket.

Säbo visar ett underskott om -166 tkr. Högre vikarie och covidrelaterade kostnader som kommer att återsökas om möjlighet 

ges.

Hemtjänsten visar ett överskott om 5 tkr. Högre vikarie och covidrelaterade kostnader.

Handläggarenheten visar ett underskott om -63 tkr. Konsultkostnader p.g.a. många ärenden.

Hemsjukvården visar ett överskott mot budget om 166 tkr. Ingen SSK på plats ännu.

LSS visar ett överskott om 295 tkr. Ett litet överskott behöver byggas upp inför semestern.
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OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Februari Februari Februari

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 378 378 0 63 64 -1

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 395 1 395 0 233 232 1

KULTURSKOLA 3 366 3 366 0 561 480 81

SIMHALL 4 015 4 015 0 669 594 75

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 984 2 984 0 497 529 -32

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 221 221 0 37 0 37

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 746 3 746 0 624 603 21

FÖRSKOLEKLASS 3 164 3 164 0 527 551 -24

FÖRSKOLA 38 099 38 099 0 6 350 6 002 348

FRITIDSHEM 3 138 3 138 0 523 479 44

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 652 2 652 0 442 291 151

GRUNDSKOLA 57 266 57 266 0 9 544 9 721 -177

VUXENUTBILDNING 12 422 12 422 0 2 070 1 951 119

GYMNASIESÄRSKOLA 2 150 2 150 0 358 526 -168

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 1 022 1 022 0 170 169 1

ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 23 -23

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -160 160

Summa UKN (exkl Gymnasiet) 136 018 136 018 0 22 670 22 055 615

GYMNASIESKOLA 24 139 24 139 0 4 023 4 180 -157

Summa UKN totalt 160 157 160 157 0 26 693 26 235 458

Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-02-28 visar att nämnden har ett överskott om 458 tkr efter 2 

månaders verksamhet.
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 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2020 - Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Årsredovisning 2020 – Ockelbo kommun godkänns 
2. Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2020, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 
verksamheten. 

3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2020, bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 
verksamheten. 

4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2020, bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 
verksamheten.  

5. Kommunfullmäktige bedömer att Ockelbo kommun har uppnått målet 
med God ekonomisk hushållning för år 2020. 

6.  Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2020 avsätta 4 000 tkr 
till resultatutjämningsreserv (RUR) som inrättades av 
kommunfullmäktige 2020-11-30 (§93). 

                       

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2020 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas 
av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen 
2020 är 8,0 mkr och för koncernen 13,1 mkr. 
Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala 
verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i 
företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala 
befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.  
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som 
bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.                         
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OCKELBOOCKELBO

MANDATFÖRDELNING I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2019-2022:

MODERATA SAMLINGSPARTIET: 
2 mandat
CENTERPARTIET: 
5 mandat
KRISTDEMOKRATERNA: 
1 mandat
SOCIALDEMOKRATERNA:
12 mandat
VÄNSTERPARTIET:
2 mandat
MILJÖPARTIET DE GRÖNA:
1 mandat
SVERIGEDEMOKRATERNA:
8 mandat

VISION 2030
PLATS ATT VÄXA

DET GRÖNA OCKELBO
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet

VI VÄLKOMNAR
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle

VI VÄXER
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans

VI SAMVERKAR
Ockelbo samspelar med andra lokalt,

regionalt och globalt

 OCKELBOFAKTA:
 Area: 1 129 km2 

 Folkmängd: 5 906 invånare

 AVSTÅND & RESTIDER:
 Sandviken: 3,3 mil -  30 minuter
 Gävle: 5 mil - 40 minuter
 Arlanda: 100 minuter - 18 mil

 Stockholm: 120 minuter - 21,5 mil
 Uppsala: 90 minuter - 14,9 mil
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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

Magnus Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Covid-19 har präglat år 2020 i hela världen och Ockelbo. Här 
har vi ställt om snabbt i många led. Bland annat har vi arbe-
tat digitalt på sammanträden, möten och kommunfullmäkti-
ge, som också reducerade antalet ledamöter från 31 till 23. 
 
Trots coronapandemin visar Ockelbo kommun för trettonde 
året i rad upp ett positivt resultat. För både nämnder och 
bolag landar vi på 13,1 miljoner plus. Det är ett starkare 
resultat än vad vi hade budgeterat för.  
 
Jag är stolt och nöjd att nämnderna under rådande förut-
sättningar redovisar så bra resultat. Socialnämnden redovi-
sar trots en oerhört ansträngd situation ett positivt resultat. 
Kommunstyrelsen visar också på bra resultat. Utbildnings- 
och kulturnämnden redovisar ett marginellt underskott.  
 
Årets sjukfrånvaro bland våra anställda har ökat från 6,4 
procent till 8,2 procent. Förklaringen är pandemin och att 
man i flera verksamheter måste stanna hemma vid minsta 
symptom. 
 
Under året har vi inte kunnat genomföra personalstrategis-
ka satsningar i någon stor omfattning. Alla utskott ställdes in 
under våren och har därefter genomförts 
digitala under hösten. 
 
Jag vill lyfta fram fullmäktiges beslut om 
att från och med den 1 januari 2020 ska 
alla nya tillsvidareanställningar inom vård 
och omsorg inom kommunals avtalsom-
råde erbjudas heltid. Viljeinriktningen är 
att heltid ska bli vanligare bland de som 
redan är anställda. 
 
Det är stor efterfråga på bostäder i Ockel-
bo. Bostadsbyggandet och framtagandet 
av detaljplaner för möjliggörandet av 
byggnation är ett viktigt fokusområde för 
kommunen. För att trygga framtida behov 
av främst industrimark men även tomt-
mark behöver en satsning göras.  
 
För första gången på 30 år har Ockelbo-
gårdar AB byggt nya lägenheter. Nybygg-
nationen på Höjden innebär att det finns 16 nya lägenheter 
att hyra i Ockelbo. 
 
Ett privat initiativ av byggnation av flerfamiljshusvid vid vat-
tentornet, Rävbacken, har pågått under 2020. Dessa åtta lä-
genheter är snart färdigställda. Detaljplaner är även på gång 
för flerfamiljshus på tomten vid gamla apoteket samt på 
Hästbacken, vid Wij Maskincenter, och beräknas vara klara 
år 2021 och 2022. Kooperativa Fastigheter AB har under året 
startat bygget av Kvarteret Hästen, och julen 2021 beräknas 
17 kooperativa lägenheter stå klara. 
 
Jag kan inte minnas att efterfrågan på bostäder och industri-
mark någonsin varit så här stor. Därför är det väldigt pas-
sande att vi nu arbetar med en ny och omfattande översikts-
plan. Det är en strategisk plan som beskriver kommunens 
avsikter när det gäller framtida mark och vattenanvändning 
i form av exempelvis strategier för bebyggelseutveckling, 
trafikförsörjning, naturmiljöer med flera intressen. Över-
siktsplanen planeras att antas preliminärt av kommunfull-
mäktige våren/sommaren 2023. 

I början av året visade Synsam Group ett intresse för att eta-
blera sig i kommunen. Etableringen skulle innebära 150 ny-
skapande arbetstillfällen och generera otroliga signalvärden 
lokalt och regionalt. Problemet för kommunen är avsaknad 
av lediga industrilokaler. Privata näringslivet visade inget 
intresse i att bygga ny lokal för etablering. 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober att köpa en fastig-
het för en kostnad av fyra miljoner kronor och med ett in-
vesteringsbeslut om max 120 miljoner kronor för att bygga 
en industrilokal. Samma dag tecknades en överenskommel-
se med Synsam och nyheten offentliggjordes som följdes av 
ett stort medialt intresse. Fullmäktiges beslut överklagades 
till Förvaltningsrätten av en person som menade att Ockelbo 
kommun subventionerade ett enskilt företag med hyra. För-
valtningsrättens gick på den överklagandes linje och beslu-
tet upphävdes. Kommunen fortsatte arbeta hårt och presen-
terade en ny lösning, men trots det tillkännagav Synsam den 
24 februari att de valde att etablera sig i Östersund istället, 
vilket blev en svart dag för oss Ockelbobor. 
 
Befolkningen har under 2020 minskat med 24 personer. Vi 
förväntar en ökning efter pandemin. 
 
Satsningen på ”En frisk generation” fortsätter och gör mig 
glad i hela kroppen. Att man med en ”så enkel” modell kan 
skapa ett så stort engagemang och göra skillnad – det är 

ovärderligt. Här får familjer träna och äta 
middag tillsammans under ett fantastiskt 
ledarskap. Man förenar nytta med nöje, 
och åker hem med ett leende på läppar-
na. En frisk generation fortsätter sina 
aktiviteter även under 2021. 
 
Upphandling av de kommersiella tjänster 
vid Wij Trädgårdar har genomförts och 
avtal med entreprenör tecknades i bör-
jan av 2020. Det är Ockelbobon Marika 
Hansson med som samlar personalen 
från dagens Wij Säteri AB i ett nytt bolag, 
Destination Ockelbo, som ska bedriva 
logi-, konferens-, café-, restaurang-och 
evenemangsverksamhet samt trädgårds-
butik på Wij Trädgårdar. 
Viktigt för kommunen är att det ska 
finnas en långsiktig och ekonomisk 
hållbarhet för de verksamheter som 

ska bedrivas på platsen. Det ska uppnås 
genom att förlänga säsongen genom spännande och nya 
erbjudanden till kunderna. Det ska alltid finnas en anledning 
att resa till Wij Trädgårdar. 
 
Att ett så stort företag som Synsam var så nära att etablera 
sig i en mindre landsbygdskommun som Ockelbo sän-
der otroligt positiva signaler. Vi vet att Ockelbo har stora 
förutsättningar med en positiv anda och vilja samt en bra 
logistisk placering. Det är något vi ska vara stolta över och 
det här kommer att prägla framtidens entreprenörsanda i 
kommunen. 
 
Tack alla för det här året – snart kan vi se ljuset i tunneln och 
släppa pandemiåret 2020. Nu är jag taggad inför ytterliga-
re en mandatperiod och vårt fokus ska ligga på att bygga, 
bygga, bygga bostäder!
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild av
Ockelbo kommuns verksamhet det gångna året. Fokus är på den kommunala koncernen och dess verksamhet.

NYCKELTAL KOMMUNEN
2020 2019 2018 2017 2016

Koncernen

Verksamhetens intäkter (mkr) 159,1 148,8 159,2 157,8 171,7

Verksamhetens kostnader (mkr) -512,8 -490,8 -484,6 -474,1 -472,4

Årets resultat (mkr) 13,1 6,6 12,5 9,8 12,2

Soliditet (%) 24,9 26,1 25,9 24,8 22,8

Investeringar (netto) 55,3 54,8 43,7 24,9 118,7

Långfristig låneskuld (mkr) 381,7 317,3 318,2 324,4 324,9

Antal anställda 493 482 544 566 563

Investeringar / medborgare (kr) 9 398 9 276 7 399 4 223 20 270

Långfristig låneskuld / medborgare (kr) 64 870 53 707 53 877 55 020 55 482

Kommunen

Antal invånare 5 884 5 908 5 906 5 896 5 856

Verksamhetens intäkter (mkr) 84,7 73,7 80,8 84,2 103,0

Verksamhetens kostnader (mkr) -456,9 -434,1 -425,8 -420,6 -423,8

Utveckling av nettokostnader(%) 3,3 4,5 2,6 4,6 3,7

Skatteintäkter och statsbidrag (mkr) 392,5 376,6 366,7 354,7 343,3

Utveckling av skatteintäkter och statsbi-
drag(%)

4,2 2,7 3,4 3,3 5,1

Årets resultat (mkr) 8,0 3,7 9,1 7,0 9,6

Eget kapital 142,6 134,7 130,9 121,8 114,8

Soliditet (%) 32,6 33,7 33,0 33,0 31,0

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktel-
ser (%)

2,9 0,4 -1,5 -5,7 -8,3

Likviditet(%) 90,7 81,8 100,2 90,7 92,6

Investeringar (netto) 22,7 44,9 8,8 20,8 101,0

Långfristig låneskuld (mkr) 169,5 150,2 150,2 150,2 155,0

Antal anställda 461 452 516 541 538

Kommentarer:
Ockelbo kommunkoncern uppvisar även för verksamhetsåret 2020 ett positivt resultat. Glädjande att den utvecklingen som 
rått under en följd av år fortsätter trots de speciella förutsättningar som gällt för detta pandemiår. Under året så har även 
investeringarna fortsatt med bostadsbyggande i både Ockelbogårdars och Ockelbo kooperativa fastigheters regi. Ett ökat 
byggande har varit ett kommunalt mål sedan flera år och en viktig faktor för samhällets utveckling. Även stora infrastruktur-
investeringarna gjorda av Ockelbo vatten för att säkra vattentillgången i Ockelbo har kunnat genomföras. Det har även fått till 
följd att låneskulden för invånarna har ökat. 2020 har också trenden med en växande befolkning brutits. Ockelbo har tidigare 
år haft en inflyttning som har kompenserat den demografiska åldersstrukturen med fler döda än födda. Nybyggnation kan för-
hoppningsvis leda till rörelse på bostadsmarknaden och fler invånare. Kommunen har också stärkt sin ställning med ett stärkt 
eget kapital och möjlighet att göra avsättning i en nyskapad resultatutjämningsreserv. Under året har tack vare de statliga 
pandemistöden utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag varit starkare än utvecklingen av nettokostnaderna. Soliditeten 
har försämrats något och tillsammans med att utvecklingen med ökande pensionsförpliktelser fortsätter som tidigare och är 
de faktorer att ta hänsyn till.
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

VALNÄMND

REVISION

SOCIALNÄMND KOMMUNSTYRELSE
UTBILDNINGS- OCH 

KULTURNÄMND

SOCIALFÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNING

UTBILDNINGS- OCH
KULTURFÖRVALTNING

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADS

NÄMND

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

GEMENSAM NÄMND
FÖR

VERKSAMHETSSTÖD

OCKELBO VATTEN AB

BIONÄR
NÄRVÄRME AB

OCKELBOGÅRDAR AB

INKÖP GÄVLEBORG

GÄSTRIKE RÄDDNINGS
FÖRBUND

REVISION

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

KOMMUNENS NÄMNDSORGANISATION

KOMMUNENS BOLAG OCH FÖRBUND

OCKELBO KOOPERATIVA
FASTIGHETER AB

KONCERNEN - FÖRETAG OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår förutom kom-
munen, Ockelbogårdar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB 
(ägarandel 24 %) och Ockelbo Vatten AB (100 %). Ockelbo ko-
operativa fastigheter AB (40%)

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat för koncernen Ockelbo är efter konsolidering 
och internelimineringar är 13,1 mkr. Endast ett av de ingåen-
de dotterbolagen, Ockelbo Kooperativa fastigheter AB uppvi-
sar ett litet underskott för 2020. Det är ett starkare resultat 
jämfört med fjolårets 6,6 mkr.

Koncernen har haft positiva resultat de senaste fem åren. 
Både Ockelbogårdar och Ockelbo Vatten har betydande in-
vesteringar under året. Ockelbogårdar AB redovisar 2020 
ett resultat på 2,9 mkr, högre än 1,7 mkr året innan. Uthyr-
ningsgraden var i genomsnitt under året 98,0 (98,0) %. Under 
året var i genomsnitt 12 (21) lägenheter tomma. Bolaget har 
under året erlagt borgensavgift till kommunen med 438 tkr. 
Bolaget har i ägardirektivet ett avkastningskrav på 6 % i direkt 
avkastning på fastigheternas bokförda värde. För 2020 kom 
man upp till 4,1%. 

Bionär Närvärme AB redovisar ett överskott för Ockelbos 
andel (24 %) om 1,2 mkr. Rörelseresultatet efter finansiella 
poster för hela bolaget 2020 är positivt med 13,0 (8,5) mkr. Till 
årsstämman föreslås en utdelning till ägarna på 20 mkr, vilket 
innebär 4,8 mkr till Ockelbo kommun. Utifrån Bionär fjärrvär-
me AB:s stabila ekonomiska läge bedöms företagets ställning 
fortsatt tillåta utdelning. Efter ett antal år med kraftig expan-
sion ser bolaget nu en period av konsolidering. 

Ockelbo Vatten AB redovisar för 2020 ett positivt resultat om 
55 tkr, men innehåller ett överuttag på 1,6 mkr
Bolaget har ett positivt rörelseresultat på 0,5 mkr. Strategin 
framåt är att via investeringar säkerställa framtida vattenför-
sörjning i Ockelbo kommun.

En sammanfattning av bolagens verksamhet finns under res-
pektive bolags verksamhetsberättelse.

OCKELBO KOOPERATIVA FASTIGHETER
Under 2019 beslutades att bilda ett gemensamt ägt bolag, 
Ockelbo kooperativa fastigheter AB, tillsammans med den 
kooperativa hyresrättsföreningen Hästen. Ockelbo kom-
muns ägarandel är 40%. Bolagets syfte är att bygga och äga 
en fastighet som föreningen kan hyra. Under 2020 har tomt 
förvärvats och byggnationen påbörjats. Byggnaden planeras 
innehålla 17 lägenheter och gemensamhetsutrymme. Inflytt-
ning planeras till februari 2022. 
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BIONÄR NÄRVÄRME AB
VERKSAMHETEN
Bionär Närvärme AB har sitt säte i Gävle och ägs till 59 % av 
Gävle Energi AB. Övriga delägare är Ockelbo Kommun, 24 % 
samt Älvkarleby Kommun 17 %. 

Affärsidén är att förvärva, bygga, marknadsföra och sälja bio-
bränslebaserad närvärme i form av produkter, tjänster eller 
kompetens. Bionär bedriver ett aktivt miljöarbete genom att 
ersätta olje- och elanvändning med tekniskt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbara värmelösningar för fastigheter, bostads-
områden och mindre samhällen, där de stora energibolagen 
inte kan eller vill verka. Den operativa verksamheten bedrivs 
i uppdragsform med moderbolaget som huvudleverantör. 
Tjänster köps också in på de orter där Bionär verkar.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Under året uppnåddes en mycket god biomix i produktionen 
och andelen fossilfritt bränsle har uppgått till 98,4% (98,8). 
Anläggningarna har haft god tillgänglighet och gynnsamma 
driftsförhållanden. Under året har fjärrvärmenäten i Björ-
klinge, Bälinge, Gåvsta, Vattholma och Vänge med kunder 
sålts. Under året har det investerats för 4,1(4,7)mkr.

MARKNADEN
Den geografiska marknaden är Mellansverige med utgångs-
punkt från Gävleborgs län, framförallt i områden som ligger 
utanför de större fjärrvärmenäten. Bionärs affärsmässiga 
marknad består av olika kategorier av fastighetsägare. De vik-
tigaste är kommuner, fastighetsbolag, industrier och övriga 
företag. Låga elpriser har inneburit att fjärrvärmen är hårda-
re konkurrensutsatt än tidigare.

MILJÖPÅVERKAN
I Bionär Närvärme AB finns anmälningspliktig verksamhet i 
form av biobränslepannor med tillhörande distributionsnät. 
All sekundär el som Bionär använder ska vara baserad på för-
nybar energi som vind, vatten och biobränsle. Målsättningen 
på sikt är att fjärrvärmeproduktionen så långt det är möjligt 
ska bestå av förnybara bränslen.

ÅRETS RESULTAT
Nettoomsättningen exkl. anslutningsavgifter uppgår till 72,3 
(85,3) mkr. Det ger en minskning med 13 mkr jämfört med 
föregående år och beror främst på varmt väder.

Avsaknaden av långa skulder innebär att bolaget står väl rus-
tat för framtida reinvesteringsbehov.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 13,0 (8,5) mkr, en för-
bättring med 4,5 mkr.
Detta beror främst på en god biobränslemix samt försäljning-
en av nätet i Uppland. 
Den starka ekonomiska ställningen gör att styrelsen föreslår 
årsstämman att dela ut 20 mkr till ägarna, vilket motsvarar 
4,8 mkr för Ockelbo kommun.

FRAMTIDEN
Bionär är nu in i konsolideringsfas med fokus på optimering 
av processer inom verksamheten, företaget ser ej någon na-
turlig geografisk expansion i närtid.
Bionärs målsättning är att under de närmaste åren bibehålla 
företagets lönsamhet och konkurrenskraft utan att försämra 
miljö- och kvalitetsmålen.

NÄRVÄRME
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OCKELBOGÅRDAR AB
VERKSAMHETEN
Ockelbogårdar AB har haft egen personal för ledning, ekono-
mi, kundkontakter, drift och underhåll av fastighetsbeståndet 
samt inom lokalvårdsorganisationen. Den 31 december 2020 
fanns 30,3 (29,5) årsarbetare fördelat på 20 (21) kvinnliga och 
12 (8,5) manliga medarbetare i bolaget.

Fastighetsbeståndets verkliga värde har vid årlig fastighets-
värdering fastställts per 2020-12-31. Värdering har utförts 
med stöd av analysverktyget Datscha till ett bedömt mark-
nadsvärde. Inget bedömt nedskrivningsbehov föreligger uti-
från gjord fastighetsvärdering.

Pensionsavgångar och övrig personalomsättning inom lokal-
vård och administration har inneburit att vi har gjort ett om-
tag för att involvera nya medarbetare. Genom att vi mäter 
medarbetarindex 2 ggr per år för att se hur organisationen 
mår så ser vi snabbt om någonting vacklar i verksamhet. Vi 
hamnade på 6,9 på en 10-gradig skala vid årets slut och det 
är en tillbakagång med 0,3 enheter mot samma tid förra året 
vilket fortfarande är mycket bra.

Sjukfrånvaron har ökat från 1,78 % till 4,7 %, en rejäl ökning 
som vi härleds till pågående pandemi och de restriktioner 
som tagits fram som säger att bolagets personal ska stanna 
hemma vid minsta symtom.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Ett flerbostadshus har byggts på Höjdvägen med totalt 16 
lägenheter. Övriga större investeringar som aktiverats un-
der året är installation av fastighetsnät på Sjövägen i Lingbo, 
miljöhus Höjdvägen, nya låssystem samt inbrotts- och utrym-
ningslarm.

Underhållsåtgärder som utförts under året är tätskiktsbyten 
på tak Kyrkogatan, komplettering av tak säkerhet Kyrkogatan, 
avrinning innergård på Uret, takavvattning och isolering på 
Smalbyvägen samt sanerings- och vattenskador. I och med 
att Byagruppen startades i början av året har underhåll av 
lägenheterna tagit fart och 20 lägenheter har renoverats.

Under året har energieffektiviseringar legat i fokus och ener-
gideklarationerna legat till grund för det arbete som ska sän-
ka energianvändningen på sikt. I Lingbo på Smalbyvägen och 
Parkvägen har hela värmesystemet byts ut och bergvärme 
installerats. På tidigare förskolorna Mumin och Smultronet 
på Marstrandsområdet har även bergvärme installerats. På 
Gransäter har värmeflödet stoppats ut genom att montera 
nya energieffektiva altandörrar. På Stenvägen har ett flerårigt 
projekt startats där utbyte av rörsystem sker och nya vatten-
burna element installerats. De flesta av dessa arbeten görs 
parallellt med att stora renoveringar sker i byggnaderna.
 
Vid årets utgång fanns det 672 uthyrningsbara lägenheter 
och 54 lokaler beståndet. I genomsnitt var 12 lägenheter 
tomma, vilket innebär en uthyrningsgrad på 98 %. Ett antal 
lägenheter har exkluderat och lagts i malpåse pga renovering 
och sanering. Dessa lägenheter är prioriterade att åtgärda för 
att få dem uthyrningsbara.

Hyresförhandlingarna för 2020 års lägenhetshyror kommer 
att gälla from 1 januari 2021. Tyvärr kom Ockelbogårdar inte 
överens under höstens hyresförhandlingar så ärendet gick 
vidare till HMK, Hyresmarknadskommittén, för en oberoende 
granskning av vårt krav. I skrivande stund har de inte tagit 
ställning till det ännu.

I arbetet med boinflytande har gemensamma bomöten och 
bodagar anordnats tillsammans med våra hyresgäster för att 
diskutera trivsel, säkerhet och trygghet. Det har varit uppskat-
tat och vi har passat på att lyfta frågor runt sop- och källsor-
tering eftersom bolaget lägger stora resurser på att ordna så 
att den ska bli tillfredställande. Vi har även gjort ett försök att 
driva boskola.

ÅRETS RESULTAT
Bolaget redovisar ett positivt resultat efter finansiella kostna-
der 2020 på 2 930 tkr (1 727 tkr). Årets avskrivningar motsva-
rar 3,3 % (2,1 %) av fastigheternas bokförda värde. 
Soliditeten har ligger på 15,9 % (15,9). Bolagets låneskuld 
uppgår vid årsskiftet till 153,2 mkr. För att sprida ränterisker-
na får max 1/3 av lånestocken placeras i lån med rörlig ränta. 
Resterande del ska utgöras av lån med bunden ränta med 
sådana löptider så att omsättning sker jämnt fördelat under 
en längre tidsperiod.

FRAMTIDEN
Renovering vid Fagerbacken som var menat att starta under 
förra året har skjutits framåt och planeras att starta under 
2021. Det blir starten på ett flerårigt projekt där planen även 
är att renovera samtliga byggnader på Höjdvägen.

Ett arbete tillsammans med kommunen har påbörjats för att 
öka på bolagets byggrätt i centrala Ockelbo. En inte helt enkel 
uppgift då järnväg och länsväg 272 orsakar buller genom hela 
samhället.
Renovering vid Fagerbacken som var menat att starta under 
förra året har skjutits framåt och planeras att starta under 
2021. Det blir starten på ett flerårigt projekt där planen även 
är att renovera samtliga byggnader på Höjdvägen.

Förskolorna Mumin och Smultrongården återställs till sex lä-
genheter, (4 rum och kök). Det finns ett behov av större bostä-
der så    det är en välkommen utökning i vårt bostadsinnehav.

Stamrenoveringen på Stenvägen är ett stort projekt som fort-
sätter i två år.
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OCKELBOVATTEN AB
VERKSAMHETEN
Ockelbo Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB 
som innehar 99 % av aktierna. Ockelbo kommun äger reste-
rande 1 % av aktierna men har kontroll över samtliga röster 
i bolaget. Genom Ockelbo Vatten AB tillförsäkras kommunen 
inflytande över Va-anläggningarna och kan besluta om till 
exempel utbyggnadsplaner. Ockelbo kommun ansvarar för 
bolagets upplåningsbehov för finansiering av investeringar. 

Ockelbo kommun styr 100 % av rösterna i dotterbolaget och 
styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Ockelbo kom-
mun. Ockelbo Vatten AB äger och förvaltar Va-anläggningar-
na i Ockelbo och är därmed huvudman. Kommunerna Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemen-
samt moderbolaget Gästrike Vatten AB. Gävle kommun äger 
60 procent av aktierna och övriga kommuner äger var för sig 
10 procent.

VIKTIGA HÄNDELSER
Stort fokus under året har fortsatt legat på åtgärder och ut-
redningar för att säkerställa leverans av dricksvatten. Åtgär-
der har vidtagits för att förbättra kvaliteten på dricksvattnet 
från Lingbo vattenverk. Förberedelse för förbättrad bered-
ning på vattenverket Källänget i Åmot fortlöper.

Vattenläget följs löpande och information går ut externt an-
passat efter läget. Under hela året har uppmaningen varit att 
vara sparsam med vattnet i Ockelbo tätort och under en stor 
del av året även i Lingbo. Utförande för Mer vatten till Ockel-
bo centralort genom överföringsledning mellan Mobyheden 
södra och Ockelbo centralort fortlöper. Utförande av vatten-
ledningen och anslutning till vattenverket är klar.

Åtgärder har vidtagits för att säkerställa vattenförsörjnings-
möjligheter till reningsverket i Gammelfäbodarna. Flera an-
slutningar har genomförts och förberetts.

Ockelbo kommunfullmäktige har beviljat begäran om att ut-
öka eget kapital i form av ett ovillkorat aktieägartillskott på 3 
miljoner kronor till Ockelbo Vatten AB. Ny bolagsordning gäl-
ler efter beslut på årsstämma.

MILJÖANSVAR
Verksamheten genomsyras av ett långsiktigt kretsloppstän-
kande, där hänsyn även ska tas till kommande generationers 
behov av en god VA-försörjning. På så sätt kan vårt vatten 
hanteras, bevaras och brukas på ett hållbart sätt. Avloppsvat-
ten renas i avloppsreningsverken från fosfor och organiskt 
material innan det återförs till naturen i ytvatten som är re-
cipienter.

Ockelbo Vatten AB:s verksamhet är till väsentliga delar till-
ståndspliktig enligt miljöbalken. För varje tillståndspliktigt 
reningsverk upprättas ett särskilt miljöbokslut. Det finns sex 
tillståndspliktiga verk, Gammelfäbodarna, Jädraås, Lingbo, 
Ockelbo, Åbyggeby och Åmot, samtliga har resultat inom gäl-
lande villkor. Uttag av vatten är tillståndspliktigt enligt miljö-
balken. Samtliga uttag ligger inom tillstånden.

Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvalite-
ten kontrolleras kontinuerligt genom provtagningar i enlighet 
med fastställda kontrollprogram. Andelen vattenprov enligt 
fastställt kontrollprogram som är tjänliga i enlighet med Livs-
medelsverkets föreskrifter överstiger 99 %.

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat är en vinst på 0,1 mkr, efter att 1,6 mkr av intäk-
terna har redovisat som överuttag och bokförts som skuld till 
VA-kollektivet. Årets vinst bokförs mot eget kapital och åter-
ställer tidigare förlust. Huvuddelen av intäkterna kommer 
från brukningsavgifter, en mindre del av intäkterna kommer 
från periodens anläggningsavgifter.

Över- eller underuttag arbetas in i bolagets ekonomiska plan 
och avgiftsuttaget balanseras mot verksamhetens kostnader. 
Den plan som läggs har sin grund i den strategi som styrel-
sen tagit fram och genom att avgiftsuttaget balanseras mot 
verksamhetens kostnader kan upparbetade över- eller unde-
ruttag återföras.

Ockelbo Vatten AB belastas av samtliga kostnader för sin 
VA-försörjning. Resurser som nyttjas gemensamt i Gästrike 
Vatten AB och som inte går att koppla direkt till ett anlägg-
ningsbolag fördelas genom en fördelningsnyckel som fast-
ställts av styrelsen i Gästrike Vatten AB. Andelen av Gästrike 
Vatten AB:s kostnader som belastar Ockelbo Vatten AB upp-
går till 3 %.

INVESTERINGAR
Årets investeringar rör främst befintlig vattendistribution, 3,7 
mkr och ny VA-ledning 16,3 mkr. Övriga mindre investeringar 
uppgår till 3,7 mkr.

FRAMTID
Det är mycket som händer inom VA-området, både nationellt 
och inom EU, vilket påverkar hela koncernens verksamhet. 
För att säkerställa dricksvattenleveransen är prioriterade 
åtgärder bland annat att öka skyddet för vattenresurserna, 
redundansen VA-systemet samt reningen i vattenverken. Det 
är även viktigt att effektivt använda det vatten som produce-
ras. Fortsatta åtgärder för minskade vattenförluster planeras. 
Inom avloppsområdet kan nämnas åtgärder för en förändrad 
slamhantering och åtgärder för att minska mängden ovid-
kommande vatten.

Förstärkt fokus inom säkerhet och hållbarhet påverkar 
VA-verksamheten både direkt och indirekt genom primär-
kommunernas ansvar. Speciellt kan nämnas arbetet med åt-
gärder i samband med den nya säkerhetsskyddslagen samt 
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjäns-
ter. (NIS-direktivet). Även det stora arbetet för att klimatan-
passa såväl VA-verksamheten som våra städer samt tillse att 
vattenresurser skyddas för att säkerställa leverans behöver 
hanteras integrerat med primärkommunernas fysiska plane-
ring.

De ökade kraven gör att verksamhetskostnaderna bedöms 
öka något trots att effektiviseringar sker. Detta   kommer ge en 
viss kostnadsökning samtidigt som det finns en osäkerhet i in-
täkterna då medvetenheten om att vara rädd om vårt vatten 
är hög och förbrukningen ligger på en låg nivå. Bedömningen 
är att taxejusteringar behövs under planperioden för att inte 
verksamheten ska vara underfinansierad. Då det finns flera 
osäkra parametrar sker en fördjupad analys.
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ÖVRIGT
Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan 
att något egentligt ägande föreligger i tre kommunalförbund, 
Gästrike Räddningstjänstförbund, Inköp Gävleborg samt 
Gästrike Återvinnare.

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE 
Kommunalförbundet ansvarar för avfallshanteringen i Ock-
elbo, Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommuner. 
Förbundet bildades 1 april 2002. Verksamheten finansieras 
av taxor och avgifter och erhåller inget kommunalt stöd. Av-
fallshanteringen sker både i egen regi och via upphandlade 
entreprenad. Förbundet har inget ekonomiskt vinstintresse 
utan ska vara kostnadseffektiva till nytta för kunderna, miljön 
och samhället.

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST
Kommunalförbundet ansvarar för ansvarar för räddnings-
tjänsten i fyra kommuner förutom Ockelbo; Gävle, Sandvi-
ken, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet bildades 
1 januari 1994 och styrs av en politiskt vald direktion med 
representanter från alla fem medlemskommunerna. I rädd-
ningstjänsten uppdrag ligger att skydda och rädda människor, 
egendom eller miljö. Man ska även verka för att förebygga 
och att minska konsekvenserna när brand eller olycka sker. 
I Ockelbo finns en av sju deltidsstationer. Ockelbo kommuns 
kostnad 2020 för räddningstjänsten var 4,6 mkr (4,7) mkr.

INKÖP GÄVLEBORG
Förbundet bildades 1 september 2007 genom en samman-
slagning av Inköp Hälsingland och Gästrike Inköp. I förbundet 
ingick alla kommuner i Gävleborgs län förutom Sandvikens 
kommun plus Älvkarleby kommun. Inköp Gävleborg har som 
ändamål att vara kommunernas gemensamma organ för in-
köpssamverkan Utifrån Gävle kommuns utträde ur förbun-
det har förbundet förändrats. Inköp Gävleborg kommer att 
under de kommande åren endast förvalta de sedan tidigare 
ingångna avtalen under deras resterande avtalstid. Förbun-
dets verksamhet ska finansieras ur det egna kapitalet tills 
förbundet upphör. För en kommun av Ockelbos storlek finns 
stora fördelar med att kunna samverka i dessa frågor och av-
tal har slutits med Sandvikens kommun. Genom samordning-
en kan betydande kostnadsbesparingar göras, samtidigt som 
tillgång till kompetens inom upphandlingsområdet säkras. 
Ockelbo kommuns kostnad för inköpssamverkan 2020 blev 
0,3 mkr för del av år.

WIJ TRÄDGÅRDAR 
1996 startades Wij Säteri AB av Ockelbo kommun, lokala fö-
retag och privatpersoner. Stiftelsen Wij trädgårdar bildades 
i november 2002. Kommunen har samverkat med både Stif-
telsen Wij trädgårdar och dess bolag Wij Säteri AB som skött 
driften. Wij Trädgårdar har utvecklats till en omtalad dragare 
inom turismnäringen och bidrar till att utveckla Ockelbo.
Kommunen är den största av stiftarna och utser en majori-
tet av stiftelsens styrelse. Kommunen har verkat även som 
medfinansiär i olika utvecklingsprojekt i samverkan med Wij 
Trädgårdar. Kommunen har även under 2020 förvärvat fast-
igheterna och sköter parkförvaltning i samverkan med stif-
telsen. Enligt beslutet i kommunfulmäktige från 2018 har de 
kommersiella delarna av Wij Trädgårdar upphandlats och 
konkurrensutsatts. Avtal har skrivits med lokal entreprenör. 
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
OCKELBO KOMMUN

Mätbara finansiella mål Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter.

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 0,2 % av skatter och utjämning.

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

Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen.

Soliditeten ska årligen öka med 2 %.

Kommentarer:
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 8,0 mkr. 
Nämnderna har bedrivit sin verksamhet inom budgetramar med endast en liten avvikelse.
Resultatet 8,0 mkr motsvarar 2,0 % av skatter och utjämning.
Investeringar har självfinansierats förutom övertagande av lån i samband vid fastighetsköp.
Ingen amortering har gjorts
Soliditeten har ej förbättrats

Den ekonomiska utvecklingen i kommunerna bestäms av 
den totala samhällsekonomins utveckling, arbetslöshet, be-
folkningsutveckling, löne- och prisutveckling, skatteunder-
lagsutveckling, statens agerande samt den egna kommunens 
ambitionsnivå. Under 2020 har det blivit än tydligare hur för-
ändringar i vår omvärld helt kan omkasta förutsättningarna. 
Covid-19 pandemin har påverkat även den kommunala verk-
samheten på ett mycket kraftfullt sätt. Den har dominerat 
över de osäkerhetsfaktorer kring världsekonomi som fanns 
sedan tidigare såsom Brexit och handelskonflikter mellan 
världens största ekonomier. Konjunkturen hade visat på teck-
en på att avta men rasade i inledningen av pandemin.

De prognoser som fanns inför 2020 visade på att Sverige vara 
på väg in i en mild lågkonjunktur efter några år med tillväxt. 
För att mildra konsekvenser på samhället orsakade av pande-
min har statliga myndigheter och även på EU nivå långtgåen-
de åtgärder genomförts. Stödet till kommuner och regioner 
har gjort att dessa redovisar starka ekonomiska resultat för 
året. Även omfattande krisåtgärder för företag och hushåll 
har genomförts. Arbetslösheten har i riket har också ökat un-
der 2020. I Ockelbo ser vi dock att arbetslöshet glädjande är 
lägre än under föregående år.

TOTALT ARBETSLÖSA I % AV REGISTRERAD ARBETSKRAFT 
2020 2019

16-64 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 10,5 10,7 10,2 11,7 11,1 12,2

Länet 10,6 10,3 10,9 9,5 9,4 9,6

Riket 8,5 8,3 8,7 7,0 6,9 7,0

18-24 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 13,9 14,1 13,8 18,2 14,0 21,0

Länet 17,2 15,1 19,0 13,8 11,7 15,6

Riket 11,6 9,7 13,3 8,6 7,0 10,1

Sveriges offentliga finanser, framförallt statens, har en star-
kare ställning än många länder i vår omgivning. Under 2020 
har till följd av pandemiåtgärderna dock statens skulder ökat. 
Pandemin är inte över och utvecklingen är fortfarande osä-
ker men förhoppningen är att den startade vaccineringen ska 
bidra till en bättre utveckling. Återhämtningen bedöms dock 
att komma ta tid.

BEFOLKNINGSUTVECKLING
2020 2019 2018

Antal invånare 31 december 5 884 5 908 5 906

Förändring -24 2 10
   

Totalt Kvinnor Män

Befolkning 2019-12-31 5 908 2 895 3 013

Födda under året 57 26 31

Avlidna under året 76 41 35

Födelsenetto -19 -15 -4

Inflyttade under året 295 139 156

Utflyttade under året 300 134 166

Flyttnetto -5 5 -10

Befolkning 2020-12-31 5 884 2 885 2 999

För 2020 visar Ockelbo en befolkningsminskning. Det var fle-
ra år sedan senast. Som tidigare år det främst ett negativt 
födelsenetto som ger minskningen med under 2020 var det 
även ett mindre negativt flyttnetto.
De långsiktiga ekonomiska utmaningarna med en demografi 
som ger ökad efterfrågan på välfärd och växande personal-
brist, är minst lika stora som de var före det att pandemin 
startade.

De befolkningsgrupper som ökar mest är ungdomar upp till 
20 år och framförallt de som är 80 år och äldre. Däremot de 
traditionellt yrkesverksamma åldersgrupperna har en lägre 
procentuell tillväxt. Detta utgör en stor utmaning för välfär-
den. Åldersstrukturen i kommunen och befolkningsföränd-
ringar kommer att anstränga den kommunala ekonomin 
med omfattande effektiviseringsbehov. 
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PENSIONSFÖRPLIKTELSER   

Kommunen Koncernen

2020 2019 2020 2019

Total pensionsförpliktelse mkr

Avsättning inkl. särskild löneskatt 35,6 32,4 36,1 33,0

Ansvarsförbindelse inkl. särskild 
löneskatt

129,9 133,0 129,9 133,0

Pensionsförpliktelse som tryggats 
i pensionsförsäkring

0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionsförpliktelse som tryggats 
i pensionsstiftelse

0,0 0,0 0,0 0,0

Summa pensionsförpliktelser 165,5 165,4 166,0 166,0

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel

1,0 1,0 1,0 1,0

Finansiering

Återlånade medel 164,4 164,4 165,0 165,0

Konsolideringsgrad 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Den växande pensionsförpliktelsen har och kommer de kom-
mande åren ha en allt större påverkan på den kommunala 
ekonomin.

Ny teknik och metoder kommer att krävas för att god omsorg 
med bibehållen kvalité ska kunna erbjudas. Förändrade ar-
betssätt, en ökad sysselsättningsgrad förlängt arbetsliv är an-
dra viktiga medel att kunna möta kommunernas utmaningar. 
Kostnader har även övervältrats från staten på kommunerna. 
Utan ökade statsbidrag kommer det att innebära stora an-
passningar för kommunerna att möta dessa utmaningar. 

I årsredovisningen görs en analys av Ockelbo kommuns fi-
nansiella utveckling och ställning. Syftet med analysen är att 
identifiera finansiella problem och därigenom klargöra huru-
vida kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Fyra aspekter innefattas i bedömningen. Årets resultat och 
dess orsaker klarläggs.
Resultatet visar om den förbrukning som sker täcks med 
intäkter. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna 
överstiger intäkterna, eller en rörelseriktning mot obalans, är 
en varningssignal. En urholkning sker då av den finansiella 
motståndskraften.
Kapacitet är den andra aspekten, vilket handlar om att mäta 
och redovisa vilken finansiell motståndskraft kommunen har. 
Finansiell styrka mätt som självfinansieringsgrad och poten-
tial för att förstärka kommunens intäktssida är viktiga mått. 
Risk avser hur kommunen är exponerad finansiellt.

En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett 
kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella problem. Kontroll ska visa 
hur upprättade planer följs. En god följsamhet mot budget är 
ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll 
hänger samman på så vis att båda är mått på förmågan att 
hantera problematiska situationer.

ÅRETS RESULTAT
Kommunens resultat efter skatteintäkter och finansnetto är 
8,0 mkr (3,7 mkr). Mot budget 0,8 mkr så är avvikelsen 7,2 
mkr. Nämnderna har en sammantagen budgetavvikelse på 
1,3 (1,2) mkr. De enskilda avvikelserna är mindre jämfört med 
tidigare år. I resultatet ryms både ökningar och minskningar 
av intäkter och kostnader som uppkommit i samband med 
pandemin. Överskottet på finansförvaltningen 5,9 mkr (2,5) 
mkr består till största del av de extra statligastöd som utbe-
talats för att minska konsekvenserna av pandemins påverkan 
på en minskande ekonomi och lägre skatteintäkter. Under 
2020 har skatteintäkter och statsbidrag ökat mer en kommu-
nens nettokostnader.

ÅRETS RESULTAT
2020 2019 2018

Årets resultat (mkr) 8,0 3,7 9,1

KAPACITET
EGET KAPITAL, UTVECKLING
Kommunens egna kapital har mellan åren 1998–2003 mins-
kat med c: a 55 mkr. I bokslut 1997 var det egna kapitalet 
negativt -2,0 Mkr, vilket motsvarades av -1,2 % i soliditet. Den 
redovisningslag som gäller fr.o.m. 1998 där en stor del av 
pensionsåtagandet flyttats från balansräkningen till en an-
svarsförbindelse har haft stor inverkan på det egna kapita-
let. Kommunens pensionsåtagande är dock detsamma som 
tidigare. Teoretiskt blev kommunen rikare, men i praktiken 
är kommunens totala åtagande beträffande pensioner oför-
ändrat. Kommunens egna kapital har till utgången av 2020 
ökat och uppgår till 143 mkr. Vilket är högre än den aktuel-
la ansvarsförbindelsen för pensionerna. Det innebär att det 
egna kapitalet även har förbättrats under 2020. Ett stärkt 
eget kapital ger långsiktig finansiell motståndskraft. De när-
maste årens resultat måste vara fortsatt positiva för att kom-
munen skall kunna återställa det egna kapitalet till en accep-
tabel nivå.

EGET KAPITAL
2020 2019 2018

Eget kapital (mkr) 143 135 131

LIKVIDITET
Kommunens svaga likviditet har tidigare påverkat kommu-
nens handlingsförmåga. Allt eftersom ekonomin har förbätt-
rats har också likviditeten stärkts. Under 2020 har likviditeten 
förstärkts jämfört med 2019.Under året har ingen amortering 
gjorts på de långfristiga lånen. Amortering hade varit möjligt 
utifrån likviditeten men osäkerhet rådde kring ett stort even-
tuellt investeringsprojekt som hade inneburit betydande ny-
upplåning. I avvaktan på beslut sköts amorteringar till 2021. 
Likviditeten ligger idag på en acceptabel nivå, men bör fram-
över noga följas så att inte kommunens handlingsförmåga 
åter begränsas. En bra likviditet ökar förmågan att realisera 
framtida investeringar och underhållsåtgärder.
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LÅNESKULD
Kommunens långfristiga lån är 171,0 mkr om man tar med den 
kortfristiga delen på 1,5 mkr som planeras att amorteras under 2021. 
Under 2020 så har övertagande av lån skett i samband med köpet av 
fastigheter på Wij Trädgårdar. För att finansiera nybyggnationen på 
kvarteret Hästen har lån tagits för vidare utlåning till Ockelbo Koope-
rativa Fastigheter AB. Av kommunens totala skuld utgörs 9,5 mkr av 
grönt lån. Skulden motsvarar c: a 29 tkr/invånare. 
Tas även hänsyn till den långfristiga skulden i Ockelbogårdar AB. mot-
svarar det c: a 55 tkr/ invånare. Ockelbo Vatten AB har en långfristig 
skuld på 56,6 mkr. Bionär Närvärme AB betalade under 2018 av sin 
långfristiga skuld.

LÅNESKULD
2020 2019 2018

Låneskuld (mkr) 170 150 150
   

FINANSIELL STYRKA
SOLIDITET
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomis-
ka styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna 
kommunen själv äger, egna kapitalet i förhållande till de to-
tala tillgångarna. Soliditeten för 2020 är 33 %, vilket är något 
lägre än jämfört med föregående år. Tar man även hänsyn 
till den del av pensionsåtagandet som lyfts ut från balansräk-
ningen så blir soliditeten positiv (2,9 %) för andra året sedan 
redovisningsregel infördes efter 1998. Vilket är en förbättring 
sedan föregående år, mest beroende på att ansvarsförbin-
delsen minskat i omfattning 2020 och förstärkningen av det 
egna kapitalet. I den nya kommunala redovisningslagen in-
gick inte det tidigare förslaget att hela pensionsåtagandet ska 
lyftas in på balansräkningen. Positiva resultat och förmåga 
att amortera ger möjligheter för en stärkt soliditet. En stark 
soliditet ökar även möjligheten att få låna och till mer gynn-
samma villkor från kreditgivare.

SOLIDITET
2020 2019 2018

Soliditet (%) 33 34 33
   

RISK
PENSIONSFÖRPLIKTELSER
I dagsläget har kommunen pensionsåtagande (inklusive löne-
skatt) på 165 mkr. Åtagandet har ökat marginellt sedan 2019. 
Utvecklingen av fördelningen mellan de två ingående de-
larna, avsättningar i balansräkningen och ansvarsförbindel-
sen utanför, fortsätter. En allt större del utgörs av avsättning 
och en minskande del som ansvarsförbindelse. Prognosen är 
att pensionsutbetalningarna ökade fr.o.m. 2015 för att sedan 
ligga kvar på en hög nivå de efterföljande 20 åren. Enligt den 
nya kommunala redovisningslagen ska även fortsättningsvis 
intjänandet före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. 
Ökade pensionskostnader och det totala pensionsåtagandet 
utgör en allt större utmaning att finansiera. Det har funnits 
begränsade ekonomiska möjligheter att göra fondering för 
framtida pensionsutbetalningar och det är därför av stor vikt 
att årsresultatens storlek ger möjlighet att möta det ökade 
behovet av ökande pensionsutbetalningar. Vid årsskiftet 
fanns 1,0 mkr fonderat. Placeringarna har skett utifrån ett 
KF-beslut 2005 och finanspolicyn antagen 2015 som kompli-
menterats vad gäller etiska och miljömässiga krav.

Där ges riktlinjer för hur medlen framöver ska förvaltas. Pla-
ceringarna har framförallt gjorts i ränteobligationer för att 
uppnå låg placeringsrisk. I kommunens balansräkning finns 
upptaget 42,5 mkr för kommande pensionsutbetalningar. 
Som ansvarsförbindelse redovisas 130 mkr avseende intjä-
nandet till och med 1997. Det totala pensionsåtagandet för 
kommunens anställda uppgår den sista december 2020 till 
166 mkr inklusive löneskatt och dessa medel har återlånats 
till verksamheten.

BORGENSÅTAGANDEN
Kommunen har 211 (179) mkr i borgensförbindelser vilket 
ungefär ger 36 (30) tkr/invånare. I dagsläget fördelas det 
största åtagandet på Ockelbogårdar AB 153 (138) mkr, Ock-
elbo vatten AB 57 (28) mkr, Wij Trädgårdar 1,5 (10,8) mkr. 
Dessutom har vi som medlem i Kommuninvest ekonomisk 
förening tecknat solidarisk borgen för föreningens åtagand-
en. Åtagandet motsvarar kommunens ägarandel i Kommun-
invest. Vid en riskbedömning är kommunens totala borgen-
såtagande oroande. Strategin är att både kommunen och 
bostadsbolaget minskar sin låneskuld.
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
VIKTIGA HÄNDELSER 2020
INLEDNING
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och 
tydlig bild av Ockelbo kommun verksamhet det gångna året. 
Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som ger en 
bild av den samlade kommunala verksamheten, oberoende 
av hur verksamheten är organiserad.

CORONAVIRUSPANDEMIN
Det som har präglat 2020 är Coronapandemin, Covid-19, 
vilket har påverkat samtliga nämnder och verksamheter i 
kommunen. För att förhindra smittspridning av viruset har 
flertalet ställningstaganden genomförts. I början av året sam-
manställdes ett material med information utifrån ett perso-
nalperspektiv. Informationen har kontinuerligt presenterats 
på kommunens intranät.

I slutet av 2019 började det dyka upp fall av en ny virussjuk-
dom i Kina. Den visade sig vara aggressiv och spred sig snabb. 
Viruset började sedan snabbt sprida sig mot andra delar av 
världen. I februari 2020 klassade regeringen, infektionssjuk-
domen Covid-19 som samhällsfarlig sjukdom. Den 31 januari 
2020 hade Sverige sitt första konstaterade fall. Den 11 mars 
2020 deklarerade WHO, världshälsoorganisationen, att det 
var en pandemi, en epidemi som spridits till flera världsdelar. 
I början på mars gick kommunen upp i ett så kallat stabslä-
ge. En andra våg drog i gång under november och december 
och med ett stort smittspridningsläge och i december var det 
mycket stor belastning på sjukvården. Kommunen som klivit 
ur sitt stabsläge under sommaren fick återgå till det igen.

CORONAPANDEMI/COVID-19
Samtliga partier undertecknade en överenskommelse om att 
antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige fr o m 
27 april 2020 reduceras till 23 ledamöter. Förutsättningarna 
gällde för kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 
och under den tid som Folkhälsomyndigheten rekommenda-
tioner anger.

På grund av pandemin beslutade kommunstyrelsen i början 
av året att de utskott som var planerade inom kommunstyrel-
sen ställdes in till och med den 31 augusti 2020. Under hös-
ten 2020 har utskotten genomförts digital via Teams.

FÖRETAGSETABLERING
I början av året kom en förfrågan från Synsam Group som 
visade intresse för att etablera sig i kommunen. Etableringen 
skulle innebära 150 nyskapande arbetstillfällen och orolig bra 
signalvärden lokalt och regionalt. Ett problem för kommunen 
är det saknas lediga produktionslokaler. Privata näringsli-
vet visade inget intresse i att bygga ny lokal för etablering. 
Kommunfullmäktige beslutade att köpa en fastighet för en 
kostnad av fyra miljoner kronor och beslutade även om en 
investeringsnivå på max 120 miljoner kronor för att bygga 
en industrilokal. Samma dag tecknades en överenskommel-
se med Synsam och nyheten offentliggjordes. Det blev stort 
medialt intresse. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten 
som menade att Ockelbo kommun subventionerade ett en-
skilt företag med hyra. Förvaltningsrättens dom kom den 15 
december och gick på den överklagande personens linje och 
valde att upphäva kommunfullmäktiges beslut.

KÖP AV INDUSTRIMARK
I december beslutade kommunfullmäktige att köpa fastighe-
ten Säbyggeby 3:58 för att möjliggöra byggandet av industri-
lokaler. Köpet ses som en strategiskt viktig fastighet i sam-
band med arbetet med Översiktsplanen kan konstatera att 
fastigheten kan knytas samman med intilliggande markområ-
den, som på sikt kan kunna utgöra ett större industriområde.

SAMHÄLLSPLANERING
Bostadsbyggandet är ett viktigt fokusområde för kommu-
nen. Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av 
detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen. För att trygga framtida behov 
av främst industrimark men även tomtmark behöver en sats-
ning göras och utrymme skapas för satsningar på området.

För att få till stånd nya, centralt belägna lägenheter samver-
kar Ockelbo kommun, Ockelbogårdar AB med den koopera-
tiva hyresrättsföreningen Hästen och privata entreprenörer. 
Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB har under våren förvär-
vat fastigheten Hästen 8 för att utföra en nybyggnation av 
17 kooperativa hyresgästlägenheter. En detaljplan för flerfa-
miljshus, på Hästbacken (bredvid Wij maskincenter), är under 
framtagande och planen väntas stå klar innan årsskiftet mot 
2022.

ÖVERSIKTSPLAN 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att påbörja arbetet 
med en ny översiktsplan för kommunen. Enligt plan- och 
bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. 
Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver kommu-
nens avsikter när det gäller framtida mark och vattenanvänd-
ning i form av exempelvis strategier för bebyggelseutveckling, 
trafikförsörjning, naturmiljöer med flera intressen. Arbetet 
med översiktsplan är en flerårig process och det är otroligt 
viktigt med en översiktsplan som skapar förutsättningar för 
företag att expandera och etablera sig i kommunen.

WIJ TRÄDGÅRDAR 
Övertagande av fastigheterna vid Wij Trädgårdar behandla-
des av kommunfullmäktige i mars 2020. Fullmäktige beslu-
tade att förvärva fastigheterna till ett pris av 13,3 mkr. Köpet 
finansierades genom övertagande av befintliga lån. Upprust-
ning av fastigheterna har under 2020 påbörjats. Röda längan 
fått en utvändig renovering samt norra och södra flygeln fått 
taket ommålat.

Från 2020 har de icke kommersiella delarna övergått till kom-
munal förvaltning och de kommersiella delarna ska drivas 
av en entreprenör. Efter genomförd upphandling tecknades 
avtal i juli 2020 med leverantör Destination Ockelbo AB. De 
kommer att driva de kommersiella delarna vid Wij Trädgår-
dar. Platsen Wij Trädgårdar är en viktig kugge för Ockelbos 
besöksnäring. Stiftelsen Wij trädgårdar finns kvar för att sä-
kerställa att verksamheten drivs vidare i stiftelsens anda och 
att den konstnärliga inriktningen finns kvar.
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ARBETSMARKNAD
Kommunen och arbetsförmedlingen hade under 2019 en di-
alog om hur samarbetet och planeringen av insatserna ska 
fungera under 2020. Projektmedel söktes från kommunen 
för att tillgodose och växla upp samarbetet under 2020. Pro-
jektet godkändes för 2020. En styrgrupp för projektet sam-
mankallades 2020-01-13 för genomgång av projektet och 
förankra det i kommunen. Ett arbetsmarknadsråd inrättades 
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 arbetsmarknads-
politiken utformas utifrån lokala förutsättningar och behov i 
Ockelbo kommun. Arbetsmarknadsrådets arbete ska spegla 
den lokala arbetsmarknaden.

NÄRINGSLIV 
Covid-19 och Coronapandemin har drabbat många företag 
hårt. Flertalet företag i kommunen varslade och gick ner i tid, 
korttidsarbete. Företag i de flesta branscher är påverkade 
och känner oro för framtiden, men samtidigt finns en visshet 
om att det ska bli bättre. Under våren blev distansarbete, för 
de som hade den möjligheten, och digitala möten ett natur-
ligt inslag och så fortsatte det under hela året.

För besöksnäringen är pandemin ett dråpslag och många har 
det mycket tufft. Under sommaren upplevde ändå många att 
det blev bättre än befarat eftersom restriktioner gjorde att 
man inte reste utomlands utan semestrade i Sverige.
 

FÖRETAGSKLIMAT
Företagsklimat Svenskt Näringslivs definition av företags-
klimat 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 oför-
ändrat mot 2019. Enkäten gick till 181 företag i kommunen 
med minst en anställd och 90 svarade. Ockelbo klättrade 48 
placeringar från plats 231 till plats 183 av 290 kommuner.

Årtal 2020 2019 2018 2017 2016

Placering 183 231 233 263 232 

Förändring 48 2 30 -31 42 
 
Den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv satt upp 
är: Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper 
som möter företagaren i vardagen. Det är den definition som frå-
gorna i enkätundersökningen baserats på. Vad som krävs för ett 
bra företagsklimat i respektive kommun är det bara företagarna 
i varje kommun som kan svara på.

HELTIDSTJÄNSTER
I flera år har det arbetats med att utreda möjligheterna till 
förbättrade villkor inom vården. Uppdraget påbörjades med 
att utreda om konsekvenser om delade turer skulle upphö-
ra. Under årens gång har uppdraget delade turer övergått 
till att ingå i projektet Heltid som norm, Heltidsresan. Hel-
tidsresan är ett femårigt utvecklingsprojekt som drivs sedan 
2016 av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Projektet har för-
längts och arbetet fortsätter, men på grund av Covid-19 har 
projektet stannat upp och kommer att påbörjas när det är 
möjligt utifrån rådande pandemi.

FIBER TILLSAMMANS
Utanför tätort och områden som går att söka bidrag för är 
kostnaden per fastighet mycket hög och svårt att få ekono-
min att gå ihop. För att få tillgång till bredband i de här områ-
dena kommer egna initiativ och arbetsinsatser att vara avgö-
rande. Detta benämns ofta som Byanät.

Ockelbo kommun och GavleNet har gemensamt tagit fram 
en modell för att stötta och inspirera eget initiativ och arbets-
insatser. Modellen heter ”Fiber tillsammans”. Ordet tillsam-
mans syftar på parterna Byn-GavleNet-Ockelbo kommun. Om 
alla kriterier och steg i modellen följs kan en medfinansiering 
från Ockelbo kommun vara aktuell. 400 tkr finns avsatt i bud-
get årligen, med start 2018. Medfinansierade projekt under 
2020 har varit Bladmursvägen, 30 fastigheter och Svartandal 
– Sanddalen Åmot, 23 fastigheter.

KRISBEREDSKAP, CIVILT FÖRSVAR OCH SÄKERHET
INSTALLATION AV TEKNIK I LEDNINGSLOKALER
Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) har delfina-
sierat ett projekt kring att bygga redundans och robusthet 
för kommunen inom bland annat teknik inom AV-utrustning. 
Kommunen har genom detta utrustat ett flertal rum under 
våren 2020. Detta kommer att göra det enklare och under-
lätta även i vardagen då samma teknik använts i alla lokaler.
 
REVISION RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
Kommunen har genomgått en revision kring kommunens 
arbete kring risk- och sårbarhetsanalysen. De områden som 
fick markering var väl kända och redan prioriterade för arbe-
te innan coronaviruspandemin drabbade oss.

EN FRISK GENERATION
Projektet En frisk generation (samarbete med Region Gävle-
borg) går ut på att erbjuda familjer till barn i årskurs två att 
delta i aktiviteter två gånger per vecka, fortsätter och är fram-
gångsrikt. Det är något som föräldrar och barn ser fram mot 
att få vara med i och det blir fler och fler familjer som deltar. 
2020 var det många deltagande familjer. På grund av rådan-
de pandemi fick aktiviteterna anpassas till utomhusaktivite-
ter, men också egna aktiviteter med stöd från kommunens 
hälsokoordinator.

UNGDOMSRÅDET
Under rådande pandemi fick de inbokade träffarna ställas in, 
men man har genomfört vissa digitala möten och kontakten 
med rådet har varit god. Bland annat så har ungdomsrådet 
deltagit i att uttala sig om utformning av busshållplatsen på 
Perslundaskolan. Några ur rådet har också deltagit i regio-
nala samverkansmöten och det arbetet kommer troligen att 
utvecklas i framtiden.

DIALOG UNGDOM
Under våren var det en del händelser kopplade till motor-
buren ungdom som gjorde att kommunen genomförde ett 
dialogmöte med ungdomarna för att lyssna på deras åsikter 
och för att få till en dialog mellan ungdomar och kommun/
polis. Träffen resulterade i fortsatt kontakt med vissa av ung-
domarna.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
SÅ STYRS OCKELBO KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019–2022 
Kommunfullmäktige är Ockelbo kommuns högsta beslutan-
de organ. De 31 ledamöterna utses efter allmänna val som 
genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. 
Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommu-
nens verksamhet. De ärenden fullmäktige fattar beslut om 
har i allmänhet tidigare behandlats i nämnder, styrelser och 
bolag.

När de politiska besluten övergår till praktiskt genomförande, 
görs detta av de anställda (tjänstemän) i de olika förvaltning-
arna och bolagen. Kommunfullmäktige sammanträder i sex 
gånger per år. Sammanträdena är öppna för allmänheten. 
Kommunfullmäktige har egna revisorer som granskar hela 
den kommunala verksamheten.

MANDATFÖRDELNING 
• Socialdemokraterna (S) 12
• Sverigedemokraterna (SD) 8
• Centerpartiet (C) 5
• Moderaterna (M) 2
• Vänsterpartiet (V) 2
• Kristdemokraterna (KD) 1
• Miljöpartiet (MP) 1

OCKELBO KOMMUNS STYRMODELL
MÅL OCH RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN
VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA 
Visionen är fastställd av fullmäktige och är kommunens över-
gripande mål nivå. Utifrån Vis-ionen har sex övergripande 
strategier utarbetats. Trygga kompetensförsörjningen, Vär-
na miljön i stort och smått, Teknik som underlättar, Utveckla 
samhället, Torgför Ockelbo, och Ständiga förbättringar Däref-
ter och utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrel-
sen och nämnderna utarbetat mätbara mål.

VERKSAMHETSMÅL
Vision 2030 är en viljeinriktning för ett önskvärt framtida till-
stånd. Den ska ha en bred för-ankring i samhället och byg-
ga konsensus. Det ger förutsättningar för att den ska kunna 
vara aktuell under en relativt lång tid. Utifrån visionen och 
strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat 
mätbara mål.

En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, det 
vill säga hur det går till att besluta vad som ska utföras. Styr-
modellen ska säkerställa att den politiska viljeinriktningen får 
genomslag i verksamheten samt hur resurser fördelas så att 
målen uppnås.

Ockelbo kommuns styrmodell består av nedanstående mål 
och beslutsnivåer: 

Målnivå Beslutsnivå

Vision 2030 – Plats att växa Kommunfullmäktige 

Kommunövergripande strategier Kommunfullmäktige

Nämndernas mätbara mål Kommunfullmäktige

Verksamhetsplaner Kommunchef/förvaltningschef

Handlings/aktivitetsplaner 
(vid behov)

Verksamhetsansvarig

NÄMNDERNAS MÄTBARA MÅL
Utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen och 
nämnderna utarbetat mätbara mål. Måluppfyllelse redovisas 
i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

PERSONALSTRATEGISKA MÅL
Inom begreppet verksamhetsmål finns även Personalstrate-
giska mål fastställda. Det redovisas separat och under rubri-
ken Väsentliga personalförhållanden.

FINANSIELLA MÅL
Parallellt med strategierna finns kommunens finansiella mål 
fastställda. De finansiella målen redovisas under rubriken 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.
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VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA
DET GRÖNA
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var 
och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår 
plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar ”det gröna samhället”, från boende och mat till företagande 
och resursanvändning.

VI VÄLKOMNAR
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle. I Ockelbo finns öppenhet och respekt inför många olika kulturer och 
kulturyttringar. Här finns jordmån där var och en kan finna sin egen plats och sitt eget sätt att bo, arbeta och utvecklas på.
Vårt samhälle är tillgängligt och utformat med omsorg. Vi välkomnar nytt företagande genom att underlätta och ge god servi-
ce. Mångfalden befruktar vår vardag.

VI VÄXER
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans. I Ockelbo finns frihet att växa och utvecklas som individ.
Här finns respekt för de behov, önskemål och ambitioner som finns i livets olika skeden. Vi är öppna för nya lösningar och
alternativa arbetsformer. Individen växer i ett sammanhang och som del av olika grupper och gemenskaper.

VI SAMVERKAR
Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt. I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt sam-
hälle. Här söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa sätt använda våra gemensamma resurser. Vi möts och satsar till-
sammans för att bidra till framtidens goda livsbetingelser.

KOMMUNÖVERGRIPANDE STRATEGIER
TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN 
Skolor som höjer utbildningsnivån i kommunen lägger grunden för framtida kompetensför-sörjning. 
Vuxenutbildning i olika former som möter kommunens och näringslivets behov. 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens.

VÄRNA MILJÖN I STORT OCH SMÅTT 
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar och material. 
Vi arbetar för en biologisk mångfald i vatten, skog och mark. 
Maten i kommunens verksamheter ska i hög grad vara ekologisk och närproducerad. 
Återbruk och källsortering ska vara självklarheter liksom att minska svinn. 

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR 
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen. 

UTVECKLA SAMHÄLLET 
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt, attraktivt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. 
Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar samt verkar för goda kommunikationer. 

TORGFÖR OCKELBO 
Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen. 

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att kommunen som organisation arbetar med utveck-
ling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
MÅLANALYS AV KOMMUNENS MÅLSTRUKTUR 2020
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
En hållbar utveckling är en viktig del av Ockelbo kommuns 
långsiktiga planering. Både social, ekonomisk och miljömäs-
sig hållbarhet är viktiga och ömsesidigt beroende av varan-
dra. God ekonomisk hushållning är en betydande del av en 
hållbar utveckling. God ekonomisk hushållning handlar om 
att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspek-
tiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa 
det, krävs att varje generation står för de kostnader de ger 
upphov till för att inte överlämna åt kommande generationer 
att betala.

Ockelbo kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av 
medborgarnas skattemedel, sträva efter att dessa används 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska med-
len utgör en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål 
och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i 
verksamheten används till rätt saker och att de används på 
ett effektivt sätt.

SLUTSATS AVSEENDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
Den sammantagna bedömningen är att Ockelbo kommun i 
huvudsak har uppnått god ekonomisk hushållning i förhållan-
de till kommunfullmäktiges mål; utifrån de finansiella målen, 
verksamhetsmålen och de personalstrategiska målen. Detta 
grundas i huvudsak på att möjligheterna till att upprätthålla 
verksamheterna och olika uppdrag på ett bra sätt, fastän det 
har begränsats av pandemin.

Coronapandemin, Covid-19, har påverkat samtliga nämnder 
och verksamheter i kommunen. För att förhindra smittsprid-
ning av viruset har flertalet ställningstaganden genomförts. 
Flertalet uppdrag har inte varit möjlig att genomföra på grund 
av rådande pandemi. Sjukfrånvaron har utifrån förklarliga 
skäl ökat vid jämförelse med föregående år. Svag etablering 
på arbetsmarknaden för unga vuxna. Arbetsmarknadsåtgär-
der har genom ett flexibelt arbetssätt kunnat genomföras i 
viss omfattning.

Nämnderna har totalt lyckats hålla sina givna budgetramar 
och endast en nämnd har en marginell negativ avvikelse.
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Det primära under de närmaste åren är att upprätthålla mål-
sättningen med positiva resultat som är nödvändigt för att 
bygga upp en sund och balanserad ekonomi. Målet om to-
talbudget i balans uppnås 2020. Att kommunen trots ändra-
de förutsättningar under ett turbulent år lyckats leverera en 
positiv budgetavvikelse är glädjande. Utifrån beslutet i kom-
munfullmäktige med riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och uppfyllande av kravet på en positiv soliditet även med 
hänsyn till pensionsförpliktelser utanför balansräkningen 
görs en avsättning till en resultatutjämningsreserv. För verk-
samhetsåret 2020 uppfyller Ockelbo kommun balanskravet.

BALANSKRAVET
2020

Årets resultat enligt resultaträkningen (mkr) 8,0
Samtliga realisationsvinster 0,0

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0

Realisationsförster enligt undantagsmöjlighet 0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
(mkr)

8,0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 4,0

Användning av medel från resultatutjämningsre-
serv

0,0

Årets balanskravsresultat (mkr) 4,0

BALANSKRAVET
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
INLEDNING
Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp 
personalstrategiska mål, nyckeltal samt att ge en samlad 
beskrivning över kommunens medarbetare. Även gällande 
lagstiftning anger att det ska anges väsentliga personalför-
hållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges.

COVID-19
Det som har präglat året 2020 är pandemin, Covid-19.
För att förhindra smittspridning av viruset har flertalet 
ställningstaganden genomförts. Den 20 mars 2020 sam-
manställdes ett material med information utifrån ett perso-
nalperspektiv. Informationen har kontinuerligt presenterats 
på kommunens intranät.  

På grund av pandemin beslutade kommunstyrelsen i mars 
2020 att de utskott som fanns inplanerade inom kommunsty-
relsen skulle ställas in med giltighet till och med den
31 augusti 2020. Detta berörde även personalutskottet.
Under hösten 2020 har personalutskotten sammanträden 
genomförts digitalt via Teams.

PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET
PERSONALSTRATEGISKT MÅL
Den personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens 
personalstrategiska mål, fokusområden och mätbara mål. 
Det övergripande personalstrategiska målet är att ”Kommu-
nen är en attraktiv arbetsgivare”. För att uppnå detta mål har 
fyra olika fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska be-
handlas och diskuteras i personalutskottet för vidare förank-
ring i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN
EN GOD, SUND OCH GRÖN ARBETSMILJÖ
Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är ändamål-
senligt. Vägledning, information och dokument till de flesta 
arbetsmiljöområden finns att hämta i kommunens chefs-
handbok. Behovsrelaterade partsgemensamma arbetsmil-
jöutbildningar ska genomföras kontinuerligt. Inga arbetsmil-
jöutbildningar genomfördes under våren 2020 på grund av 
rådande omständigheter. Utbildning har genomförts under 
hösten i Bollnäs och i Coronasäkra lokaler.

ETT GOTT SAMVERKANSKLIMAT
Avtal om samverkan och arbetsmiljö tydliggör kopplingen 
mellan samverkan och arbetsmiljö. Strukturen i avtalet vi-
sar på vad som ska göras på de olika nivåerna – individni-
vå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Samverkansavtalet ersät-
ter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten 
enligt medbestämmandelagen.

Vid nämndernas samverkansgrupper deltar representant 
från personalenheten.

ETT ARBETE ATT VÄXA I 
MEDARBETARENKÄT 
Medarbetarenkät har genomförts och med en svarsfrekvens 
om 82%. Med medarbetarundersökningen som underlag 
skapas goda förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbe-
te. Resultatet och handlingsplaner kommer att diskuteras 
vidare under 2021.

CHEFDAGAR
Chefsdagar genomförs varje år och är en del av det fortsatta 
personalstrategiska arbetet. Två utbildningsdagar för chefer, 
enhetschefer och skyddsombud planeras att genomföras 
varje år, en dag på våren och en dag på hösten. Chefsdagar-
na har kompletterats med frukostmöten. Under 2020 har en 
utbildningsdag genomförts och en dag kommer att genom-
föras digital. Frukostmöten genomförs digitala.

MEDARBETARDAGAR
Dagarna är riktade till kommunens alla medarbetare och 
kommer att genomföras årligen. Medarbetardagar (avser en 
för- eller en eftermiddag). Dagarna har inte genomförts un-
der 2020.

PERSONALPOLITISKT PROGRAM
Enligt planering har processen med en medarbetarpolicy 
hänförts till 2020. Arbetet flyttas till 2021 och i samband med 
framtagandet av ett personalpolitiskt program.
Detta program innefattar: arbetsmiljöpolicy, medarbetarpoli-
cy och ledarskapspolicy.

FRISKVÅRD
Utifrån resultatet från tidigare års medarbetarenkät finns 
erbjudande om friskvård för kommunens alla samtliga må-
nadsanställda. Timanställda har tillgång till gratis simning en 
gång per vecka. Erbjudande om friskvård för alla personal i 
kommunen kvarstår. Friskvårdssatsningen inleddes 2013. 
Friskvårdspengen har fr o m 2018 höjts från 800 kronor/med-
arbetare och år till 1 500 kronor/medarbetare och år. 

Uppföljning 2020 2019

Friskvårdspeng i kronor/anställd 1 500 1 500

Antal aktuella användare 553 498

Antal användare 371 382

Antal som beställt/registrerat i % 67% 77%

Utfall i kronor 487 033 533 125

Friskvårdsanslaget har under 2020 diskuterats vid perso-
nalutskottets sammanträden. Personalutskottet lämna-
de förslag till kommunstyrelsen om att utöka anslaget till  
2 000 kr/medarbetare och år. Kommunstyrelsen beslutade 
att för 2021 avslå förslaget och hänföra det för fortsatt dis-
kussion inför 2022.
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
LÖNEKARTLÄGGNING
Avtalsrörelsen 2020 skulle ha varit klar senast den 31 mars, 
men har på grund av Covid-19 skjutits upp till den 1 oktober 
2020. I och med det har lönekartläggning för 2020 inte kun-
nat genomföras.

Ockelbo kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgi-
vare där alla medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter. En förutsättning för det är att bedriva ett 
aktivt arbete för likabehandling i jämställdhets- och mång-
faldsfrågor. En del i det lagstadgade aktiva arbetet för likabe-
handling i jämställdhetsfrågor är lönekartläggning.

En väl genomförd lönekartläggning utgör även ett bra under-
lag inför lönerevision. Lönejusteringar på grund av osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män kan bli kostsamma 
om de inte på ett tidigt stadium upptäcks och åtgärdas.

Ockelbo kommuns bestämmelser och praxis vid lönesättning 
förhåller sig könsneutrala. Det har konstaterats att det saknas 
uttalad strategi för hur lönebilden och lönestrukturen ska ut-
vecklas som inrymmer hur vi både kan attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare, vilket kan behöva utvecklas i syfte 
att öka förståelsen för det systematiska lönebildningsarbetet.

PROJEKT HELTID SOM NORM, HELTIDSRESAN
Det är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommu-
ner och Regioner (SKR) och Svenska Kommunalarbetareför-
bundet (Kommunal). Målet är att heltidsarbete ska bli det 
normala inom välfärden. Projekt kommer att pågå under pe-
rioden 2017–2021. Ockelbo kommun deltar i detta projekt. 
Fullmäktige har utifrån ovanstående process beslutat att 
fr.o.m. 1 januari 2020 ska alla nya tillsvidare anställningar er-
bjudas heltid. Processen med införandet av heltid kommer 
att ingå i projektet Heltidsresan.

HELTIDSRESAN/ALAMANCO
Vid personalutskottet i november 2019 presenterade utveck-
lingsföretaget Alamanco sin företagsidé. Företagets utveck-
lingsstrategi är att öka de anställdas insikt och förståelse för 
hur de fungerar och samarbetar genom att aktivt leda pro-
cesser på arbetsplatser. Nyckeln till framgång är flexibilitet, 
samverkan, delaktighet och helhetssyn. Socialnämnden har 
efter presentationen beslutat att genomföra företagets ut-
vecklingsstrategi inom i första hand inom äldreomsorg och 
hemtjänst. Alamancos utbildningsinsatser 2020 ställdes in på 
grund av rådande pandemi.

RIKTAD LÖNESATSNING OM 600 KR/MÅNAD 
En riktad lönesatsning för yrkeskategorin undersköterskor 
har genomförts inför 2020. Tillsvidareanställda och vikarie-
rande undersköterskor i kommunen inom särskilt boende, 
hemtjänst och hemsjukvård har erhållit fr o m 1 januari 2020 
en riktad lönesatsning med 600 kronor/månad och per hel-
tidstjänst.
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PERSONALSTRATEGISKT MÅL:
OCKELBO KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Kommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incita-
ment för att måluppfyllelse om att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare kan mätas. Utifrån det personalstrategiska ar-
betet som genomförts de senaste åren har personalfrågor 
under de senaste åren lyfts upp till diskussion i flera interna 
och politiska forum.

PÅGÅENDE UPPDRAG
RIKTAD LÖNESATSNING 2020
250  000 kronor fördelades till yrkeskategorin förskollärare 
inom kommunens förskola och förskoleklass.

BAKGRUND RIKTAD LÖNESATSNING
I samband med budgetprocessen för perioden 2019 - 2021 
lyftes diskussionen om kommunens lönestruktur. Det är en 
frågeställning som kommer att utredas vidare utifrån ett per-
sonalperspektiv. I ett led i kommunens lönestrategi besluta-
de fullmäktige 2018 att fr o m 2019 initialt avsätta 250 000 
kronor årligen för att ge möjlighet till riktade lönesatsningar. 
Fullmäktige har tidigare beslutat om riktad lönesatsning för 
åren 2017 och 2018.

UTVECKLINGSPROGRAMMET FRAMTIDA LEDARE
Programidén är att tillsammans hitta framtida ledare och ut-
bilda dem inom ramen för det kommunala uppdraget. Sats-
ningen vänder sig till anställda som inte redan arbetar som 
chef/ledare. De närmaste åren behöver länets kommuner 
rekrytera många kompetenta ledare. För att klara denna och 
andra utmaningar samverkar länets kommuner i utvecklings-
programmet Framtida ledare. Under 2020 har kommunen 
inga deltagare.

UPPVAKTNINGSREGLEMENTE 
Nuvarande uppvaktningsreglemente fastställdes 2014-09-
03 och aktualisering av reglementet har påbörjats. Det som 
behöver säkerställas är att utforma riktlinjer med en bättre 
styrning och diskussion vilka grupper som ska ingå och vilka 
beloppsnivåer som ska gälla. En arbetsgrupp bestående av 
ordförande och vice ordförande att tillsammans med perso-
nalchef och controller har i uppdrag att under 2021 utarbeta 
ett förslag till reglemente.

MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKA MÄTBARA MÅL
MÄTBARA MÅL MÅLUPPFYLLELSE
Sjukfrånvaron ska inte öka

Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt

En värdegrund för kommunen ska utarbetas 

Antal heltidstjänster ska öka procentuellt (utgångspunkt bokslut 2019-12-31)

Kommentarer:

Sjukfrånvaron har ökat från 6,4 % till 8,2 % vid jämförelse med 2019-12-31. 

Antal medarbetare som procentuellt nyttjar friskvårdsinsatser har minskat vid jämförelse med samma period föregående år. 

Arbetet med att utarbeta en värdegrund för kommunen hänförs till 2021.

Antal heltidstjänster 2020-12-31 har ökat vid jämförelse 2019-12-31, från 281 tjänster till 294 tjänster.
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SJUKFRÅNVARO
INLEDNING
Analyser av sjukfrånvaro för år 2020 behöver man beakta 
med särskilt försiktighet. Det som präglar 2020 är pågående 
pandemi, vilket visar på en ökad sjukfrånvaro.

Gällande lagstiftning anger att det i samband med delårs-
bokslut och i årsredovisningen ska anges väsentliga perso-
nalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges. Lång-
tidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt 
sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år 
och 50 år eller äldre ska anges.

Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid en-
ligt avtal.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER TID
Sjukredovisning 2020 2019 2018 2017 2016

Total sjukfrånvaro 8,2 6,4 5,6 5,9 6,8

– varav långtidssjukfrånvaro 45 36 28 37 38

 
Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid en-
ligt avtal. Tabellen visar sjukfrånvaron för all personal i Ock-
elbo kommun. Den totala sjukfrånvaron 2020 har ökat från 
6,4% till 8,2%.

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängan-
de tid av 60 dagar eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. 
Frånvaro med tidsbegränsad sjukersättning ingår i beräkning-
en. För 2020 står långtidssjukfrånvaron för 45%, vilket är en 
ökning från 36% år 2019.

För arbete med rehabilitering finns en överenskommelse om 
samarbete mellan kommunen och Försäkringskassan. Över-
enskommelsen har utvecklat samverkan med att arbeta med 
att förebygga ohälsa samt arbetet med anställda sjukskrivna. 
Kommunens företagshälsovård, Gemensamma nämnden 
Region Gävleborg, är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER TID
Obligatorisk sjukredovisning i % 2020 2019

Total sjukfrånvaro 8,2 6,4

– varav långtidssjukfrånvaro 45 36

Sjukfrånvaro för kvinnor 8,9 7,2

Sjukfrånvaro för män 5,3 3,2

Sjukfrånvaro i åldersgrupper

29 år eller yngre 6,3 6,9

30 - 49 år 8,1 6,3

50 år - 8,9 6,2
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PERSONALSTATISTIK
All personalstatistik redovisas utifrån begreppet månadsan-
ställda, vilket innebär både tillsvidare och visstidsanställda. 
Vid annan beräkningsgrund anges detta.

SAMMANFATTNING PERSONALSTATISTIK
Personalstatistik 2020 2019 2018 2017 2016

Antal anställda 461 452 516 541 538

Antal kvinnor 82% 84% 79% 79% 80%

Antal män 18% 16% 21% 21% 20%

Medelålder 46,6 47,2 45,5 45,1 45,0

Kvinnor 47,1 47,2 46,1 45,8 45,5

Män 44,5 47,5 43,4 42,4 47,7

Antal anställda 60 år eller äldre (tillsvidare) 68 63 77 71 71

Medellön (tillsvidare) 30 985 30 094 29 102 28 336 26 345

Kvinnor 30 133 29 104 28 210 27 755 26 139

Män 35 495 35 372 33 846 31 452 27 158

ANTAL ANSTÄLLDA
I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsan-
ställda. Totalt utbetalas ca 700 utbetalningar av löner och 
arvoden varje månad. Den 31 december 2020 hade Ockelbo 
kommun totalt 461 (452) månadsanställda. Antalet månads-
anställda har ökat med 11 personer vid jämförelse med 31 
december 2019.

ANTAL ANSTÄLLDA/ANSTÄLLNINGSFORM
Styrelse/nämnd 2020 2019

Tillsvidare 405 401

Visstid 56 51

Summa 461 452

- tillsvidare i % 88% 89%

- visstid i % 12% 11%

Av kommunens 461 månadsanställda är 82% kvinnor och 
18% män. Samtliga verksamheter har en tydlig dominans av 
kvinnor. Av kommunens månadsanställda finns 85% inom 
vård, skola och omsorg.

FÖRDELNING AV ANTAL ANSTÄLLDA STYRELSE/NÄMND
2020 2019

Styrelse/nämnd Kvinnor Män Summa I % Kvinnor Män Summa I % 

Socialnämnd 197 17 214 46% 192 14 206 46%

Utbildning/kultur 149 31 180 39% 154 33 187 41%

Kommunstyrelsen 31 36 67 15% 32 27 59 13%

Summa 377 84 461  378 74 452

Procentfördelning 82% 18%   84% 16%   

 
ANTAL TJÄNSTER OM 100 % SPECIFICERAT PER ÅR OCH KÖN

Heltidstjänster (100 %) 2020 2019

Kvinna 229 230

Man 65 51

Totalt 294 281
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GENOMSNITTSLÖNER FÖR OLIKA YRKESGRUPPER
I enlighet med fullmäktiges beslut ska genomsnittslöner för 
olika yrkesgrupper presenteras i årsredovisningen.
För AID-koder omfattande tio (10) eller fler anställda presen-
teras för aktuellt år en sammanställning över medellöner. För 
jämförelse redovisas medellöner för två år.
Sammanställningen avser tillsvidareanställda.

 2020 2019

Befattning Antal Heltidslön Antal Heltidslön

Undersköterska äo 65 26 308 68 25 909

Barnskötare 25 25 324 29 24 814

Förskollärare 24 31 746 28 30 331

Undersköterska hemtjänst 24 26 531 24 25 324

Vårdare, gruppboende 21 24 302 20 23 469

Lärare grundskola, årskurs 4–6 14 34 258   

Vårdbiträde äo 13 23 606 14 23 486

Lärare F-3 12 35 232   

Lärare tidigare år   16 34 171

Vårdbiträde hemtjänst 11 24 167 13 23 631

Elevassistent 11 27 203 13 25 516

Socialsekreterare 10 34 825 12 33 459

Lärare grundskola, senare år 10 36 914 11 36 823

Kock 10 26 023 10 25 337

FRAMTID
COVID-19
Mycket kommer att vara beroende på hur pandemin kommer 
att utveckla sig under 2021. Det finns en positiv tilltro till att 
genom vaccineringen kommer samhället successivt gå tillba-
ka till någorlunda det normala under hösten 2021.

PROJEKTET HELTIDSRESAN
Heltidsresan kommer fortsätta att påverka arbetet de kom-
mande åren. Det gemensamma projektet kommer att präg-
la arbetet under flera år framåt. Heltid är en viktig fråga för 
välfärdens arbetsgivare och allt fler medarbetare i kommu-
nerna jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsut-
maningar är det avgörande att ännu fler arbetsgivare arbetar 
aktivt med heltidsfrågan. Projektet har under 2020 ställts in 
på grund av rådande pandemi och förhoppningen är att det 
kommer att aktualiseras så fort det är möjligt under 2021.

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER
Ett av de personalstrategiska målen är att se över olika for-
mer av utbildningsmöjligheter för att möta dagens och fram-
tidens kompetensbehov med inriktningen om framtidens 
kompetensförsörjning.

FRISKVÅRDSSATSNINGEN
Utifrån ett framtidsperspektiv är det av vikt att följa konse-
kvenserna av satsningen på friskvård. Målsättningen är att 
antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser fortsätter 
att öka och att man ska se ett samband med lägre sjukskriv-
ning.

SJUKFRÅNVARO 
Att fortsätta arbetet för fortsatt minskad sjukfrånvaro är en 
viktig faktor. Personalenheten är ett stöd i arbetet med sjuk-
frånvaro och rehabilitering.

MEDARBETARENKÄT 
Medarbetarundersökning har genomförts under 2020. Resul-
tatet kommer att diskutera vidare och de områden som är i 
behov att av förbättring kommer att prägla kommande år.

CHEFS- OCH MEDARBETARDAGARNA
Dagarna ska genomföras varje år och är viktigt del i det fort-
satta personalstrategiska arbetet. 
Personalstrategiska områden att arbete med under kom-
mande år är att utveckla ledarskap- och chefsutbildning, 
kompetensförsörjning och verktyg för rehabilitering.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
COVID-19
Mycket kommer att vara beroende på hur coronaviruspande-
min kommer att utveckla sig under 2021. Det finns en positiv 
tilltro till att genom vaccineringen kommer samhället suc-
cessivt gå tillbaka till någorlunda det normala under hösten 
2021.En utvärdering av hur hanteringen av coronaviruspan-
demin genomförts kommer att tas fram under 2021.

Efter att pandemin har dämpats kommer det att säkerställas 
att personalen får tid för återhämtning. Arbetet med att sä-
kerställa smittförebyggande åtgärder kommer att fortsätta. 
Först när smittspridningen dämpats och det finns mer kun-
skap om effekterna av vaccination anseende smittsamhet, 
kan skyddsåtgärderna för personal och vård och omsorgsta-
gare ses över.

TILLVÄXTFAKTORER I OCKELBO KOMMUN 
Viktiga tillväxtfaktorer i kommunen är förskola, grundskola 
och vuxenutbildning. Att skapa sysselsättning för medborgar-
na och med en utvecklad kollektivtrafik som gynnar till pend-
ling. Framtida kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor.

Näringsliv och samhällsplanering är viktiga områden där 
kommunen arbetar intensivt med att tillgodose de förutsätt-
ningar som finns för företagsetableringar.

Arbetet med översiktsplanen kommer att prägla kommunen 
ett antal år framåt och det är viktiga satsningar. Framtagan-
det av detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är prio-
riterade fokusområde för kommunen.

SAMHÄLLSPLANERING 
Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av de-
taljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen. Arbetet med ny översiktsplan 
pågår och är ett omfattande arbete. Projektplan finns fram-
tagen. Under arbetet med den nya översiktsplanen kommer 
framtidsbilder och mål att tas fram som visar på hur kom-
munen vill att Ockelbo ser ut år 2040. Dessa kommer att ut-
göra grund till översiktsplanens ställningstaganden och över-
gripande planeringsinriktning. Översiktsplanen planeras att 
antas preliminärt av kommunfullmäktige våren/sommaren 
2023.

NÄRINGSLIV 
Det finns 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 Ockel-
bo. Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av 
detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen.

ARBETSMARKNADSPOLITIK 
Kommunen och arbetsförmedlingen har under 2020 haft ett 
framgångsrikt projekt, en tydlig strategi och beskrivning om 
hur samarbetet och planeringen av insatserna ska fungera 
under 2020, detta saknas inför 2021. Detta osäkra läge grun-
das av arbetsförmedlingens omstrukturering och dess tve-
tydliga direktiv till kommunen om hur samverkan ska fungera 
under 2021, detta behöver utredas i första delen av 2021.

FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV
En nyckelfråga för fortsatt god välfärd i kommunen är att 
arbeta för att tillgodose kompetensförsörjningen inom alla 
kommunala verksamheter, i synnerhet till bristyrken inom 
skolan och omsorgen. Utbildningssektorn i hela landet har 
stora utmaningar. Bristen av behöriga pedagoger är redan 
påtaglig och den kommer att öka. Kommunen ska fortsätta 
att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare samt se över oli-
ka former av utbildningsmöjligheter för att möta dagens och 
framtidens kompetensbehov.

Uppdrag finns om att ta fram en kompentensförsörjnings-
plan. Parallellt med uppdraget om att ta fram en kompetens-
försörjningsplan har det pågått diskussioner i samarbete 
med kommunens olika förvaltningar för att hitta alternativa 
lösningar inför framtidens kompetensbehov och vilka olika 
former av utbildningsmöjligheter som finns att tillgå.

Utbildningssektorn har i hela landet stora utmaningar. Den 
största utan undantag är kompetensförsörjningen. Att elever 
får möta behöriga pedagoger. Bristen av behöriga pedagoger 
är påtaglig och den kommer att öka. Den viktigaste delen som 
man kan påverka är att vara en mycket god arbetsgivare där 
pedagogerna får så bra förutsättningar som det är möjligt.

Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen kommer att 
genomföras för områden som utbildningsinsatser, resurs-
fördelning, rutiner, strukturer, ledarskap och samarbete. 
Handlingsplaner kommer att utarbetas. Digitalisering är ett 
viktigt utvecklingsområde. Införandet av ny teknik kommer 
kontinuerligt behöver kombineras med kompetensutveckling 
och utbildning.

KOMMUNIKATIONER
Under hösten 2021 kommer sträckan Gävle-Söderhamn på 
Ostkustbanan att vara avstängd för planerat underhåll och 
viss trafik omdirigeras då till Norra stambanan, vilket tillfälligt 
innebär mera godstrafik genom Lingbo-Ockelbo.

SAMVERKAN
Kommunens organisation har flera små enheter med få 
handläggare med specialistkompetens, vilket gör det sårbart. 
För att möta detta behöver fortsatt utveckling av ökad sam-
verkan prioriteras, både internt och speciellt externt.

Arbetsmarknadsåtgärder och kompetensförsörjning inom 
kommunens verksamheter är fortsatt viktiga fokusområden. 
En fortsatt satsning på förbättrade förutsättningar för företa-
garna i kommunen är en viktig del i detta. De bästa vägarna 
till framgång är genom samverkan, både mellan kommunens 
olika enheter och med andra aktörer i samhället.

DIGITALISERING 
Digitalisering är ett viktigt fokusområde för samtliga nämn-
der i kommunen. Arbetet pågår kontinuerligt och kommer 
att prägla det framtida arbetet för alla. Planen omfattar ni-
våerna kommungemensam nivå, förvaltningsgemensamma 
nivå samt verksamhetsnivå. Syftet är att öka digitaliseringen i 
kommunens verksamheter. 
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HÅLLBARHET
MILJÖREDOVISNING
Ockelbo kommuns miljöarbete utgår från miljöprogrammet 
som fastställdes i kommunfullmäktige i juni 2013. Miljöpro-
grammet är en sammanställning av lokala miljömål i redan 
antagna styrdokument. Miljöprogram för Ockelbo kommun 
beskriver Ockelbo kommuns miljömålsarbete och vad behö-
ver göras på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitets-
målen, samtidigt som kommunens vision ska uppnås.

Nämndens och förvaltningens miljöarbete och redovisas i en-
lighet med de fem fokusområdena i miljöprogrammet, vilka 
är klimat, biologisk mångfald, vatten, giftfri miljö samt god 
bebyggd miljö. Dessa täcker även in 14 av de nationella miljö-
kvalitetsmålen samt fler miljömål relevanta inom mer än ett 
fokusområde. 

Eftersom 2020 var slutår för befintligt miljöprogram beslu-
tade Kommunstyrelsen 2019 att ett nytt program skulle tas 
fram. Västra Gästriklands samhällbyggnadsnämnd (VGS) fick 
uppdraget och påbörjade under 2020 arbetet med att ta fram 
ett miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun. Arbetet 
har under året innefattat coronaanpassade workshops och 
diskussioner med såväl politik som tjänstemannaorganisatio-
nen. I juni beslutade Kommunstyrelsen om tre övergripande 
målområden för programmet: Robusta ekosystem, Klimat-
neutralt Ockelbo och Ren och giftfri vardag. Målområdena 
kommer under våren 2021 att kompletteras med konkreta 
målnivåer och målår. Programmet ska vara klart för beslut i 
kommunfullmäktige under hösten 2021. 

Utöver arbetet med miljöstrategiskt program har VGS också 
bedrivit en rad olika aktiviteter i linjeorganisationen kopplat 
till befintligt miljöprogram. Pandemin har naturligtvis präglat 
aktiviteterna som ofta har fått göras om eller anpassas för att 
minimera smittspridningsrisken.

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 
ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING 
Inom energi- och klimatrådgivningen ställde verksamheten 
om från de planerade fysiska informationskvällarna till att 
istället genomföra webinarier. Webinarierna, som spände 
inom områdena elbil, fossilfria drivmedel och cykel, genom-
fördes under den internationella trafikantveckan i september 
i samarbete med länets övriga energi- och klimatrådgivare. 
Senare genomfördes också två webinarier om solceller; den 
ena riktad mot privatpersoner, den andra mot bostadsrätts-
föreningar. Därutöver har sedvanlig rådgivning per telefon 
och e-post varit en självklar del av verksamheten.

HÅLLBART RESANDE I KOMMUNKONCERNEN
Projektet Hållbart resande har pågått sedan hösten 2018 och 
avslutades i december 2020. Målet har varit att öka andelen 
hållbart resande i Ockelbo samt Sandviken och Hofors kom-
muner. Hållbart resande innefattar resor med cykel, gång, 
kollektivtrafik samt webbmöten för anställda.

Inom ramen för projektet har man kunnat konstatera att om 
14% av tjänsteresorna med kommunens personbilar ersätts 
med resefriamöten, via exempelvis Skype, Teams, Zoom eller 
liknande verktyg, så kommer utsläppen att minska med 2%. 
För ett år sedan bedömdes att ett sådant skifte krävde att 
kunskapsnivån ökades och ett nytt förändringsarbete tilläm-
pas. Så kom pandemin som plötsligt satte kraftig skjuts på 
detta skifte. 

En handlingsplan har nu tagits fram med åtgärder som dels 
reducerar kommunens klimatpåverkan, samt minskar kom-
munens kostnader för resor. I handlingsplanen finns även 
åtgärder för att minska de anställdas klimatpåverkan vid ar-
betspendling. Denna handlingsplan kommer VGS fortsätta 
följa upp även efter projektets avslutande. Genomförs alla åt-
gärderna och aktiviteterna i handlingsplanen beräknas kom-
munen minska sina CO2-utsläpp med 10%.

BIOLOGISK MÅNGFALD
VGS arbetar löpande med naturvårdsprojekt och vatten-
vårdsprojekt. Årligen söks och beviljas nya satsningar. Bland 
de som pågått under 2020 kan omnämnas: 
Projektet Naturlyftet  har under 2020 fortsatt och avslutades 
december. Projektet startades upp under 2018 och syftar till 
att ge långtidsarbetslösa och nyanlända i Ockelbo kommun 
en meningsfull sysselsättning som inspirerar till fortsatt in-
tresse för naturvård och engagemang för föreningsliv. Ge-
nom projektet kan föreningar få hjälp med naturvårdsåtgär-
der som underhåll av vandrings- och skoterleder, vindskydd, 
spänger samt igenvuxna sjöar och vattendrag. Projektet har 
ett brett samarbete inom kommunen; Arbetsmarknadsenhe-
ten, Näringslivsenheten, Västra Gästriklands Samhällsbygg-
nadsförvaltning, Tekniska enheten samt lokala föreningar.

Även projektet Artrik vägkant beviljades bidrag och tre styck-
en lupinbekämpardagar genomfördes under 2020. Inför 
2021 har två nya LONA-ansökningar skickats in: Större vat-
tensalamander Västra Gästrikland och Vilda pollinatörer i 
Gästrikland (en förstudie).

LOVA-projektet med att restaurera Gopån slutfördes 2020. 
Inom projektet har utrivning av betongdammen vid ett indu-
striområde i Lingbo genomförts, åsträckan nedanför industri-
dammen har restaurerats samt att tre vägtrummor, VNV om 
Fallåsberget, har tagits bort och ersatts med en valvbåge.

Dessutom har LOVA-projektet Testeboån beviljats bidrag 
med projektstart 2021.
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VATTEN
Andra åtgärder för att förbättra status på kommunens vat-
ten kan nämnas att alla äldre enskilda avloppen i kommunen 
har tillsynats och av dem där det fanns brister har nästan alla 
åtgärdats. Tillsyn av de kommunala avloppsreningsverken 
samt tillsyn av lantbruk och hästgårdar inom vattenskydds-
områden har prioriterats i syfte att säkerställa god kvalitet på 
dricksvattnet för kommunens medborgare.

GIFTFRI MILJÖ
Inom ramen för arbetet med Giftfri miljö har VGS under 2020 
tagit fram en långsiktig handlingsplan samt en treårsplan för 
arbetet med förorenade områden. Planerna omfattar Ockel-
bo, Hofors och Sandvikens kommuners geografiska utbred-
ning. Bland de områden som prioriterats först är Frankssons 
såg samt Brattfors plantskola. Under 2020 har VGS tillsam-
mans med konsulter och tekniska kontoret uppdaterat hu-
vudstudien och ansvarsutredningen för Frankssons såg. Näs-
ta steg är att tillsammans med tekniska kontoret ta fram en 
bidragsansökan för sanering av fastigheten. I framtiden är 
förhoppningen att bostäder ska kunna byggas på platsen.

NY KRETSLOPPSPLAN
VGS har under 2020 bidragit i workshops, remissrundor med 
mera i syfte att få fram en ny Kretsloppsplan för Ockelbo 
kommun. Kretsloppsplanen har under senhösten/vintern 
2020/2021 varit ute på slutlig remiss och ska fastställas under 
våren 2021. Kretsloppsplanen kommer ersätta den tidigare 
Avfallsplanen och är ett viktigt verktyg i arbetet med hållbar 
utveckling, där kommunen ska använda tillgängliga resurser 
på ett klokt sätt – nu och för framtiden. Framtagandet har 
skett i samarbete med Hälsingekommunerna, länsstyrelsen 
och Region Gävleborg, för att tillsammans bredda erfaren-
heter och bli effektivare.

GOD BEBYGGD MILJÖ
GÅNG- OCH CYKELPLANEN 
Ockelbo Kommun har under år 2020 utvecklat en del av gång- 
och cykelvägnätet samt passager i enlighet med den antagna 
Cykelplanen. 5 miljoner kronor har öronmärkts åt cykelinfra-
strukturåtgärder vilket innebär att Cykelplanens åtgärdsför-
slag börjar realiseras. Ett exempel är Vigatan i Marstrands-
området där nya gång- och cykelöverfarter anlades i juni år 
2020. Fyra stycken upphöjda gång- och cykelövergångar har 
anlagts för att underlätta överfarter och göra dem säkrare. 
Fler åtgärder är på gång såsom att anlägga ny gång- och cy-
kelväg, flytta och bredda intill busshållplatser med mera.

GOD INOMHUSMILJÖ
VGS arbete med att mäta bakgrundsstrålning i kommunen 
har under 2020 fortlöpt enligt plan. Därutöver har fastighets-
ägartillsynen hos större fastighetsbolag, såsom Ockelbogår-
dar, utökats och bland annat kontrolleras hur fastighetsäga-
ren säkerställer god ventilation, en bra inomhustemperatur 
samt att regelbundna radonmätningar utförs. 
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Kommunens resultat efter skatteintäkter och finansnetto är 
8,0 mkr (3,7 mkr). Mot budget 0,8 mkr så är avvikelsen 7,2 
mkr. Nämnderna har en sammantagen budgetavvikelse på 
1,3 (1,2) mkr. De enskilda avvikelserna är mindre jämfört med 
tidigare år. I resultatet ryms både ökningar och minskningar 
av intäkter och kostnader som uppkommit i samband med 
pandemin. Överskottet på finansförvaltningen 5,9 mkr (2,5) 
mkr består till största del av de extra statligastöd som utbe-
talats för att minska konsekvenserna av pandemins påverkan 
på en minskande ekonomi och lägre skatteintäkter. Under 
2020 har skatteintäkter och statsbidrag ökat mer en kommu-
nens nettokostnader.

Nämndernas totala resultat visar på ett överskott. Kommun-
styrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse motsvarande 
0,9 (2,6) mkr. Avvikelsen mot budget beror till största del på 
att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, som också 
ligger under kommunstyrelsen, har en positiv avvikelse på 0,9 
(1,7) mkr. Kommunadministration, utvecklingsmedel och nä-
ringsliv uppvisar också ett överskott.

DRIFTSREDOVISNING
Nämnd Budget 2020 Intäkter 2020 Kostnader 2020 Resultat 2020 Avvikelse 2020 Resultat 2019

Kommunstyrelsen -90 758 59 217 -149 074 -89 857 901 -84 611

Utbildnings- och Kulturnämnden -140 434 39 386 -179 990 -140 604 -170 -142 714

Socialnämnden -148 855 36 357 -184 735 -148 378 477 -139 137

Revision -758 0 -716 -716 42 -690

Valnämnd 0 0 0 0 0 34

Summa styrelse och nämnder -380 805 134 960 -514 514 -379 554 1 251 -367 118

Finansförvaltning 381 623 394 132 -6 609 387 523 5 900 370 859

Summa Driftsredovisning 818 529 092 -521 123 7 969 7 151 3 741

Underskott om -1,3 (-0,8) mkr finns inom Ensamkommande/
integration/arbetsmarknad.
Utbildning och kulturnämndens resultat är totalt -0,2 (-8,3) 
mkr en betydligt mindre budgetavvikelse än under senare år. 
Där av utgör -3,2 (-1,7) mkr underskott för gymnasieskolan. 
Övriga verksamheter har gått med ett överskott på 3,0 mkr. 
Negativa budgetavvikelser finns såsom simhallsverksam-
heten -0,4 mkr. Socialnämnden uppvisar för 2020 ett över-
skott på 0,5(6,9) mkr. Det är främst inom Individ och famil-
jeomsorgen som den största avvikelsen finns, -4,6 (2,8)mkr, 
med högre kostnader för placeringar inom barn och ungdom 
och institutionsvård vuxna. Hemtjänsten och särskilt boen-
de visar överskott om 2,4 resp. 3,4 mkr. Underskott finns 
inom LSS/ socialpsykiatri -0,8 mkr. Revisionen uppvisar ett 
överskott om 42 tkr och valnämnden har ett nollresultat för 
året. Finansförvaltningen uppvisar ett överskott på 5,9 (2,5) 
mkr. De minskade skatteintäkterna -4,3 mkr har kompense-
rats av det statliga stödet och kommunalkostnadsutjämning 
och statsbidrag visar en positiv budgetavvikelse på 9,2 mkr. 
Även låga räntor och högre finansiella intäkter har bidraget 
till överskottet.

INVESTERINGSREDOVISNING
Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 Budget 2021 

Kommunstyrelsen 11 200 21 820 -10 620 43 745 13 200

Utbildnings- och Kulturnämnden 720 621 99 1 191 720

Socialnämnden 300 241 59 0 300

Summa investeringar 12 220 22 682 -10 462 44 935 14 220

Pågående arbeten (tkr) 2018 2019 2020 Summa Budget totalt Kvarstår

C-hus värme och ventilation 38 94 211 343 9 500 9 157

C-hus omklädningsrum 1 208 1 208 1 400 192

Wij Trädgårdar 2 491 2 491 2 800 309

Enligt kommunens ekonomiska handlingsplan ska investe-
ringar i huvudsak finansieras med egna medel. En av tan-
karna bakom skattehöjningen var att ge sådana resultat att 
investeringarna i högre grad ska kunna finansieras med egna 
medel. De stora investeringar som skedde i samband med 
bygget av Bysjöstrand och Perslunda kunde inte finansieras 
med egna medel. Däremot Wij förskola föranledde ingen ex-
tra upplåning. Under 2020 har lån övertagits i samband med 
förvärvet av fastigheterna på Wij Trädgårdar. Under 2020 
har det investerats för totalt 22,7 mkr. Kommunstyrelsens 
ursprungliga budget på 6,9 utökades genom tillägg till 11,2 
mkr. Tilläggsbesluten rörde Wij Trädgårdar 2,8 mkr och pavil-
jonger Wij förskola 1,5 mkr. Nettoinvesteringen för kommu-
nen är 22,7 mkr där köp av fastigheterna på Wij Trädgårdar 
ingår. Utöver dessa fastigheter och paviljongerna så arbeten 
på Bystugan i Åbyggeby och på IP större investeringar. Vi d 
bokslutet finns det även några pågående och ännu inte avslu-

tade investeringsprojekt. Planering av kommunens framtida 
investeringsbehov hanteras i samband med den långsiktiga 
investeringsplanen.

Avskrivningstider År

Inventarier 5-10

Fordon 5

Anläggningar 10-33

Fastigheter

- stomme 80

- tak/fasad 40

installation 35

- inre ytskikt 20

- övrigt 10
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Not Budget Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2020 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 43 399 84 706 73 700 159 131 148 824

Verksamhetens kostnader 2 -415 791 -456 883 -434 059 -514 341 -491 435

Avskrivningar 3 -13 569 -12 257 -12 068 -22 070 -24 763

Verksamhetens nettokostnader -385 961 -384 434 -372 428 -377 280 -367 374

Skatteintäkter 4 270 347 266 009 268 670 266 008 268 670

Generella statsbidrag och utjämning 5 117 332 126 536 107 891 126 536 107 891

Verksamhetens resultat 1 718 8 111 4 133 15 264 9 187

Finansiella intäkter 6 1 100 1 600 1 783 621 860

Finansiella kostnader 7 -2 000 -1 742 -2 175 -2 796 -3 452

Resultat efter finasiella poster 818 7 969 3 741 13 089 6 596

Extraordinära poster

Årets resultat 818 7 969 3 741 13 089 6 596

Skattekostnader -448 -156

Årets resultat 818 7 969 3 741 11 831 6 596

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING
Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2020 2019 2020 2019

Tillgångar

Immateriella tillgångar 8

Materiella tillgångar 9 285 356 274 932 487 169 479 626

Pågående investeringar 10 4 149 878 71 779 23 790

Finansiella anläggningstillgångar 11 36 907 30 577 6 112 4 751

Summa anläggningstillgångar 326 413 306 387 565 060 508 167

Fastigheter under exploatering 12 1 460 2 860 1 460 2 860

Förråd 829 732

Fordringar 13 27 150 22 135 29 840 30 236

Kortfristiga placeringar 14 1 000 1 000 1 000 1 000

Likvida medel 15 81 458 67 877 92 510 67 877

Summa omsättningstillgångar 111 068 93 872 125 639 102 705

Summa tillgångar 437 480 400 259 690 699 610 872

Eget kapital

Ingående eget kapital 134 668 130 927 159 576 152 980

Årets resultat 7 969 3 741 13 089 6 596

Summa eget kapital 16 142 637 134 668 172 787 159 576

Avsättningar

Avsättningar (inkl löneskatt) 17 35 534 32 433 41 865 38 299

Summa avsättningar 35 534 32 433 41 865 38 299

Skulder

Långfristiga skulder 18 169 463 150 200 379 722 317 258

Kortfristiga skulder 19 89 847 82 958 96 325 95 739

Summa skulder 259 310 233 158 476 047 412 997

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 437 480 400 259 690 699 610 872

Borgensåtaganden 20 211 255 178 898 1 500 12 213

Ansvarsförbindelser 21 129 912 132 987 129 912 132 987

Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 341 167 311 885 131 412 145 200

Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 346 167 311 885 129 912 145 200
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KASSAFLÖDESANALYS
Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 7 969 3 741 13 089 6 596

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 15 357 18 446 19 396 33 747

Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital 23 326 22 187 32 485 40 343

Ökning (-)/minskning (+) av förråd och exploateringsfastigheter 12 1 400 304 1 303 337

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 13 -5 015 653 395 -4 095

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 19 6 889 -1 659 -1 414 9 779

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 600 21 484 32 769 46 364

Investeringsverksamheten

Investering av materiella tillgångar 9 -25 952 -39 531 -80 506 -62 135

Försäljning av materiella tillgångar 9 9 267 1 872

Investering av finansiella tillgångar 11 -3 900 -50 -3 951 -50

Avytttring av finansiella tillgångar 11 2 570 2590

Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 282 -39 581 -72 600 -60 313

Finanisieringsverksamheten

Nyupptagna lån 19 263 73 183 5 170

Amortering av långfristiga skulder -8 719 -6 163

Förändring av långfristiga fordringar -5 000 2 109 -1 047

Minskning kortfristiga placeringar 500 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 263 2 609 64 464 -1 540

Årets kassaflöde 13 581 -15 489 24 633 -15 489

Likvida medel vid årets början 15 67 877 83 366 67 877 83 366

Likvida medel vid årets slut 15 81 458 67 877 92 510 67 877

Förändring av likvida medel 13 581 -15 489 24 633 -15 489
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NOTFÖRTECKNING
Not Text Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2020 2019 2020 2019

1 Verksamhetens intäkter

Intäkter enligt driftredovisningen 134 956 113 231 184 601 172 421

Interna poster -50 250 -39 531 -25 470 -23 597

Externa intäkter 84 706 73 700 159 131 148 824

2 Verksamhetens kostnader

Kostnader enligt driftredovisningen -507 133 -473 239 -539 811 -514 357

Interna kostnader 50 250 39 180 25 470 23 597

Externa kostnader -456 883 -434 059 -514 341 -490 760

3 Av- och nedskrivningar

Fastigheter

Teknisk anläggning

Avskrivningar

Goodwill -107

Fastigheter -10 533 -10 462 -16 074 -16 683

Markanläggning -3 455 -44

Teknisk anläggning -6 189

Inventarier -1 724 -1 606 -1 790 -1 457

Installationer -751 -283

Summa  -12 257 -12 068 -22 070 -24 763

4 Skatteintäkter 

Preliminära kommunalaskattemedel 271 696 271 070 271 696 271 070

Slutavräkning kommunalskatt  -5 687 -2 400 -5 687 -2 400

Summa 266 009 268 670 266 009 268 670

5 Generella statsbidrag o utjämningar

Inkomstutjämning 75 226 73 541 75 226 73 541

Strukturbidrag

Kostnadsutjämning 12 949 7 471 12 949 7 471

LSS-utjämning 5 284 5 253 5 284 5 253

Regleringsavgift 6 061 4 161 6 061 4 161

Generellt bidrag 13 630 4 586 13 630 4 586

Bidrag från staten, Asylsökande 18 år

Bidrag från staten, Byggbonus

Fastighetsavgift 13 385 12 879 13 385 12 879

Summa 126 536 107 891 126 536 107 891

6 Finansiella intäkter

Utdelning aktier o andelar 792 1 187 480 707

Ränteintäkter 11 51 55

Övriga finansiella intäkter 808 586 90 98

Summa 1 600 1 783 621 860

7 Finansiella kostnader

Ränta långfristig upplåning -958 -1 050 -2 040 -2 327
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Not Text Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Ränta pensionsskuld -737 -710 -737 -710

Övriga finansiella kostnader -47 -56 -19 -56

Värdereglering fordran -359 -359

Summa -1 742 -2 175 -2 796 -3 452

8 Immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 4 258 4 258

Ingående avskrivningar enligt plan -4 258 -4 152

Årets avskrivningar -107

Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 0

9 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 402 143 358 521 651 474 610 872

Ackumulerade avskrivningar -135 431 -124 969 -219 314 -202 585

Ackumulerade nedskrivningar -38 192 -38 192

Ackumulerade uppskrivningar 27 761 27 759

Bokfört värde 266 712 233 552 421 729 397 854

Redovisat värde vid årets början 266 712 233 552 421 729 397 854

Investeringar 21 682 43 622 23 100 46 560

Värdet av avyttrade och utrangerade tillgångar -1 615

Nedskrivningar 0

Återförda nedskrivningar 0

Avskrivningar -10 533 -10 462 -15 108 -16 727

Överföring från eller till annat slag av tillgång 3 317

Övriga förändringar -954 -5 958

Redovisat värde vid årets slut 277 861 266 712 430 470 421 729

varav

Mark 8 012 4 172 33 247 29 092

Fastigheter 259 988 253 823 387 041 384 937

Övriga anläggningar 9 861 8 717 10 182 11 735

Genomsnittlig nyttjande period

Fastigheter 40 år

Övriga anläggningar 24 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 24 761 24 761 145 928 139 808

Ackumulerade avskrivningar -16 542 -16 542 -88 031 -75 427

Bokfört värde 8 220 8 219 57 897 64 381

Redovisat värde vid årets början 8 220 8 512 57 897 64 673

Investeringar 1 000 1 314 1 879 8 245

Nedskrivningar -484 -7 604

Återförda nedskrivningar 1 370

Avskrivningar -1 724 -1 606 -8 183 -8 729

Överföring från eller till annat slag av tillgång 1 099 1 524

Övriga förändringar 3 122 -212

Redovisat värde vid årets slut 7 496 8 220 56 700 57 897

varav

Inventarier 7 018 7 792 56 222 57 472

Fordon 206 156 206 156

Konst 272 272 272 272

Genomsnittlig nyttjande period
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Not Text Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Inventarier 15 år

Fordon 12 år

Summa 285 357 274 932 487 169 479 626

10 Pågående investeringar

Redovisat värde vid årets början 878 6 283 23 790 17 665

Årets utgifter 4 479 841 59 839 16 941

Årets aktivering -1 208 -6 246 -11 850 -10 816

Redovisat värde vid årets slut 4 149 878 71 779 23 790

11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Insatskapital Kommuninvest 890 890 890 890

Komuninvest 900 900

Kommunalförbundet SAM 224 224 224 224

Förenade småkommuners Försäk. AB 1 640 1 640

Övriga 97 97 97 97

Aktier och and. koncernföretag

Ockelbogårdar AB 12 000 12 000

Bionär Närvärme AB 14 275 14 275

Gästrike Vatten AB 500 500 500 500

Ockelbo Vatten AB 3 001 1

Ockelbo kooperativa fastigheter AB 20 50 50

Obligationer

Kommuninvest förlagslån 900 900

Långsiktiga värdepappersinnehav 41 40

Långfristig utlåning

Ockelbo kooperativa fastigheter AB 5 000 0 3 000

Långfristig fordran 86 75

Uppskjuten skatt 374 335

Summa 36 907 30 577 6 112 4 751

12 Fastigheter under exploatering

Ind område Tegelbruket 750 1 092 750 1 092

Bost område Ladugårdsgärde 545 655 545 655

Hästen 8 300 300

Äppelbacken 648 648

Tidernas hus 165 165 165 165

Summa 1 460 2 860 1 460 2 860

13 Fordringar

Kundfordringar 2 758 3 334 7 226 10 258

Skattefodringar 5 765 3 945 5 765 3 945

Andra kortfristiga fodringar 4 873 809

Stats- och EU-bidragsfordr. projekt 4 885 3 032 4 885 3 032

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 13 742 11 934 7 091 12 192

Bolagen

Summa 27 150 22 135 29 840 30 236
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Not Text Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

14 Kortfristiga placeringar

Mangold 500 500 500 500

Carlsson/Consensus 500 500 500 500

Summa 1 000 1 000 1 000 1 000

15 Likvida medel

Kassa 95 77 95 77

Plusgiro 441 32 441 32

Bank 80 922 67 768 91 974 67 768

Summa 81 458 67 877 92 510 67 877

16 Eget kapital

Ingående eget kapital 134 668 130 927 159 576 152 980

Årets resultat 7 969 3 741 13 089 6 596

 - varav resultatutjämningsreserv 4 000 4 000 0

Justerad skatt 20,6% 122

Summa  142 637 134 668 172 787 159 576

17 Avsättningar (inkl löneskatt)

IB avsättning 32 433 26 055 34 022 28 341

Nyintjänad 3 042 6 242 3 042 6 242

Ränte- och basbeloppsuppräkning 917 882 917 882

Utbetalningar -820 -717 -820 -717

Övrigt -39 -30 -39 -726

UB avsättning 35 534 32 433 37 122 34 022

Aktualiseringsgrad 93% 93%

Avsättningar för pensioner och   

liknande förpliktelser

Specifikation - Avsatt till Pensioner

    Ålderspension 23 035 18 350 23 035 18 350

Visstidspension 3 586 3 013 3 586 3 013

    Förmånsbestämd/kompl pension 1 925 4 545 1 925 4 545

    Intjänad PA-KL 51 194 51 194

    Löneskatt 6 937 6 331 6 937 6 331

Summa avsatt till pensioner 35 534 32 433 35 534 32 433

Pensionsförpliktelse Ockelbogårdar UB 581 593

Övriga avsättningar 5 750 996

Summa 35 534 32 433 41 865 34 022

Antal visstidsförordnanden

       Politiker 1 1 2 2

       Tjänstemän

Analys av avsättning för pension och

liknande förpliktelser (exkl löneskatt)

Ingående balans 26 101 20 969 26 101 20 969

Intjänat belopp 2 448 5 023 2 448 5 023

Ränte- och basbeloppsuppräkning 738 710 738 710

Utbetalt belopp -660 -577 -660 -577

Övriga förändringar -31 -24 -31 -24

Summa utgående skuld 28 596 26 101 28 596 26 101
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Not Text Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

18 Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 169 463 150 200 379 722 317 258

Summa  169 463 150 200 379 722 317 258

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittsränta 0,61% 0,69%

Lån som förfaller inom

1 år 26% 25%

 2-3 år 42% 19%

3-5 år 21% 43%

> 5 år 11% 13%

19 Kortfristiga skulder

Låneskulder 9 331 18 013 13 257 18 948

 Leverantörsskulder 17 915 18 916 17 650 10 203

Lönerelaterade skulder 27 996 22 055 27 996 22 055

Förutbetalda intäkter upplupna kostnader 19 067 9 672 20 025 16 603

Pensioner 9 874 9 457 9 874 9 457

Skatteskulder 4 873 4 190 5 341 4 255

Övriga kortfristiga skulder 791 655 2 182 14 218

Summa  89 847 82 958 96 325 95 739

20 Borgensåtaganden

Ockelbogårdar 153 200 138 200

Ockelbo Vatten 56 555 28 485

Wij Säteri/Stiftelsen Wij Trädgårdar 1 500 10 763 1 500 10 763

Lingbo pumpstation ek. förening 1 450 1 450

Summa  211 255 178 898 1 500 12 213

21 Ansvarsförbindelser (inkl löneskatt)

Ingående ansvarsförbindelse 132 987 136 936 132 987 136 936

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 018 4 321 4 018 4 321

Gamla utbetalningar -8 159 -7 442 -8 159 -7 442

Sänkning av diskonteringsräntan

Övrigt 1 066 -828 1 066 -828

Utgående ansvarsförbindelse 129 912 132 987 129 912 132 987

Ockelbo kommun har ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reg-
lerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den 
finansiella effekten av Ockelbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommunin-
vest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Ockelbo kommuns andel av 
de totala förpliktelserna uppgick till 421 155 154 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 439 555 015 kronor.

22 Ej likviditetspåverkande poster

Förändring avsättning 3 100 6 378 3 527 6 120

Av- och nedskrivningar 12 257 12 068 23 359 24 928

Övrigt 0 -7 490 2 699

Summa 15 357 18 446 19 396 33 747

23 Kostnader för räkenskapsrevision( endast kommunen)

Förtroendevalda 32 41

Sakkunniga 80 75

Summa 112 0 116 0
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kom-
munal bokföring och redovisning, med undantag av att sys-
temdokumentation ej tillfullo har uppdaterats, och enligt re-
kommendationer från Rådet för kommunal redovisning med 
några avvikelser. Det innebär bl.a. att: intäkter redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de 
belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde 
där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och ut-
gifter har skett enligt god redovisningssed med hänsyn till 
väsentlighetsprincipen. Resultaträkning, balansräkning och 
kassaflöde innehåller jämförelsetal från föregående år.

I kommunkoncernens sammanställda redovisning ingår 
samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har 
minst 20 % inflytande i. VA-bolaget Ockelbo Vatten AB upp-
fyller visserligen inte kravet på ägarandel men Ockelbo kom-
mun har ett betydande inflytande på företaget då exempelvis 
taxa och investeringsbeslut tas av fullmäktige. Kommunen 
har även överlåtit betydande värden i form av VA-tillgångar 
samt är ansvarig för eventuella underskott som uppkommer i 
dotterbolaget. Detta sammantaget gör att Ockelbo Vatten AB 
inkluderas i den sammanställda redovisningen. 

Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB, ägarandel 40% ingår i 
kommunkoncernens sammansättning. Den sammanställda 
redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med pro-
portionerlig konsolidering.

Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående 
bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt elimine-
rats. Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i 
den sammanställda redovisningen fördelats på latent skatt 
(20,6%) och eget kapital (79,4 %). Vid avvikelse i redovisnings-
principer mellan kommun och kommunala bolag är kommu-
nens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställ-
da redovisningen. 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras 
på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation 
RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKR publicerat en 
ny prognos i februari av skatteunderlaget för 2020 som inne-
bär en förbättring med 223kr/ invånare totalt 1,3 mkr. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med 
en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anlägg-
ningstillgång om beloppet överstiger 20 tkr. Investerings-
bidrag tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras 
över anläggningens nyttjandeperiod. Avskrivning av mate-
riella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjan-
deperioden med linjär avskrivning. Avskrivning påbörjas när 
tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs inga avskrivningar. Respektive till-
gångstyp skrivs sedan av utifrån en samlad bedömning av 
nyttjandeperioden. Komponentavskrivning infördes på bygg-
nader under 2016. Detta innebär att en byggnad delas upp 
i olika komponenter. Fördelning är möjlig på ett flertal olika 
komponenter av byggnadens värde på olika beståndsdelar, 
till exempel stomme, tak/fasad, installationer m.m. Respekti-
ve komponent har sedan en bedömd nyttjandeperiod, till ex-
empel 80 år för stomme eller 40 år för tak/fasad. Omräkning 
har ej skett av historiska värden. 

Hyres- och leasingavtal ska klassificeras och redovisas som 
antingen finansiella eller operationella. Avtal med obetydligt 
värde får redovisas som operationellt avtal, oavsett hur det 
klassificeras. Ockelbo kommun har samma gräns för obetyd-
ligt värde som vid investeringar, 20 tkr. 
Kommunens hyres- och leasingavtal har, efter bedömning av 
kriterier, avtalstider och sammantagna värden per tillgångs-
slag, klassificerats som operationella och avgifterna fördelas 
linjärt över respektive avtals löptid. Av de operationella avtal 
som överstiger 3 år finns inga som ej är uppsägningsbara.
Enskilda avtal inom samma kategori som är av obetydligt vär-
de och klassificeras som operationell leasing, ska bedömas 
samlat för tillgångskategorin och redovisas som finansiell 
leasing om värdet totalt är väsentligt. För Ockelbo kommun 
utgör värdet av sådana avtal en mindre del av balansomslut-
ningen och värdet anses därmed som oväsentligt.

Pensionsskuld inklusive garanti och visstidspension redo-
visas i enlighet med kommunal redovisningslag. De fr.o.m. 
1998 intjänade pensionsförmåner inkl. ränta redovisas som 
avsättning i balansräkningen. Kommunen har tagit beslut om 
att hela pensionen som intjänats skall vara individuell och 
överlåtas åt de anställda att placera. Pensionsförmåner som 
intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. 
Pensionsberäkningarnas aktualiseringsgrad är 93 % (93 %). 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommu-
nen är beräknade enligt RIPS07. Visstidsförordnanden som 
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning 
när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 
Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Avskrivningstider År

Inventarier 5 - 10

Fordon 5

Anläggningar 10-33

Fastigheter

- stomme 80

- tak/fasad 40

- installation 35

- inre ytskikt 20

- övrigt 10
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KOMMUNSTYRELSEN
Årets resultat, tkr 2020 2019

Budget 90 758 87 198

Utfall 89 857 84 611

Resultat mot budget 901 2 587

Åretsnettoinvesteringar 21 820 43 745

Personalredovisning

Antal anställda 31/12 67 59

Antal kvinnor 31 43

Antal män 36 16

Sjukfrånvaro 1,6 1,6

Kvinnor 1,6 1,5

Män 1,7 1,7
 
Personalredovisning av sjukfrånvaro är obligatoriskt för kom-
munerna att redovisa och för kommunstyrelsens del har 
sjukfrånvaron 2020 vid jämförelse med 2019 oförändrad. Att 
beakta vid jämförelser när beräkningsunderlaget utgörs av 
ett fåtal personer påverkas förändringen markant vid ensta-
ka sjukfrånvarotillfällen.

ÅRETS RESULTAT
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 0,9 mkr.

Kommentarer till resultatet är kommunstyrelsens övergri-
pande verksamheter som redovisar totalt ett överskott om 
1,6 mkr. Detta består bl a av återbetalning från Västra Gäst-
riklands samhällsbyggnadsnämnd, VGS, om 0,8 mkr, kommu-
nadministration 1,0 mkr. Samhällsplanering i form detaljpla-
ner och översiktsplan visar på ett underskott om 1,9 mkr. 
Arbetsmarknad och integration redovisar ett underskott om 
1,3 mkr som hänför sig till största delen ökad semesterlöne-
skuldsförändring. Teknikområdet redovisar ett överskott om 
0,7 mkr, vilket hänför sig till lägre kostnader för snö- och halk-
bekämpning på grund av en mild vinter och lägre kostnader 
för el- och värme.

Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning uppnås för 2020. 
Måluppfyllelse avseende sjukfrånvaro har uppnåtts.

DRIFTSBUDGET
AVVIKELSER/OMRÅDEN ATT KOMMENTERA
På grund av inget flyktingmottagande har intäkterna under 
året minskat. Anpassning av verksamheten till 2021 pågår. 
Arbetsmarknadsenheten har en kraftig ökad tillströmning 
av deltagare med stor del av finansiering från arbetsförmed-
lingen. Bedömningen är att det överskott som kommer att 
redovisas under året kommer att finansiera flyktingverksam-
heten. 

Uppföljningen visar på ökade kostnader för detaljplaner, 
byggnation och kostnader för vägbyggen/breddning/anslut-
ningskostnader. De ökade kostnaderna möts till stor del av 
att driftskostnaderna för fastigheter ser att bli lägre än bud-
geterat på grund av en mild vinter. 

INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen investeringsbudget 2020 (utgångspunkt) 
fastställdes till 6,9 mkr. Med tillägg om 2,8 mkr för inledande 
investeringsprojekt vid Wij Trädgårdar och med tillägg om 1,5 
mkr för inköp av paviljonger Wij förskola fastställdes investe-
ringsbudgeten till 11,2 mkr för 2020.

Nettoinvestering för 2020 är 21,8 mkr inklusive köp av fast-
igheter Wij Trädgårdar. De stora investeringarna för 2020 är 
renovering av bystugan i Åbyggeby, belysning längs Wij-åk-
rarna, upprustning av omklädningsrum IP samt upprustning 
fastigheter på Wij trädgårdar. Röda längan vid Wij har fått en 
utvändig renovering samt att norra och södra flygeln har ta-
ket ommålats.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvalt-
ningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samord-
nar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi 
och verksamheter.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna 
val och stöd till politiska partier, medlemskap i kommunala 
intresseorganisationer, övergripande miljöfrågor, planar-
bete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksam-
heten.

Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mät-
bara mål har utarbetats; kommunadministration, integration 
och arbetsmarknad, utvecklingsenhet, näringsliv, kommuni-
kationer, samhällsplanering och teknikområdet.

VIKTIGA HÄNDELSER 
CORONAPANDEMI/COVID-19
Det som har präglat 2020 är Coronapandemin, Covid-19, vil-
ket har påverkat samtliga nämnder och verksamheter i kom-
munen. För att förhindra smittspridning av viruset har flerta-
let ställningstaganden genomförts.

INTEGRATION 
Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar i ett 
nära samarbete med arbetsförmedlingen, Komvux/sfi, indi-
vid- och familjeomsorg och Ockelbogårdar AB. Under 2020 
har det kommit 15 (45) nyanlända flyktingar med uppehålls-
tillstånd till kommunen, 8 vuxna och 7 barn. (10 kvotflyktingar 
3 anknytningar och 2 självbosatta).

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
Enheten arbetar med personer som är arbetslösa och be-
höver 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.

Med bakgrund av Ockelbos stora utmaningar med länets 
näst högsta arbetslöshet, landets högsta arbetslöshet bland 
utrikesfödd, den låga utbildningsnivå bland de arbetssökan-
de och omstrukturering hos arbetsförmedlingen, genomför-
des gemensam satsning för att möta de omfattande insatser-
na som krävdes för att fler ska komma till egen försörjning 
via studier eller arbete. Projektmedel söktes för att tillgodose 
och växla upp samarbetet under 2020. Projektet godkändes 
och sträckte sig under hela 2020. 
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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 person har 
gått hem till föräldraledighet.

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 möjlighe-
ten att söka sommarjobb, varav 91 (107) ungdomar har an-
sökt och erhållit sommarjobb, 48 flickor och 43 pojkar. Arbe-
ten fördelades inom kommunen samt föreningslivet, några 
exempel är, förskole/fritidsverksamhet, lägerverksamheter, 
café och service, trädgård, och underhållsarbeten. En utvär-
dering har gjorts och svaren kommer att beaktas inför ferie-
jobben 2021.

FRÅN FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL ANSTÄLLNING. 
Med målet att minska behovet av försörjningsstöd och sam-
tidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som an-
vänds i allt fler kommuner. Projektet ses som mycket lycko-
samt, vinsten för kommunen visar sig efter ett år medan 
vinsten för människorna är ovärderliga och visar sig redan 
nu. Under 2020 har 25 personer anställt i projektet.

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 Ock-
elbo 2020, som företagarföreningen Företagarna Ockelbo till-
sammans 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 pend-
la 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.

Coronapandemin har påverkat människors resande i väldigt 
hög grad. Uppmaningarna har varit att inte resa kollektivt, om 
man har andra möjligheter. X-trafik visar stora minskningar i 
antal passagerare. I vår lokala Kuxa-trafik har åtgärder vid-
tagits för att minska risk för smitta och elever som bor nära 
skolorna har uppmanats att cykla eller gå till skolan.

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 Regio-
nen Gävleborg fr o m december 2020.

DIGITAL MÖTESTEKNIK 
Ett ökat användande av digital mötesteknik för att minska 
resande, tillgång till alternativa bränslen och fortsatt sam-
arbete med projektet Hållbart resande, Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnadsnämnd (VGS) är områden som det arbe-
tats med under året.

KOMMUNIKATION 
Kommunikation 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 kom-
munikationsplaner och stötta förvaltningarna i deras kom-
munikationsarbete pågår. Fortlöpande säkerställs det att allt 
kommunikationsarbete sker enligt GDPR. Lagen om tillgäng-
lighet 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 Lyceumprojektet hållas i Ockelbo 
i slutet av augusti med två deltagande ungdomar från alla 
medlemskommunerna samt ett större antal Ockelbo ungdo-
mar. 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 
2022.

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I 
VÄSTRA GÄSTRIKLAND
Sedan 2015 har kommunerna i västra Gästrikland, Sandviken, 
Hofors och Ockelbo en gemensam överförmyndarnämnd, 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland, där Sandvi-
kens kommun är värdkommun.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som har till 
uppdrag att granska gode män, förvaltare och förmyndare. 
Överförmyndarnämndens viktigaste del av tillsynen är att 
granska de årsräkningar som ställföreträdare lämnar in varje 
år avseende det föregående årets ekonomiska arbete. Under 
2020 har totalt för nämnden över 500 årsredovisningar gran-
skats och utöver det tillkommer ca 100 sluträkningar och 70 
förteckningar.

Verksamheten har under året fokuserat på kärnverksam-
heten och utvecklingsarbetet har inte prioriterats i den om-
fattnings som varit behövligt. Enheten har arbetat för en 
digital utbildningslösning så att ställföreträdarna även fort-
sättningsvis ska få behövliga utbildningsinsatser.

Utifrån ett längre perspektiv kommer det att finnas bättre 
förutsättningar för att påbörja ett långsiktigt arbete med pro-
cesskvalitet, utveckling av arbetsrutiner för enhetlig hand-
läggning och därmed effektivisera verksamheten. 
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö

Mätbara mål Måluppfyllelse

Förbättra dialogen med företagare.
Företagsklimatet i kommunen är 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.
Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens officiella statistik Arbetslösheten ska årligen minska.

Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina kontakter med kommunens verksamheter.
Stickprovsmätningar av upplevelse/bemötande/kvalitet i människors möten med kommunens verksamheter. Med-
borgarundersökning ligger som grund för bedömning. Undersökningen kommer att genomföras vartannat år
En presentation av undersökningen har under hösten 2020 presenterats för kommunstyrelsen och en handlings-
plan har upprättats.

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

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens

Mätbara mål Måluppfyllelse

Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya medarbetare genom att erbjuda trivsamma arbetsplatser med 
utvecklingsmöjligheter. 
Sjuktal, Uttag av friskvårdspeng, Medarbetarenkät – aktuella mätetal. Ett övergripande mål. Personalstrategiskt 
mål
Måluppfyllelse i sin helhet kommer att anges i personalberättelse. 
Sjukfrånvaron ska inte öka och anges här för kommunstyrelsen

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse

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.
Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex samt via utvärdering.
Ett antal e-tjänster som ger verksamhetsnytta för såväl användare som mottagare.

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom kontinuerlig tillgång av byggklara tomter och lägenheter.
Det ska finnas minst en byggklar tomt för flerbostadshus till försäljning.
Kontinuerlig tillgång till minst tio tillgängliga tomter i attraktiva lägen för småhus och en tomt för flerbostadshus.
Två detaljplaner för flerbostadshus är under upprättande. De bör stå klara under 2021.

Underlätta möjligheterna för företag att etablera sig i kommunen.
Det ska finnas minst en tomt för företagsetablering
En tomt ska årligen finnas tillgänglig för företagsetableringar.
• En detaljplan för industriområde är under upprättande. Den bör stå klara under 2021.

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har ökat.
PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning
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? En kartläggning av befintliga 
arbetssätt/metoder
Öka antalet befintliga forum för dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor.

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. 
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VÄRNA MILJÖN
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar

Mätbara mål Måluppfyllelse

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. 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.

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

Mätbara mål Måluppfyllelse

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

FRAMTID
COVID-19
Mycket kommer att vara beroende på hur coronaviruspan-
demin kommer att utveckla sig under 2021. Det kommer att 
prägla framtiden fler år framåt. En utvärdering av hur hante-
ringen av coronaviruspandemin genomförts kommer att tas 
fram under 2021.

SAMHÄLLSPLANERING 
Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av de-
taljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen. Arbetet med ny översiktsplan 
pågår och är ett omfattande arbete. Projektplan finns fram-
tagen. Under arbetet med den nya översiktsplanen kommer 
framtidsbilder och mål att tas fram som visar på hur kom-
munen vill att Ockelbo ser ut år 2040. Dessa kommer att ut-
göra grund till översiktsplanens ställningstaganden och över-
gripande planeringsinriktning. Översiktsplanen planeras att 
antas preliminärt av kommunfullmäktige våren/sommaren 
2023.

NÄRINGSLIV 
Det finns 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 Ockel-
bo. Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av 
detaljplaner och möjliggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen.

KOMMUNIKATIONER
Framtida kommunikationer alltjämt en viktig tillväxtfaktor för 
kommunen och ett viktigt utvecklingsområde.

ARBETSMARKNADSPOLITIK 
Kommunen och arbetsförmedlingen har under 2020 haft ett 
framgångsrikt projekt, en tydlig strategi och beskrivning om 
hur samarbetet och planeringen av insatserna ska fungera 
under 2020, detta saknas inför 2021. Detta osäkra läge grun-
das av arbetsförmedlingens omstrukturering och dess tve-
tydliga direktiv till kommunen om hur samverkan ska fungera 
under 2021, detta behöver utredas i första delen av 2021.
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
Årets resultat, tkr 2020 2019

Budget 140 434 134 409

Utfall 140 604 142 713

Resultat mot budget -170 -8 304

Åretsnettoinvesteringar 621 1 190

Personalredovisning  

Antal anställda 31/12 180 165

Antal kvinnor 149 139

Antal män 31 26

Sjukfrånvaro 8,3 6,3

Kvinnor 9,4 7,1

Män 3,7 2,7

Utbildnings- och kulturnämnden inledde 2020 med ett 
prognostiserat underskott om -6,5 mkr. Aktivt arbete med 
ekonomi under året har gett positiva effekter. Även Corona-
pandemin har påverkat verksamheterna ekonomiskt under 
perioden. Anpassningar och stängda verksamheter har lett 
till både minskade intäkter och ökade kostnader. Ökad sjuk-
frånvaro har präglat alla verksamheter. Det statliga stödet, 
ersättning för sjuklönekostnader, har varit av vikt för att hålla 
ekonomin i balans.

DRIFTSREDOVISNING
Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett underskott om 
- 0,2 fördelat på underskott för gymnasieskolan om -3,2 tkr 
och ett överskott om 3,0 mkr för övriga verksamheter inom 
förvaltningen.

Simhallen beviljades utökning av personal från utbildnings- 
och kulturnämnden som genererar ökade personalkostna-
der och ett förväntat underskott för verksamheten 2020. 
Simhallen redovisar ett underskott om -0,5 mkr. På grund av 
Coronapandemin har verksamheten varit stängd under en 
del av året, vilket lett till minskade intäkter. Verksamheten 
har kvar fasta kostnader för drift och personal vilket gör att 
verksamheten redovisar ett negativt resultat.

Föregående år redovisade förskolan ett underskott. Förvalt-
ningen äskade och erhöll ett budgettillägg för året 2020 som 
tilldelades förskoleverksamheten. Förskolan redovisar i år 
överskott om 2,4 mkr. Under året har verksamheten minskat 
de fasta kostnader genom effektiv lokalstrategi samt avytt-
ring av lokaler. Verksamheten har också haft mindre perso-
nalkostnader än beräknat mot budget.

Vuxenutbildningen redovisar överskott om 0,7 mkr som hän-
förs till mindre personalkostnader än budgeterat. Yrkesut-
bildningen undersköterska finansieras i sin helhet av stats-
bidrag.

Grundskolan har haft ett prognostiserat underskott från 
årets början. Resultatet blev ett överskott om 8 tkr. Det är 
två verksamheter inom området som utmärker sig, varav den 
ena har ett överskott och den andre ett underskott.

Grundskola åk 1–9 redovisar ett underskott om -2,0 mkr. 
Underskottet hänförs till största del av personalkostnader. I 
denna verksamhet ingår även kostnader för elever i annan 
regi. Underskottet i grundskola 1–9 har däremot reducerat 
under året på grund av att kostnader för köpta platser och 
tjänster av annan huvudman har minskat.

Övrig grundskoleverksamhet, elevhälsa och administration 
har under året byggt upp ett överskott om 2,0mkr. Det beror 
främst på avslut av köpt tjänst av annan huvudman, men ock-
så mindre personalkostnader än beräknat mot budget. Även 
årets förändring av semesterlöneskuld bidrar till överskottet.

Pågående arbete i förvaltningen med effektivisering av 
IT-kostnader och uppdatering av tjänsteplanering i grundsko-
lan har bidragit till minskade kostnader. Efter kontinuerligt 
arbete med ekonomi på arbetsplatsträffarna har en ökad 
ekonomisk medvetenhet växt fram i organisationen, vilket 
också bidrar till minskat underskott.

Gymnasieskola, som ej bedrivs i egen regi, omsätter ca 20–25 
miljoner kr årligen och verksamheten har haft ett prognos-
tiserat underskott sedan årets start. Resultatet är -3,2 mkr. 
Denna kostnad är beständig och det är ej möjligt att påverka 
kostnaden utan att göra intrång på elevernas fria val av pro-
gram. 

INVESTERING
Det beslutade investeringsbeloppet om 0,7 mkr har nyttjats 
till största del, men 0,1 mkr av de tilldelade medlen flyttas till 
år 2021. Detta på grund av Coronapandemin.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
FÖRSKOLAN
Fortbildningsinsats för att främja barns språkutveckling har 
genomförts för all personal i förskolan, sista omgången var i 
januari – februari. Finansierats med statsbidraget för bättre 
språkutveckling i förskolan.

Coronapandemin, covid-19 bröt ut, förskolan som varit pla-
cerad i Kaplansgården flyttades ur akut i april och placerades 
i tillfälliga lokaler på Wij. Familjecentralen, öppna förskolan 
beordrades av smittskyddsläkare att stänga sin verksamhet 
från i mars och fram tills dess att pandemin är över. Medar-
betare på öppna förskolan flyttades till förskolan och grund-
skolan. Hög frånvaro bland både personal och barn periodvis 
under våren.

Lilla jag flyttade ur sina lokaler i slutet på juni, barnen flytta-
des till Wij och Stenhuggaren från mitten på juni. Hyresavtalet 
uppsagt.

Lokalbrist pga. att Kaplansgården utrymdes under våren, en 
extra avdelning Regnbågen (före detta Kaplan och Lilla jag) är 
placerade i gemensamhetsutrymme på Wij förskola.

Barngrupperna på Wij förskola har behövt utökas pga. lokal-
brist. Wij förskola beviljades inte sökt statsbidrag för läsåret 
2020/2021, vilket var tur utifrån rådande situation med lokal-
brist.

Barnantalet på Stenhuggarens förskola har hållits nere un-
der hösten 2020 för att kunna nyttja sökt statsbidrag för min-
dre barngrupper. Totala antalet platser med statsbidrag 80 
platser innebär 16 barn/avdelning 1–5 år utan statsbidrag 95 
platser innebär 19 barn/avdelning 1–5 år.
Nya barn i kö har inte kunnat erbjudas plats på önskat datum 
eller önskad enhet på grund av lokalbrist.
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Öppna förskolan öppnade upp för utomhusaktiviteter en 
kort period under hösten 2020, men blev tvingad att stänga 
igen helt igen pga. den rådande pandemin. Medarbetaren 
från Öppna förskolan har till viss del flyttats och nyttjats i för-
skolan.

Coronapandemin, covid-19 fortsatte med hög frånvaro bland 
medarbetare och hög närvaro bland barn, vilket resulterat 
i hög arbetsbelastning och stress för medarbetare samt att 
planerade aktiviteter, planeringstid och möten inte kunna ge-
nomföras som planerat.

Medarbetare med placering på Skolkontoret har arbetat he-
mifrån i största möjliga mån utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.
Arbetskläder för både inne- och utomhusbruk (ej vinterklä-
der) till all personal inom förskolan, har köpts in i slutet av 
året och kan vara en del i att bli en attraktivare arbetsgivare. 
Gemensamt för samtliga avdelningar i kommunens försko-
lor är att från augusti ”Genomföra språksamlingar minst 2–3 
gånger/vecka utifrån materialet ”Före Bornholms modellen”.

GRUNDSKOLA
Grundskolan fortsätter processen med att gå från tre grund-
skolor i kommunen till en sammanhållen grundskola med tre 
enheter; Perslunda, Gäveränge och Åbyggeby. Till grundsko-
lans organisation hör även Elevhälsan. Grundskolan har även 
under 2020 haft flera förändringar i ledningen. En biträdande 
rektor gick i pension i juni 2020 och rekrytering av ersättare 
skulle göras. Två lärare visade intresse och har under höstter-
minen påbörjat sina nya uppdrag som biträdande rektorer. 
Liksom förra året arbetar grundskolans ledningsgrupp med 
de två övergripande målen:
• Budget i balans
• Behörighet till gymnasiet för alla elever

Utvecklingsarbetet inom grundskolan har påverkats av pan-
demin, men skulle under 2020 framförallt ligga inom ramen 
för Skolverkets riktade insatser för nyanländas lärande;
• Språk- och kunskapsutvecklande arbete 
• Ökad delaktighet vårdnadshavare 
• Utbildning och kompetens 
• Utbilda kartläggare av nyanländas kunskaper

Andra viktiga utvecklingsfrågor är kopplade till vår ekonomi, 
organisation och struktur/rutiner. Dock kom ju 2020 att do-
mineras av Corona-pandemin.

Tidigt under pandemin så beslutades att stänga gymnasie-
skolorna och då valde vi inom grundskolan att förbereda oss 
på ett beslut om stängning av grundskolan också. Vi tillsat-
te en arbetsgrupp, Fjärrundervisningsgruppen, som snabbt 
träffades och tog fram en strategi för att förbereda verksam-
het, elever och vårdnadshavare på en eventuell stängning av 
skolan. Alla elever i alla årskurser fick ”öva” på att ha under-
visning på olika sätt. De yngre eleverna har såklart andra för-
utsättningar än de äldre. Ett par veckor senare hade Perslun-
daskolan så hög personalfrånvaro att vi inte längre klarade 
att bedriva undervisning. Den personal som var på plats fick 
en för hög arbetsbelastning vilket ledde till fler sjukskrivning-
ar. Vi beslutade då att åk 6, 7 och 8 skulle få turas om att vara i 
skolan. Två dagars fjärrundervisning varvades med en dag på 
plats. Beslut togs tidigt att årskurs 9 skulle skyddas så långt 
som möjligt så att de inte skulle riskera sina slutbetyg. Detta 
visade sig vara ett korrekt beslut och behörigheten till gymna-
siet ökade med ca 10% under vårterminen.

Hösten har självklart fortsatt präglats av pandemin och 
Fjärrundervisningsgruppen har fortsatt träffas under hösten. 
Dessutom har fortsatta anpassningar i skolmiljön behövt gö-
ras. Både elever och personal har behövt ställa om. Vi har till 
exempel successivt dragit in på fysiska möten och det mesta 
hanteras digitalt eller på telefon. Vi har varit restriktiva med 
besökare på skolan och vi fick till exempel fira skolavslutning 
och upprop utan föräldrar närvarande. I november beslöt vi 
än en gång att besluta om fjärrundervisning för årkurs 6, 7 
och 8. Denna gång lade vi ett schema för att ge eleverna så 
mycket av den praktiskt-estetiska undervisningen på plats 
som möjligt. Eleverna följer ett schema som innebär att de är 
på plats två dagar per vecka.

Grundskolans uppfattning är att åtgärden med fjärrundervis-
ning hittills fungerat bra. De elever som hade behov av att få 
sin undervisning på plats har fått det. Vårt digitaliseringsarbe-
te har utvecklats och kommer att fortsätta göra det. 
Ett annat viktigt utvecklingsarbete under hösten har varit 
inom trygghet och värdegrundsfrågor på framför allt Perslun-
da. Detta arbete drivs av förstelärare.

VUXENUTBILDNINGEN
Vård och omsorgsutbildning startade i januari och genom-
förs på tre terminer. Det har varit en grupp som läst heltid på 
plats och en grupp som har en flexutbildning där det vanliga 
är att kombinera studier med arbete. Under augusti månad 
startade två ytterligare grupper med samma upplägg som i 
januari. Det är nu totalt 38 elever som studerar och nästa in-
tag blir i augusti 2021.

Vi har ansökt om att bli en del av vård- och omsorgscollege. 
Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar 
att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad 
genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet 
är en merit när eleven söker arbete. Vi väntar sedan septem-
ber på den sista delen av tre som är nationell granskning av 
utbildningen innan vi får utfärda diplom och målsättningen är 
att första grupperna som slutar till sommaren får diplomen.

Från mitten av mars och huvuddelen av året har det bedrivits 
fjärr och distansundervisning för alla elever utifrån Covid-19. 
Det har varit en stor utmaning för alla och särskilt för det 
elever som inte nått så lång i sin språkutveckling eller där den 
tekniska kompetensen har varit bristfällig.

Det har inneburit en genomgripande förändring och utveck-
ling av den digitala kompetensen hos både elever och per-
sonal. Samtidigt har det varit jobbigt för många elever och 
personal då de sociala kontakterna och interaktionen har 
saknats. Områden som verksamhetsutveckling och kvalitets-
arbete har påverkats då det är svåra att jobba med via ny 
teknik.
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Alla lärare vid vuxenutbildningen har under våren fortbild-
ats i bedömning och betygssättning via ett stödmaterial från 
Skolverket som en del i planen kring riktade insatser för ny-
anländas lärande.

Vuxenutbildningen är en av 100 skolor av totalt 6 000 i Sve-
rige som är utvald för att delta i försöksverksamheten med 
digitalisering av nationella prov. Försöksverksamheten pågår 
till december 2022 och från 2023 ska hela Sverige genomföra 
digitala nationella prov. Den nya digitala lärplattformen Can-
vas har implementerats i verksamheten under året och fung-
erar bättre än SchoolSoft.

KULTURSKOLAN/ALLMÄNKULTUR
Under året har ändå ett antal konserter genomförts, bland 
annat:
Kulturskolan stod för all musikunderhållning vid årets Ung-
domsgala 25 januari 2020 i Åbyggeby.

Digitala konserter genomfördes på Åbyggeby skola och Gäve-
rängeskolan under våren. Kulturskolan bidrog även med mu-
sikinslag under Perslundaskolans digitala skolavslutning i 
juni.

Inga högtidsdagar som valborg, nationaldagen eller midsom-
mar har firats med något arrangemang.

Folkteatern spelade föreställningen Förvandlingen på Gotan 
den 24 januari 2020. Det var ett samarrangemang mellan 
Ockelbo Kommun, ABF och Gotan. Folkteatern spelade även 
en föreställning av Kurage i Jädraås under stränga coronareg-
ler.

Hela Perslunda skolans mellanstadium med ca 160 elever be-
sökte Gävle Konserthus och musikföreställningen Stomp 2.0 
den 19 februari 2020.

Skolteaterföreställningar har arrangerats för elever på hög-
stadiet med föreställningarna Bodypercussion och Livsrus i 
januari 2020.

En digital variant av Musiksoppa med Anders Lundin har dist-
ribuerats till Bysjöstrand och Uret i december.

OCKELBO FOLKBIBLIOTEK
Vår programverksamhet under perioden började med lunch-
musik med Lola två fredagar. Båda mycket välbesökta. Under 
sportlovsveckan hade vi författarbesök för barnen då Viveka 
Sjögren gästade oss. Även det uppskattat.

Från början av mars har all programverksamhet varit vilande 
på grund av pandemin. Vi ställde in allt vi bokat. Inga grupper 
från skolan eller SFI besökte oss och förskolan gjorde mycket 
sporadiska besök.

Vi har försökt anpassa lokalerna efter de riktlinjer som fun-
nits och känslan är att biblioteket har varit en trygg och sä-
ker plats. Antalet besökare minskade betydligt. Vi har arbetat 
mer aktivt med ”boken-kommer” för de som inte kan eller vill 
besöka oss.

Veckorna 52 och 53 var biblioteket stängt, efter nya restrik-
tioner. Vi öppnade upp igen vecka 1 2021. Under stängning-
en hade vi telefontid och lämnade ut reserverat material och 
bok-kassar efter önskemål.

Det positiva har varit att det digitala arbetet utvecklats. Både 
vad gäller mötesverksamheten som skett digitalt, och inspe-
lade bokprat som lagts ut på våra sociala kanaler.

Sommarläsning har vi haft under sommarlovet för att främja 
fritidsläsning och motivera läslust. De som deltar får en bok.
Även i år har vi sökt pengar från Statens kulturråds ”stärkta 
bibliotek”. Vi beviljades 300 tkr. Studieplatser samt ny belys-
ning på vuxenavdelningen är planen.

SIMHALLEN
2020 började bra med många besökare och god försäljning 
i januari och februari. Sedan kom pandemin och i början av 
mars höjde FHM nivån till allvarligt läge, och senare i mars 
till mycket allvarligt läge. Som en följd sjönk antalet besökare 
kraftigt under senvåren.

Under våren kunde inte Gäverängeskolan nyttja sin planera-
de simundervisning fullt ut, vilket innebär att många åk 3 nu 
brister i simkunnighet.

I juni lanserade vi gratis sommarsimskola under veckorna 25 
- 26 för barn i åldrarna 6-12år. Barnen gick intensivsimskola 
varje dag under två veckor, nybörjare i lek & plask gruppen 
där de övade vattenvana och de med god vattenvana i steg 2 
där vi inriktade oss mer på simning. Totalt deltog 50 barn, alla 
åldrar var med. Vi såg väldigt goda resultat med att ha inten-
siv simskola. Barnen gjorde stora framsteg under kort tid och 
barnen blev även tryggare fortare med oss simlärare. Mycket 
uppskattat bland barnen och föräldrarna. Det är också den 
första sommarsimskolan simhallen har anordnat.

Vi startade höstsäsongen med något begränsade öppettider 
och sänkt maxantalgäster i simhallen. Vi lanserade ett test 
med avgiftsfri simträning för barn för att höja simkunnighe-
ten framförallt för åk 6, men kunde inte slutföra projektet då 
vi i november beslöt vi att stänga simhallen och gymmet helt 
för allmänheten.

KOSTEN
Vi fortsätter med pilotprojektet med avgiftsfri skolfrukost på 
Perslundaskolan. Projektet har fallit väl ut, och ca 1/6 del av 
barnen på skolan äter frukost i skolmatsalen varje dag.

Vi fortsatte 2020 med projektet på Bysjöstrands äldreboen-
de där vi serverar lunch i samlingssalen på fredagar. Projek-
tet har varit mycket uppskattat och vi fortsätter med detta 
under 2020. Hösten 2018 tilldelades kostenheten en mycket 
hedrande utmärkelse för bästa äldremat i regionen av SPF 
Gävleborg. Projektet är pausat på grund av Corona.

I augusti implementerades ett nytt sätt att mäta och registre-
ra matsvinn. Vi har valt företaget Matomatic som leverantör 
av integrerade vågar och en app. Vi har stora förhoppningar 
på att på detta sätt kunna minska matsvinnet ytterligare i vår 
verksamhet.

Den årliga Ekomatsligan blev framflyttad till 13 oktober 2020 
och genomfördes digitalt på grund av Corona. Ockelbo fick ta 
ett diplom och är bland de 20 bästa kommunerna i Sverige.

Personalen har fått utbildning inom specialkost och konsis-
tensanpassad kost, livsmedelshygien samt vegetarisk kost.

Perslundaskolan har under året fortsatt haft en dag i veckan 
då båda lunchalternativen varit vegetariska.
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FRITID
Ungdomsgalan arrangerades i Åbyggeby Landsbygdscenter 
(200 personer deltog).

Upprustning har skett vid omklädningsrummen vid Ockelbo 
IP efter vattenskada.

Värme via kulvert från kylanläggningen är nu installerat i om-
klädningsrum på Ockelbo IP.

Gratis fritidsaktiviteter för ungdomar har skapat i samarbete 
med föreningslivet i sommar. Staten gav i år inga ekonomiska 
medel till detta. Medel från kommunstyrelsen finansierade 
aktiviteterna.

Övertagande av driften av Ockelbo Ridhus har skett till allas 
belåtenhet.

Samarbetsprojekt med Arbetsmarknadsenheten (AME) inom 
jobb i naturområden och inom föreningslivet, arbetet utförs 
av nyanlända och långtidsarbetslösa.

Att många personer har vandrat på våra stigar och leder.

Hinderbanan i Rönnåsen har haft otroligt många barnfamiljer 
på besök.

Planeringsarbetet med lägerboende vid Ockelbo IP fortsätter 
i samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningsli-
vet.

Omdragning har skett av Gästrikeleden sträckan Kroksjön – 
Mosjön på grund av Vindkraften.

Underhåll av Gästrikeleden är en ständig process, engagera-
de ledvärdar är oerhört värdefullt för att få det hela att fung-
era.
Upprustning har skett av Fallfäbodarna i Lingbo efter Gästri-
keleden.

94



47

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö

Mätbara mål Måluppfyllelse

Öka tryggheten i verksamheten
 – simkunnighet hos medborgarna prioriteras under 2020.

Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.
(Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9.)

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

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens

Mätbara mål Måluppfyllelse

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

Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har rätt kompetens. 

Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna.

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering.

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

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse

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

Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.
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FRAMTIDEN
Utbildningssektorn har i hela landet, Ockelbo inget undantag, 
stora utmaningar. Den största utan undantag är kompetens-
försörjningen. Att våra elever får möta behöriga pedagoger. 
Bristen av behöriga pedagoger är redan påtaglig och den 
kommer att öka. Den viktigaste delen som vi kan påverka är 
att vara en mycket god arbetsgivare där pedagogerna får så 
bra förutsättningar som det är möjligt.

Sjukfrånvaron under 2020 har stigit, vilket vi ser som en följd 
av Corona. Ingen vet idag hur detta utvecklas men vi vet att 
det kommer påverka vår framtid.

Förskolan så är det stora utmaningar vad det gäller grupp-
storleken, hur ska vi uppnå Skolverkets rekommendationer 
vad det gäller antalet barn/grupp? Till det ska vi också ha 
behöriga pedagoger, se tidigare stycket. Ockelbos förskolor 
har förändrats under senaste året men det krävs mer för att 
vi ska kunna leva upp till Skolverkets redan nämnda rekom-
mendationer.

Den organisation som vi i dag har för utbildning i kommu-
nen har börjat utvecklas ytterligare. Tre rektorer finns det i 
kommunen, rektor förskola, grundskola och vuxenutbildning. 
Den organisationen kommer i en gemensam ledningsgrupp 
utveckla alla utbildningsfrågorna i kommunen. Detta görs un-
der ledning av förvaltningschef.

Respektive rektor har nu en egen ledningsgrupp bestående 
av biträdande rektorer (2 i grundskolan och 2 i förskolan) 
med personal och elevvårdsansvar enligt den nu rådande de-
legationsordning som finns.

En central fråga som vi kommer att arbete med 2021 och 
framåt är vilken resurstilldelning kommunen ska arbeta efter 
vad det gäller utbildning. Där vi behöver utveckla vårt syste-
matiska kvalitetsarbete och målarbete med starkare kopp-
lingar till den ekonomiska styrningen.

NYCKELTAL
MÅLUPPFYLLELSE GRUNDSKOLAN

Meritvärden årskurs 9 2020 2019 2018

Flickor 217,1 249,8 216,9

Pojkar 156,3 181,2 207,3

Totalt 189,9 212,9 212,1

Meritvärden årskurs 6 210,6 196,2 182,5

Andel behöriga till gymnasiet åk 9 48/58 56 42

Andel obehöriga till gymnasiet åk 9 10/58 10 11

ANTAL BARN/ELEVER OCH KOSTNAD PER ELEV
År 2020 2019

Förskolan  

- antal barn i snitt 269 270

- Nettokostnad per barn 125 134 126 100

Grundskolan  

- antal elever i snitt 594 595

- Nettokostnad per elev 87 928 97 197

Särskolan  

- antal elever i snitt 11 9

- Nettokostnad per elev 404 909 585 444
Gymnasieskolan  

- antal elever i snitt 181 182

- Nettokostnad per elev 137 094 119 543

Fritidsverksamhet  

- kronor per innevånare 630 1 068

Kulturverksamheten  

- kronor per innevånare 1 099 1 147
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SOCIALNÄMNDEN
2020 2019

Årets resultat, tkr

Budget 148 885 146 020

Utfall 148 376 139 137

Resultat mot budget 478 6 883

Årets nettoinvesteringar 0 0

Personalredovisning

Antal anställda 31 december 214 195

Kvinnor 197 184

Män 17 11

Sjukfrånvaro, % 9,6 8,89

Kvinnor 9,3 8,86

Män 13 9,30
 
Socialnämndens bokslut redovisar ett slutresultat på 0,5 mkr.

För de flesta områden är det svårt att göra en analys då Covid 
-19 pandemin påverkat samtliga mer eller mindre. Största 
budgetavvikelsen står Individ och familjeomsorgen (IFO) med 
ett underskott om - 4,6 mkr (förra året redovisades ett över-
skott om 2,8), vilket kan härledas till ökat antal institutionspla-
ceringar för vuxna samt barn och unga.

Främsta avvikelser för övriga områden är
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/Social-
psykiatri (LSS/SOL) externa placeringarna barn och vuxna re-
dovisar underskott och ökade kostnader för kontaktfamiljer/
personer och ledsagarservice
 
Särskilt boende för äldre (SÄBO) lågt brukarunderlag under 
det första halvåret, ej ersatt sjukfrånvaro samt inte heller be-
hövt tillsätta vissa av de tjänster som uppkommit till följd av 
tex föräldraledigheter har inneburit lägre kostnader. Till detta 
tillkommer stängning av trygghetsboende och extra intäkter 
för matdistribution/trygghetstelefon.

Att beakta;
Coronavirus disease (COVID-19): bidrag till och med augusti 
3,2 mkr. För perioden september till november har ansökan 
om 1,2 mkr lämnats, men svar har inte erhållits. Kostnader 
för december månad har inte varit möjligt att söka ännu, upp-
skattas till 1,0. Utfallet av semesterlöneskuldsförändringen 
har inneburit en ökad kostnad om 1,4 mkr. Försäkringskas-
san för all frånvaro under hela perioden 1,9 mkr 

VERKSAMHETEN
Socialnämnden planlägger, samordnar och utvecklar hela so-
cialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, omsor-
gen om de äldre, samt omsorgen om personer med psykisk- 
och fysisk funktionsvariation. Socialnämnden prövar tillstånd 
och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen 
och de kommunala riktlinjerna.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Hög psykisk press och belastning på hela förvaltningen under 
perioden.
Focus på Covid -19 fr o m mars och framåt. Stora omställning-
ar på kort tid.
Ett axplock av viktigare händelser/åtgärder;
• 19 mars besöksförbud SÄBO, några dagar senare LSS/

SOL samt dagliga verksamheter
• Utbildning i Basala hygienrutiner både internt samt via 

web
• System för försörjning av skyddsmaterial samt lager har 

byggts upp
• Genomfört medicinska bedömningar utifrån misstänka 

Covid-19 fall samt provtagning och täta läkarkontakter 
• Riskbedömningar och tät uppföljning med facken
• Utvecklat arbetsformer för kohortvård SÄBO/LSS samt 

särskilda covid team inom Hemtjänsten
• Flexibilitet i bemanning, även fått hjälp externt tex från 

Utbildning och kulturnämnden (UKN)
• Deltagit i stabs möte för kommunen i stort varje vecka. 

Ledningsgruppen för Socialförvaltningen har eget 
stabsmöte varje vecka. Medicinsk ansvarig sjuksköterska 
(MAS) möte med andra masar samt chefsläkare/smitt-
skyddsläkare varje vecka.

• Anordnat sätt för äldre att ha kontakt med sina anhöriga
• Ledningen haft beredskap from mars-juni samt under 

jul/nyår och större delen av januari 2021
• Byggt upp Covid enhet – Kaplan. Denna flyttades senare 

till tom yta mellan Bysjöstrand och Hälsocentralen. Egen 
personal, matsal samt omklädningsrum

• IFO/stab samt handläggning – hemarbete/rotation
• Vaccination av alla brukare SÄBO/LSS gruppbostad in-

ledd i mellandagarna
• Alla har fått lagstadgad semester under sommaren. Dock 

beviljades inte semesterjul/nyår

Lösningsorienterad verksamhet med hög focus på 
omedelbara åtgärder. Förvaltningen påvisat mycket hög 
förmåga att härda ut under kris. Mycket gott stöd/samarbe-
te internt Socialnämnden (SN) samt inom kommunen. Även 
med regionen i många frågor.

Förbättrad utemiljö SÄBO och Socialkontoret – altaner ute.

Ett flertal omfattande driftstopp/störningar inom Informa-
tionsteknik (IT) Gävle.

Under januari månad påbörjades utbildning med Alamanco 
för samtliga medarbetare på Bysjöstrand. Denna utbildnings-
satsning fick tyvärr avbrytas på grund av Covid -19 men pla-
neras återupptas på något sätt under hösten.

Kontinuerligt tagit emot praktikanter från undersköterskeut-
bildning samt huserat extratjänster.

Samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME) & Arbetsför-
medlingen för de som har försörjningsstöd men inte är berät-
tigad till extratjänst. Även runt praktikplatser för de som står 
långt ifrån arbetsmarknaden.

Minskat försörjningsstöd – tydlig trend senaste tre åren.
Markant ökning av antal placeringar inom alla områden IFO. 
Många komplicerade ärenden och flera omhändertaganden 
med stöd i lagen om vård av unga (LVU) var aktuella. IFO har 
haft flera LVM (Lagen om vård av missbrukare) utredning-
ar och ett omhändertagande enligt LVM (Lagen om vård av 
missbrukare) och dyra Statens institutionsstyrelse (SIS) place-
ringar samt fler Hem för vård eller boende (HVB) placeringar 
jämfört med.
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Tillsyn har gjorts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
inom området ”insatser under pandemin” där de begärde ytt-
rande och redovisning om hur allt hanteras gällande insatser 
under pandemin. IVO hade inga anmärkningar.

Få fysiska möten/uppföljningar/nätverksträffar inom hand-
läggning och individ- och familjeomsorg.

Totalt färre kompetenshöjande åtgärder inom SN. Dock har 
organisationen fått en mer djupgående kompetens inom 
samtliga områden i arbete med/mot pandemi.

Utökning av chefer samt nyrekrytering chefer;
• Övergång till tre enhetschefer vid särskilt boende (omför-

delning personal)
• Ny enhetschef LSS/SOL, fr o m 1 april 2020.
• Biträdande chef (0,5 tjänst) inom IFO har slutat och nyre-

krytering har genomförts.

Ökad sjukfrånvaro under perioden;

Utveckling över tid 2020 2019 2018

Sjukfrånvaro 9,6% 8,9% 6,3%

varav långtidssjukskrivna 43,1 43,2

Förklaringen till ökad sjukfrånvaro är Covid-19 pandemi.
Många möten internt/externt har genomförts digitalt vilket 
har lett till en ökad medvetenhet hur vi kan kommunicera 
och jobba på distans.

Barnkonventionen har blivit lag från den 1 januari 2020.
Nya rutiner och riktlinjer infördes för att säkerställa att lagen 
efterlevs.

Fortsatt arbete med Treserva. Ett flertal insatser/tester för 
att få till ett godkännande. Även arbete med dokumentation, 
logg kontroller samt säkert inlogg.

Fungerande Wireless fidelity (WIFI) på HELA Bysjöstrand.
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö

Mätbara mål Måluppfyllelse

Heltid som norm (Heltidsresan).
Andelen medarbetare som är tillsvidare anställda och arbetar heltid på socialförvaltningen skall öka med 4 % 
2020.

Aktualisera värdegrunden (värdegrundsarbete).
Alla enheter skall under 2020 genomföra 2 Workshops kring Värdegrunden.

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens

Mätbara mål Måluppfyllelse

Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och upp-muntra personalen till kompetensutveckling 
Öka andel personal med rätt kompetens utifrån brukarbehovet, med 5%.

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt. 
Minska sjukfrånvaron med 2 % under 2020, jämfört med 2019.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare. (kopplat till Digitaliseringsplanen) 
Minst en ny ”teknik” skall införas inom socialförvaltningen under 2020.

Utveckla teknikstöd för medarbetare. 
Befintlig eller ny teknik fungerar felfritt.

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

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse

Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom socialförvaltningen samt övriga verksamheter 
inom kommunen.
Under 2020 initiera minst ett ”nytt” samarbete inom förvaltningen och/eller med andra verksamheter inom kom-
munen.

TORGFÖR OCKELBO
Gör det goda känt - sprid det inom och utanför kommunen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Sprida goda exempel från våra verksamheter i media. 
Varje enhet skall minst en gång under 2020 dela med sig av goda exempel i media.
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FRAMTIDEN
Fortsatt arbete med pandemi. Även efter vaccination behö-
ver vi fortsätta med de smittförebyggande åtgärderna. Först 
när smittspridningen dämpats och det finns mer kunskap 
om effekterna av vaccination anseende smittsamhet, kan 
skyddsåtgärderna för personal och vård och omsorgstagare 
ändras.

Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen.

Inga större nya utredningar behövs – handlingsplan för det 
vi redan vet;
• Öka kompetensen
• Mängden resurser och kontinuitet
• Fungerande rutiner, strukturer samt dokumentation
• Ledarskap & samarbete
• ”Gifta ihop” Socialtjänstlagen (SOL) – Hälso och 

sjukvårdslagen (HSL)

Säkerställa återhämtning. Var befinner sig personen i sitt må-
ende?! Behoven ser olika ut för alla individer - rätt åtgärder 
för varje person måste säkerställas.

Fortsätta införandet av ny teknik. Behöver kombineras med 
kompetensutveckling och utbildning. Ytterligare en utmaning 
är att ”tekniken” inte klarar av de krav som ställs på sekretess 
och säkerhet. (införa teknik inspiratörer?)

”Tröskelväxling” enstaka hembesök samt växling av rehab 
ansvaret i våra LSS boenden och daglig verksamhet. Överta 
hjälpmedelskostnader för LSS. Utredningen beräknas vara 
klart till maj- juni 2021. Kommer att kräva en utökning av sjuk-
sköterskor och rehab personal.

Översyn ventilationssystemet SÄBO – havererat vid de två 
värmeböljor vi haft. (säkerställa en god och säker boende/
arbetsmiljö).

Ledarskap i kris – hur bygga tillit under extrem press och osä-
kerhet. (beslutsfattning/leda på distans/krishantering/medi-
aträning).

Gradvis normalisering av arbetssättet inom IFO. Återgång till 
beprövade arbetssätt samt tillgänglighet. Fortsatt samarbete 
med AME och arbetsförmedlingen. Samarbete IFO – Boende-
stöd inleds.

Återuppta utbildningssatsningen med Alamanco – Heltidsre-
san.

Satsning på demens inom SN/ dagvård demens.

SÄBO. Parallellt utveckla anhörigstödet.

I slutet av augusti överlämnades slutbetänkandet  ”Hållbar 
socialtjänst – en ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47). Utredning-
ens förslag handlar bland annat om förebyggande och lätt 
tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering 
av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att 
tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Vad 
betyder detta för oss?

Centralisering av verksamhet till Bysjöstrand – möjligt?

Återuppta arbetet med digitaliseringsplanen och välfärdstek-
nik.

Vi behöver öka takten i arbetet med digitalisering/välfärds-
teknik. ”Mental switch” där vi behöver fundera över hur verk-
samheten kan förändras så att mer kan hanteras med hjälp 
av digitala/automatiserade lösningar. Öka teknisk mognads-
grad.

Utredning av eventuell pedagog-utbildad personal inom LSS 
tillsammans med Vuxenutbildningen.
Framtagande av gemensam plan för att främja psykisk hälsa 
i syfte att möta och förebygga ökad psykisk ohälsa. Involvera 
UKN i denna.

Angenäm utmaning: erbjuda alla utbildade undersköterskor 
en tillsvidare tjänst. På kort sikt ingen brist men fortsatta dis-
kussioner om hur detta ska lösas inom angiven ekonomisk 
ram.

Analys av personalbehovet påbörjat.

Ökat ekonomifocus – prioriteringar kan komma att ske.

”God och nära vård” -handlar om att vården skall komma när-
mare patient/ brukare. En omställning av vårdkedjan måste 
ske. Förmodligen mer egenvård, och det stöd kommuner/re-
gionen kan ge för att lösa detta på bästa möjliga sätt – både 
kvalitativt och ekonomiskt effektivt. Befintlig vård måste 
räcka till fler.

Fler gemensamma lösningar/samarbeten behöver komma till 
stånd internt/externt. På flera sätt har ett steg mot ovan skett 
inom Pandemi.

NYCKELTAL
Inom hemtjänsten görs årligen en mätning i oktober månad 
av Statistiska centralbyrån (SCB) som kallas ”oktobermätning-
en”, den mäter antalet brukare och antalet beviljade timmar 
den 1 oktober varje år.

Antalet brukare och antalet beviljade timmar den 1 oktober varje 
år.

År 2020 2019 2018

Antalet brukare 191 177 171

Beviljade timmar 1 864 1 567 2 115

Försörjningsstödet, utbetalat i kronor per innevånare

År 2020 2019 2018

Kronor/invånare 1 200 1 319 1 501

Antalet personer med beviljad personlig assistans enligt Social-
försäkringsbalken, avseende den sista december årligen.

År 2020 2019 2018

Antal beslut 23 23 20
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VERKSAMHETEN
Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar i en 
gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd (VGS-nämnden). Till nämnden hör 
en gemensam förvaltning benämnd Västra Gästriklands sam-
hällsbyggnadsförvaltning.

Samhällsbyggnadsnämndens målgrupp är de fysiska och ju-
ridiska personer som söker olika typer av lov, tillstånd eller 
vill ha fastighetsbildningsåtgärder utförda. Som exempel kan 
nämnas kommunernas invånare, fastighetsägare och företa-
gare.
Tillståndsprövning och tillsyn sker i huvudsak enligt miljö-
balken, plan- och bygglagen samt livsmedelslagstiftningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska även tillgodose behoven 
av grundläggande geografiska data och följdprodukter från 
dessa data. 

Nämnden inrymmer Sandvikens kommuns lantmäterimyn-
dighet och medverkar med lantmäteriteknisk rådgivning i 
samhällsbyggnadsprocessen.

VIKTIGA HÄNDELSER
2020 har varit ett händelserikt år för samtliga verksamheter 
inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Året har 
präglats av strategisk planering, utveckling genom digitalise-
ring, samverkan, rekryteringar och hantering av effekterna av 
Coronapandemin. Under 2021 växlas arbetet upp då en stor 
del av samhällsutvecklingen startar hos VGS.

Verksamheterna har snabbt ställt om från analog till digital 
och till att jobba hemifrån. Planeringsinsatser och utveckling 
har krävts för att fungera i en ny vardag. Ett flertal e-tjänster 
har lanserats, digitala handläggningsprocesser har påskyn-
dats och digitala möten hålls. Kontroller och tillsynsbesök är 
idag digitala.

Ett nytt tillsynsområde, den så kallade trängselkontrollen, 
uppstod på grund av pandemin. Ordinarie kontroll och tillsyn 
har begränsats, en del tillsyn har stoppats eller fått bokas om 
på grund av risk för smittspridning. Kontrollskuld har upp-
stått och en större palett med tillsynsmetoder har utvecklats, 
vilket kan effektivisera tillsynen långsiktigt.

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND – VGS

ÅRETS RESULTAT 
Resultatet för Ockelbo är positiv med 0,9 mkr. Överskottet 
hänförs till lägre personalkostnader än budgeterat till följd av 
rådande pandemi. Inom det övergripande verksamhetsom-
rådet har flertalet kostnader blivit lägre än budget på grund 
av Covid-19. Kostnader såsom förvaltningsledning, adminis-
tration och konsultkostnader kopplade till utvecklingsarbete.

Det är lägre intäkter inom såväl bygglovs- som detaljplane-
verksamheten för alla kommunerna. Analys av vintertaxan 
för bygglov ska göras efter att pågående period för vintertax-

an är över.
FRAMTID
Verksamhetsstöd står inför en större utmaning; bli förvalt-
ningens nav med en trygg och stabil verksamhet som tar ett 
större helhetsansvar och följer upp hela röda tråden från in-
kommande handling till avslutat ärende. Projekt e-arkiv fort-
skrider med fokus på att skapa ett digitalt mellanarkiv. Det 
medför en total översyn och kvalitetssäkring av diarieplan, 
dokumenthanteringsplan och vidare rutiner kring sekretess 
och arbetsmetoder. Målet är att medborgarna själva kan be-
gära ut handlingar digitalt.

Behovsutredningar har tagits fram för samtliga verksamhe-
ter. Flera verksamheter har varit i behov av förstärkning i 
syfte att kunna fullfölja nämndens uppdrag kopplat till regle-
mente och lagstiftning.

Under våren startade arbetet med att ta fram nya översikts-
planer (ÖP) för Ockelbo och Hofors. Planerade medborgar-
dialoger kommer till stor del att ersättas av digitala verktyg.

För Ockelbo kommer arbetet att fortsätta med att hitta nya 
samverkansformer och vidareutveckla strategigruppsmöte-
na med inriktning på samarbete, framtid och utveckling.

Insamling av flygbilder med hjälp av drönare pausades under 
andra halvan av 2020 med hänsyn till förändrat regelverk gäl-
lande säkerheten vid drönarflygningar. Tillståndsprocessen 
är påbörjad och framtidsbedömningen är att flygningar kom-
mer att kunna återupptas under första halvåret 2021.

En strategi för hur geodata kan bidra till digitalisering i de 
kommunala uppdragen har påbörjats.
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KOMMUNREVISION
Kommunens revisorer lämnar härmed redogörelse för sin 
verksamhet och för användningen av 2020 års anslag.

Utöver denna verksamhetsberättelse kommer revisorerna, 
i enlighet med kommunallagens bestämmelser, att efter 
granskning av kommunkoncernens årsredovisning för 2020, 
avlämna särskild revisionsberättelse till fullmäktige.

VERKSAMHETEN
Kommunens revisorer har under 2020 genomfört granskan-
de och främjande revision inom ramen för god revisionssed 
och de medel som fullmäktige anslagit till revisorernas verk-
samhet. 

För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av 
fullmäktige antaget revisionsreglemente.

Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksam-
heten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frå-
gan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskil-
da ledamöter i dessa. 

Revisorerna upprättar årligen, utifrån en bedömning av risk 
och väsentlighet, en revisionsplan. Revisorerna har genom-
fört följande aktiviteter för att skapa underlag för bedöm-
ningen:

Granskning av nämndernas och styrelsens ansvarsutövande 
Med ansvarsutövande avses nämndens/styrelsens aktiva åt-
gärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamhet och 
ekonomi.

GRANSKNING AV ÅRSREDOVISNINGEN 
Kommunens årsredovisning regleras i lagen om kommunal 
bokföring och redovisning och det ankommer på den kom-
munala revisionen att bedöma om redovisningen skett enligt 
denna lag och om redovisningen ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ekonomiska ställning.

GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUT
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning skall 
kommunstyrelsen minst en gång under räkenskapsåret upp-
rätta en särskild delårsrapport för verksamheten. Revisorer-
na har översiktligt granskat räkenskaperna och bedömt om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommun-
fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, 
som omfattar såväl verksamhetsmål som finansiella mål.  

FÖRDJUPADE GRANSKNINGSPROJEKT
Revisorerna har i särskilda revisionsrapporter redovisat 
granskningar avseende
 
• Granskning av ekonomistyrning
• Granskning av risk- och sårbarhetsanalyser för att   
 minska och stävja risker i verksamheten
• Förstudie covid-19

LÖPANDE GRANSKNINGSARBETE
Revisorerna har följt nämndernas och kommunstyrelsens 
verksamhet genom träffar med förtroendevalda och tjäns-
temän, protokollsgranskning samt uppföljningar/mindre 
granskningar föranledda av revisorernas iakttagelser i bl a 
protokollsgranskningen.

Revisorerna har haft 7 sammankomster under 2020 för att 
avhandla dels granskningen av årsredovisningen för 2019, 
dels övrig granskning enligt planen för 2020. Revisorerna har 
även haft ett antal sammankomster under 2020 avseende ge-
mensamma nämnder med Gävle kommun, Sandvikens kom-
mun, Hofors kommun samt Region Gävleborg.

Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC (Public Sektor) en-
ligt särskilt avtal. PwCs revisionskonsulter har utfört gransk-
ningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. PwC 
(Public Sektor) har också svarat för den administration som 
är förknippad med revisorernas verksamhet. 

EKONOMI
För 2020 års granskningsarbete erhöll revisorerna ett anslag 
om totalt 758 tkr. De bokförda kostnaderna för verksam-
heten uppgår till totalt 716 tkr.
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Ockelbo kommun 
Södra Åsgatan 30D

816 80 Ockelbo
0297-555 00

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-15 

Referens 
KS 2021/00153  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Rapport finanspolicy 2020-12-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Rapporten godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 
kommunfullmäktige två gånger per år.                         

Beslutsunderlag 
Rapport finanspolicy 2020-12-31                          
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1. Aktuell likviditetssituation 

Tillgängliga likvida medel 201231: 

 

 
Kommentar: Högre likviditet än vid förra årsskiftet (67,9 mkr) om ej utnyttjad kredit 
beaktas. 
 

2. Placeringsportfölj 

Placeringar 201231 

 

 

Kommentar: Portfölj oförändrad under året. 

 

 

 

 

 

Likvida medel Belopp 

Kassa och bank 81,5 mkr 

Ej utnyttjade kreditlöften 0,0 mkr 

Finansiella tillgångar som kan omsättas 
inom tre bankdagar 

 

Totalt: 81,5 mkr 

Motpart Instrument Belopp 

Carlssson Noren 
/Consensus 

Macro Fund 0,5 mkr 

Mangold 
Etik global 0,5 mkr 

Totalt:  1,0 mkr 
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3. Skuldportfölj 

 

 

Kommentar: Skuld ökad under året genom övertagande av lån för Wij Trädgårdar 
och lån åt Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB. Genomsnittlig räntesats lägre än 
föregående år (0,69 %). 9,5 mkr utav skulden utgörs av gröna lån. 

 

Kommentar: 

Genomsnittlig kapitalbindning 2,54 år (2,77). En enligt policyn något för sned 
fördelning av kapitalbindning. Något att ta hänsyn till vid omläggning av lån. 

 

 

Långivare Belopp Genomsnittlig 
räntesats 

Kommuninvest 171,0 mkr 0,61 % 

Totalt: 171,0 mkr 0,61 % 

Kapitalbindning Max Min 201231 

< 1 år 30 % 0 % 26,3 % 

1-2 år 30 % 0 % 12,6 % 

2-3 år 20 % 0 % 29,5 % 

3-4 år 20 % 0 % 9,4 % 

4-5 år 20 % 0 % 11,7 % 

5-6 år 20 % 0 % 10,5 % 

6-7 år 20 % 0 % 0 % 

7-8 år 20 % 0 % 0 % 

8-9 år 20 % 0 % 0 % 

9-10 år 20 % 0 % 0 % 
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Kommentar: 

Genomsnittlig räntebindning 2,14 år (2,13). Ingen avvikelse mot finanspolicyn. 

4. Borgensåtagande 

 

 

Kommentar: Högre borgensåtagande då Ockelbogårdar och Ockelbo Vatten ökat 
sin låneskuld. 

5. Avvikelser 

Några avvikelser från finanspolicyn finns att åtgärda. 

Räntebindning Max Min 201231 

< 1 år 60 % 35 % 48,6% 

1-3 år 30 % 15 % 19,9 % 

3-5 år 25 % 5 % 21,1 % 

5-7år 15 % 5 % 10,5 % 

7-10 år 10 % 0 % 0 % 

Gäldenär Belopp 

Ockelbogårdar AB   153,2 mkr 

Ockelbo Vatten AB     56,6 mkr 

Wij Säteri AB 
     1,5 mkr 

Totalt: 
211,3 mkr 
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Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-14 

Referens 
KS 2021/00134  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Uppdrag till styrelse och nämnder inför års- och 
flerårsbudget 2022–2024 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2022 - 2024 är uppdraget till 
styrelse och nämnder att till överläggningarna den 17 maj 2021 
redovisa/presentera följande:  

 Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och flerårsbudget 
2022 - 2023 (drift – och investering) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Överläggning med nämndföreträdare 11–12 mars 2021 
Bokslutsdag 
Enligt fastställd tidplan ska tid avsättas för analys och presentation av 
bokslut 2020. Detta har genomförts vid ekonomiutskottets sammanträde den 
11 - 12 mars 2021 och vid en gemensam bokslutsdag som för denna gång har 
delats upp på två dagar. Utifrån rådande pandemi har bokslutsdagen att 
genomföras digitalt och via Teams.  

Bokslutsdagen är en gemensam dag där analys och redogörelse för 
respektive bokslut. Bokslutsdagen är en viktig dag för alla, både interna och 
externa deltagare. Dagen ger förutsättningar att vid ett tillfälle fokusera 
enbart vid bokslutet, kommentarer till verksamheten, måluppfyllelse och 
resultatet.  

Ordförande, förvaltningschefer representanter från bolag och förbund har 
presenterat respektive bokslut 2020.  

Kommunstyrelsen behandlar kommunens årsredovisning 2020 den 30 mars 
2021 med beslut i fullmäktige den 10 maj 2021. 
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Inför ekonomiutskottets överläggningar i maj 2021  
Budgetprocessen för kommande års- och flerårsbudget påbörjades i samband 
med bokslutsdagarna och vid ekonomiutskottets sammanträde den 12 mars 
2021.  

Inför ekonomiutskottets överläggningar i maj 2021 ska instruktioner och 
eventuella uppdrag till styrelse och nämnder delges. Uppdraget ska 
behandlas av respektive nämnd vid sammanträde under april 2021 för att 
presenteras vid ekonomiutskottets överläggningar i maj 2021. 
.                         

Beslutsunderlag 
Controller Ann-Sofie Stenssons kallelse av 2021-03-03 och tjänsteskrivelse 
2021-02-16.  
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 10 
Utbildnings- och kulturnämnden 2021-02-110, § 10 
Socialnämnden 2021-02-11, § 5 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, VGS, 2021-02-23, § 26 
                          

Ärendet 
Vid bokslutsdagarna den 11 – 12 mars 2021 har presentationer genomförts 
enligt följande: 
Torsdag den 11 mars 2021 

Tid Styrelse/nämnd/bolag/förbund 
kl 08.30 - 09.00 Inledning 
kl 09:00 - 09:30 Överförmyndarnämnden västra Gästrikland 
kl 09:45 - 10.15 Socialnämnden 

kl 10.30 - 11.00 Utbildnings- och kulturnämnden 

kl 11.15 - 11.45 VGS Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
kl 12.00 - 13.00 Lunch 

kl 13.00 - 13.30 Ockelbogårdar AB 

kl 13.30 - 14.00 Inköp Gävleborg 
kl 14.30 - 15.30 Kommunstyrelsen 

kl 15.30 - 16.00 Ekonomiutskott 
 
Fredag den 12 mars 2021 

Tid Styrelse/nämnd/bolag/förbund 

kl 08.30 - 08.45 Inledning 
kl 08.45 - 09.15 Gästrike Räddningstjänst 

kl 09.15 - 09.45 Gästrike Återvinnare 

kl 10.00 - 10.30 Ockelbo Vatten AB 
kl 10.30 - 11.00 Bionär Närvärme AB 

kl 11.00 - 12.00 Ekonomiutskott 
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Ekonomienheten 
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 
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2021-03-16 

Referens 
KS 2021/00152  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Internkontroll uppföljning 2020 och internkontrollplan 
2021 - nämnder 

Förslag till beslut 
Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2020 och nämndernas 
internkontrollplaner för 2021 godkänns 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska i egenskap av sin uppsikts roll utvärdera kommunens 
samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar behövs föreslå 
detta.   
Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för 
innevarande år under februari månad. Internkontrollarbetet ska ske parallellt 
med arbetet med årsredovisningen.  
Nämnderna har ansvar för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnderna ska se till att det finns en organisation för 
den interna kontrollen och att regler och anvisningar antas.  
Enligt internkontrollreglementet ska en tillfredsställande intern kontroll 
upprätthållas avseende: 

– Verksamhetsstyrning 
– Tillförlitlig finansiell rapportering 
– Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter 

Övergripande uppföljning 
Uppföljning av internkontrollplaner för 2020 har genomförts och nya 
internkontrollplaner för 2021 har tagits fram.  
Arbetet med att kontrollera och utarbeta rutinbeskrivningar och 
riskbedömningar pågår kontinuerligt. I de fall det vid en rutinbeskrivning 
bedöms att en risk kan föreligga har rutinen lyfts upp i kontrollplanen. 
Utveckling och kontinuitet av internkontrollarbetet pågår kontinuerligt. 
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Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag från utbildnings- och kulturnämnden och socialnämnden 
avseende internkontrollplan uppföljning 2020 och internkontrollplan 2021 
Utbildnings- och kulturnämnden § 24/20 
Socialnämnden § 23/20, § 20/41 § 6/21 
                          

Ärendet 

Ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden 
Uppföljning 2020 
Internkontrollplan 2020 bestod av tre rutiner. Avstämning av rutinerna har 
genomförts enligt plan. Rutinerna har processats under året med rapportering 
till nämnden två gånger per år, vid delårsbokslut och bokslut.  
Uppföljning redovisas enligt bilaga. 
Rutiner 
1. Återrapportering av delegeringsbeslut i form av anställningar  
2. Inköp av varor/tjänster 
3. Personec P hantera all frånvaro  
 

Internkontrollplan 2021 
Internkontrollplan för 2021 är upprättad och beslutad av nämnden. 
Rapportering till nämnden kommer att ske två gånger per år, vid 
delårsbokslut, vid bokslut alternativt vid behov eller som separata ärenden. 
Rutiner 
1. Återrapportering av Delegeringsbeslut i form av anställningar 
2. Inköp av varor/tjänster 
3. Kränkningshanteringen/digitaliseras 
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Socialnämnden  
Uppföljning 2020 
Socialnämnden behandlar uppföljning av internkontrollplan 2020 med 
rapportering till nämnden halvårsvis. Protokoll, tjänsteskrivelse och kontroll 
underlag för varje rutin finns redovisade.  
För 2020 har nio rutiner granskats. Ett av målen, återsökning, är inte aktuell 
att mäta och kommer att tas bort 2021. Internkontroller är gjorda av samtliga 
internkontrollmål enligt internkontrollplanen. 
Rutiner enligt följande: 
1. Kontroll av handläggarnas utredningar 
2. Momshantering 
3. Kontroll av genomförandeplaner 
Kontroll återsökning (kontroll genomförs inte) 
4. Kontroll av nattfasta vid Bysjöstrand för de som ger samtycke till det 
5. Kontroll av hygienföreskrifter 
6. Kontroll av avtalstrohet 
7. Kontroll av verkställighet 
8. Kontroll att förhandsbedömningar behandlas inom 14 dagar och att 

utredningstiden inte överskrider 4 månader 
9. Kontroll av läkemedelsgenomgångar 
 

Internkontrollplan 2021 
Kontrollplan för 2021 finns upprättad och totalt nio rutiner och är de samma 
som 2020 kommer att kontrolleras. Avstämning sker genom stickprov. 
Rapportering kommer att ske halvårsvis till socialnämnden. 
Rutiner 
1. Kontroll av handläggarnas utredningar 
2. Momshantering 
3. Kontroll av genomförandeplaner 
4. Kontroll av nattfasta vid Bysjöstrand  
5. Kontroll av hygienföreskrifter 
6. Kontroll av avtalstrohet 
7. Kontroll av verkställighet 
8. Kontroll att förhandsbedömningar behandlas inom 14 dagar och 

utredningstiden inom BOU inte överskrider 4 månader 
9. Kontroll av läkemedelsgenomgångar 
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2020-09-16 

Referens 
  

  

 
 Till 

Socialnämnden 

 

Internkontroll första halvåret 2020 

Förslag till beslut 
Godkänna internkontrollen för första halvåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2020 där förvaltningen ska 
redovisa 10 olika kontrollmål. Ett av målen, återsökning, är inte aktuell att mäta och 
föreslås tas bort 2021. 

 Kontroll av handläggarnas utredningar 

 Momshantering 

 Kontroll av genomförandeplaner (LSS/SÄBO/HTJ) 

 Kontroll återsökning (genomförs ej) 

 Kontroll av nattfasta vid SÄBO 

 Kontroll av hygienföreskrifter (LSS/SÄBO/HTJ) 

 Kontroll av avtalstrohet 

 Kontroll av verkställighet (HTJ/BOS) 

 Kontroll att förhandsbedömningar behandlas inom 14 dg samt att 
utredningstiden inte överskrider 4 månader 

 Kontroll av läkemedelsgenomgångar                        

Beslutsunderlag 
Internkontroller är gjorda av samtliga internkontrollmål enligt internkontrollplanen. 
Se bifogat material.                                         

Ärendet 
Internkontroll avseende halvårsskiftet 2020 är genomförd. 

 

Johan Callenmark 
Socialchef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga enhetschefer 
Socialnämnden 
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2021-01-31 

Referens 
  

  

 
 Till 

Socialnämnden 

 

Internkontroll andra halvåret 2020 

Förslag till beslut 
Godkänna internkontrollen för andra halvåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2020 där förvaltningen ska 
redovisa 9 olika kontrollmål halvårsvis. 

 Kontroll av handläggarnas utredningar 

 Momshantering 

 Kontroll av genomförandeplaner (Hemtjänst, LSS & SOL, SÄBO) 

 Kontroll av nattfasta SÄBO  

 Kontroll av hygienföreskrifter (Hemtjänst, LSS & SOL, SÄBO) 

 Kontroll av avtalstrohet 

 Kontroll av verkställighet (Hemtjänst/Boendestöd)) 

 Kontroll att förhandsbedömningar behandlas inom 14 dgr samt att 
utredningstiden inte överskrider 4 månader 

 Kontroll av läkemedelsgenomgångar                        

Beslutsunderlag 
Internkontroller är gjorda av samtliga internkontrollmål enligt internkontrollplanen. 
Se bifogat material.                                         

Ärendet 
Internkontroll avseende andra halvåret 2020 är genomförd. 

 

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga enhetschefer 
Socialnämnden 
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SOCIALNÄMNDEN – INTERNKONTROLLPLAN FÖR 2021 
  

Rutin Kontrollmål Ansvarig för 
kontroll  Kontrollmetod  Rapport till Rapportering 

Kontroll av 
handläggarnas 
utredningar 

Kontroll att det finns mål 
enligt IBIC 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 
genom stickprov 

Socialnämnden Halvårsvis 

Momshantering Kontroll av redovisning av 
och återsökning moms. 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 
genomförandeplaner 

Kontroll att brukare varit 
delaktig i upprättande av 
genomförandeplan vid 
Bysjöstrand, hemtjänsten 
och LSS/Socialpsykiatri 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis  
Samtliga planer 
kontrolleras 
 
 

Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av nattfasta vid 
Bysjöstrand  

Kontroll att boende som 
samtycker till mätning inte 
har en ofrivillig nattfasta 
som överstiger 11 timmar 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis  Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 
hygienföreskrifter 

Efterföljande av gällande 
basala hygienföreskrifter 
inom vård och omsorg 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 
genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis  

Kontroll av avtalstrohet Inför alla inköp följer vi 
upprättade avtal 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 
genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis 
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Kontroll av 
verkställighet 

Kontroll att insatser i 
verkställigheten 
överensstämmer med 
aktuella beslutade insatser 
inom hemtjänst och 
boendestöd 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis 
genom stickprovskontroller 

Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll att 
förhandsbedömningar 
behandlas inom 14 
dagar och 
utredningstiden inom 
BOU inte överskrider 4 
månader 

Kontroll inom IFO att man 
inte överskrider utrednings- 
och 
förhandsbedömningstiden. 

Förvaltningschef Avstämning halvårsvis Socialnämnden Halvårsvis 

Kontroll av 
läkemedelsgenomgångar 

Läkemedelskontroll 
hemsjukvård och 
kommunens boendeformer 

Förvaltningschef Kontroll hur många 
läkemedelsgenomgångar 
som gjorts vid varje halvår 

Socialnämnden Halvårsvis 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2017-02-15    1 (1) 

Utbildnings- och kulturnämnden - Internkontrollplan 2021 
 

Rutin Kontrollmål Ansvarig för att 
kontroll utföres 

Kontrollmetod (inkl fre-
kvens) Rapport till  Rapporteringstidpunkt 

Återrapportering av  
Delegeringsbeslut i form 
av anställningar 

Samtliga anställningsbe-
slut fattade på delegation  
återrapporteras till UKN i 
antal. 

Förvaltningschef 

 
Delegeringsordningen och 
skyldigheten att återrappor-
tera lyfts med berörda dele-
gater två gånger per år, i 
maj och november. 
 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2021-06-30  
Årsredovisning 2021 

Inköp av varor/tjänster 
Köptroheten är hög,  
inköp sker utifrån 
ingångna avtal. 

Förvaltningschef 

Information om gällande ra-
mavtal, löpande. 
Avstämning med personal 
som har inköpsbehörighet, 
maj och november. 
 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2021-06-30  
Årsredovisning 2021 

Kränkningshanteringen 
digitalieras 

Respektive chef får intro-
duktion och behörighet. Förvaltningschef Andel rapporteringar som 

sker digitalt kontra papper. 
Utbildnings- 
och kultunämnden 

Delårsbokslut 2021-06-30 
Årsredovisning 2021 
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    1 (1) 

Utbildnings- och kulturnämnden - Internkontrollplan 2020 
 

Rutin Kontrollmål Ansvarig för att 
kontroll utföres 

Kontrollmetod (inkl fre-
kvens) Rapport till  Rapporteringstidpunkt 

Återrapportering av  
Delegeringsbeslut i form 
av anställningar 

Samtliga anställningsbe-
slut fattade på delegation  
återrapporteras till UKN i 
antal. 

Förvaltningschef 

 
Delegeringsordningen och 
skyldigheten att återrappor-
tera lyfts med berörda dele-
gater två gånger per år, i 
maj och november. 
 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2020-06-30  
Årsredovisning 2020 

     Ej utfört. 

Inköp av varor/tjänster 
Köptroheten är hög,  
inköp sker utifrån in-
gångna avtal. 

Förvaltningschef 

 
Information om gällande ra-
mavtal, löpande. 
Avstämning med personal 
som har inköpsbehörighet, 
maj och november. 
 

Utbildnings-  
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2020-06-30  
Årsredovisning 2020 

     Något bättre men inte 
i mål. 

PersonecP hantera all 
frånvaro 

All personal rapporterar 
ev. frånvaro i systemet Förvaltningschef 

Utbildningstillfällen med per-
sonalen ska hållas en gång 
per år. 

Utbildnings- 
och kulturnämnden 

Delårsbokslut 2020-06-30  
Årsredovisning 2020 

     Genomfört. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Remissyttrande av förslag till Kretsloppsplan för 
Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag som sitt eget. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner ska ha en Avfallsplan, men Gästrike Återvinnare väljer att 
kalla den för Kretsloppsplan. Kretsloppsplanen vänder sig till kommunen 
och dess verksamheter och remissyttranden har för Ockelbo kommuns 
räkning inkommit från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och 
Ockelbogårdar. 
VGS ställer sig frågande till att det i underlaget saknas förslag på mål och 
vem som är ansvarig, men att målen är generellt bra och relevanta. 
Genomförandet av Kretsloppsplanen behöver säkerställas och det krävs 
tydligt ansvar för varje mål. 
Ockelbogårdars styrelse har inget att erinra mot förslaget men ser problem 
att verkställa iordningställande av miljöhus i befintliga bostadsområden där 
det saknas ytterligare byggrätt. Man ser också behov av 
personalförstärkningar för att kontrollera efterlevnad av sortering av avfall. 
Kommunkontoret anser att minska antalet mätbara mål och lägga fokus på 
de som upplevs som mest relevanta: 
Förebygga resursslöseri  Förslag på ansvarig 
Förebygga matsvinn  UKN, SN 
Förebygga engångsartiklar av plast Nämnder och styrelser 
Förebygga bygg- och rivningsavfall KS, VGS, Ockelbogårdar 
 
Minska gifter i kretsloppet 
Inget farligt avfall i restavfall Gästrike Återvinnare 
Upphandla prod. Utan farliga ämnen Nämnder och styrelser 
 
Återanvända   
Mer grovavfall till återbruk Gästrike Återvinnare 
Återanvändning av prylar  KS, Ockelbogårdar, GÅ 
Återanvändning av bygg/rivnavfall KS, Ockelbogårdar, GÅ  
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Återvinna 
Minska mängden restavfall Nämnder/styrelser, Obogårdar, GÅ 
Öka sortering/återv av matavfall -”- 
Öka sortering av förpackn/tidn -”- 
Öka återvinning av grovavfall Gästrike Återvinnare 
Ta fram slamstrategi  Ockelbo Vatten/Gästrike Vatten  
Öka sortering av textil  Gästrike Återvinnare 
 
Hålla rent och snyggt 
Deltagare skräpplockardagar UKN/skolelever, frivilliga  
Dumpningar   KS, VGS 
 
Det är bra om dialoger om hur man kan förverkliga Kretsloppsplanen och 
dess mål förs i redan befintliga nätverk, på så sätt underlättas arbetet. 
I övrigt har kommunkontoret inga erinringar mot förslaget till 
Kretsloppsplan. Dialog har även förts med övriga kommunala förvaltningar, 
som ställer sig bakom förslaget till yttrande. 
                         

Beslutsunderlag 
Remissvar Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
Remissvar Ockelbogårdar 
Missiv Kretsloppsplan 
Kretsloppsplan 2021-2025 Ockelbo förslag                          

Beslutet ska skickas till 
Gästrike Återvinnare 
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Box 722, 801 28  Gävle 
Utmarksvägen 16 
gastrikeatervinnare.se 

026-17 84 03, 070-265 24 82 
annacarin.soderhielm@gastrikeatervinnare.se 1 (2) 
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   2020-10-28 
 

Till 

Ockelbo kommun, Kommunstyrelsen 

 
 
Vårt dnr  20201028-10046 

Remiss av förslag till ny Kretsloppsplan för Ockelbo 
kommun 

Kommunalförbundet Gästrike återvinnare har tillsammans med Gävle, Sandviken, 
Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner tagit fram förslag till nya 
Kretsloppsplaner för kommunerna. Nu är det dags att lämna ut förslagen på bred 
remiss för synpunkter och förbättringsförslag. Remissen går till 
kommunkoncernerna samt till andra myndigheter, organisationer, näringsliv och 
allmänhet. Kretsloppsplanen (ett lagstadgat dokument som i lagtexten kallas 
avfallsplan och som alla kommuner i Sverige ska ha) är en viktig del i arbetet för en 
hållbar utveckling. 

Gästrike återvinnare önskar svar på remissen senast den 31 mars 2021, per e-post till 
kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se. Märk yttrandet ”Remiss Kretsloppsplan”. 
Vi tar gärna emot ett samlat yttrande från Kommunstyrelsen och även de underlag 
som nämnder och bolag lämnar. 

Distribution av remissen 

Kommunstyrelsen ansvarar för att distribuera remissen inom kommunkoncernen 
inklusive till de kommunala bolagen, med undantag för Gästrike Vatten och 
kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst.  

Gästrike återvinnare ansvarar för att distribuera remissen till övriga, det vill säga 
till Gästrike Vatten, Gästrike Räddningstjänst, externa aktörer (högskola, region, 
länsstyrelse, intresseorganisationer, näringsliv med flera) och allmänheten.  

Förslaget berör de flesta kommunala verksamheter (se kapitel 8) och bör därför 
distribueras brett i kommunkoncernen. Kommunala pensionärsråd, ungdomsråd, 
handikappråd med flera kan med fördel involveras i remissen.  

Kretsloppsplanen 

Förslaget till Kretsloppsplan består av tre delar:  

1. Huvuddokument 

2. Inspirationsbank med förslag på åtgärder 

3. Bilagor 

Samtliga delar finns att ladda ner från webbplatsen 
www.kretsloppsplangavleborg.se . Kretsloppsplanens huvuddokument och 
inspirationsbank bifogas i detta utskick, men inte bilagorna. De finns att hämta på 
webben för den som vill ta del av det kompletta underlaget. 
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Efter remissen kommer förslaget att bearbetas utifrån inkomna synpunkter och 
sedan lämnas till Kommunfullmäktige för beslut om att fastställa 
Kretsloppsplanen. Detta kommer om allt går som planerat att ske i maj 2021.  

Frågeställningar 

Vi önskar framför allt svar på följande frågeställningar: 

1. Är de föreslagna mätbara målen relevanta för kommunen? Vill ni föreslå att 
något mål utgår, tillkommer eller omformuleras? 

2. Hur ser de olika nämnderna och styrelserna i kommunkoncernen på sin 
roll i arbetet att förverkliga Kretsloppsplanen och dess mål? Har 
verksamheterna den information och de förutsättningar de behöver? 

3. Vilka nämnder eller bolag vill kommunen utse som ansvariga för respektive 
mätbart mål? Vi önskar att ni justerar och kompletterar tabell 1 i kapitel 4 
”Mål” med ansvariga nämnder och styrelser. 

4. Är innehållet i förslaget relevant och tydligt eller behövs förtydliganden?  

5. Hur kan kommunen implementera Kretsloppsplanen i sin styrning och 
uppföljning på ett bra sätt? Behöver planen förtydligas med avseende på 
styrning, genomförande och uppföljning?  

6. Hur skulle en bra struktur för genomförandet av Kretsloppsplanen se ut i 
kommunkoncernen med till exempel arbetsgrupper, referensgrupper eller 
andra strukturer?   

 
Om det finns ytterligare frågeställningar som kommunstyrelsen önskar får svar på, 
ber vi att ni kompletterar den interna hanteringen av remissen med dessa. 
 

Frågor och information 
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till 
kretsloppsplanen@gastrikeatervinnare.se eller till AnnaCarin Söderhielm på 
telefon 026 – 17 84 03. Det kommer att finnas en kort filmad föredragning som 
presenterar förslaget och som kan användas när ärendet behandlas i nämnder som 
styrelser. Om ni vill ha muntlig presentation av förslaget ber vi att ni kontaktar oss. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 

Anna-Karin Karlsson   AnnaCarin Söderhielm 

Förbundsdirektör  Projektledare 

Gästrike återvinnare  Gästrike återvinnare 
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INNEHÅLL

Hej, 
tillsammans
kan vi göra 
mycket!

INNEHÅLL
 1.   En plan för vår cirkulära framtid
 2.  Inledning och läsanvisning
 3.  Syfte 
 4.  Mål
   Förebygga resursslöseri
   Minska gifter i kretsloppet
   Återanvända
   Återvinna
   Hålla rent och snyggt
 5.  Åtgärder och genomförande
 6.  Uppföljning
 7.  Nycklar till framgång
   Ökad beteendeinsikt
   Tydligt ansvar, tydlig organisation och styrning
   Nytta för målgrupperna
   Ökad kunskap och förståelse
   Tidig och hållbar fysisk planering
   Hållbara inköp 
   Värdeskapande samverkan och gemensamt  
   lärande

 8.  Tillsammans förverkligar vi våra lokala 
  kretsloppsplaner
   Kommunala verksamheter
   Regionala organisationer
   Privata aktörer
   Forskning och utveckling
   Privatpersoner
 9.  Avfallsslag
 10.  Insamlingssystem och anläggningar för 
  behandling av avfall
   Insamlingssystem
   Behandling och mottagning
   Nedlagda deponier
 11.  Ekonomi
 12.  Arbetsmiljö
 13.  Kretsloppsplanen i ett större sammanhang 
   Globala och nationella mål 
   Regionalt arbete för hållbar utveckling
   Kommunala mål och styrande dokument
   Kretsloppsplanens bidrag   
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1

FÖRORD .1 1. FÖRORD

En plan för vår cirkulära framtid

Hej!

Vi är många som vet att klimatkrisen är här, att haven är fulla med 
plast, att vi slänger för mycket mat och köper för mycket nytt. Vi är 
många som vet mycket om vårt ohållbara nuläge och vi vet att det är 
dags att ställa om.  

Men, vi är samtidigt många med en hektisk vardag, med besparingskrav 
i verksamheten och som vill mycket men upplever att det är svårt att få 
ihop det. Det är lätt att gå direkt från oro till frustration och uppgivenhet. 
Går det att göra något?  Ja, det går att göra mycket. 

Det viktigaste vi ska göra, är att börja. Varje steg räknas. Är vi många 
som gör annorlunda blir det en stor förändring. Har ni redan börjat – 
fortsätt! Gör mer och sprid goda erfarenheter.

Vi åstadkommer saker när vi gör saker, när vi går från ord till hand-
ling. Det kan handla om att äta upp maten och minska matsvinnet, att 
byta/låna saker av varandra eller att välja hållbara produkter som tål att 
användas länge. Det kan också vara så enkelt som att kasta skräp på rätt 
plats, plocka upp skräp och sortera sitt matavfall och förpackningar. I 
våra yrkesroller kan vi bidra genom att till exempel bygga trevliga åter-
vinningsrum, planera byggprojekt så att det uppstår minimalt med spill, 
göra hållbara inköp eller att stötta utvecklingen av våra barns förmågor 
att leva mer hållbart nu och i framtiden. Vi kan alla vara medskapare till 
förändring. 

Förutom miljönytta finns det också pengar att spara. Det kan handla om 
att arbeta bort onödiga engångsmaterial, minska matsvinnet, sortera av-
fallet så att mindre behöver förbrännas till höga kostnader, öka livsläng-
den på produkter, återanvända saker och hålla rent i vår gemensamma 
miljö.

När vi arbetar tillsammans, delar erfarenheter, inspireras och lär av var-
andra har vi goda möjligheter att bli framgångsrika i arbetet framåt. 

Den Kretsloppsplan som nu går ut på remiss ger inriktning och visar på 
fem målområden för hur vi i vår kommun kan arbeta för en resurssmart 
framtid med cirkulär ekonomi där vi minskar uttaget av nya naturresur-
ser och istället använder material i ett kretslopp. Planen ger fokus och 
prioriteringar för vad vi i våra verksamheter och sammanhang behöver 
ta sikte på nu.

Kretsloppsplanen ska vara ett stöd för dig och din verksamhet att aktivt 
medverka till förändrade beteenden i hur och vad vi köper, hur vi använ-
der det vi har, hur vi minskar gifterna i vårt kretslopp, hur vi återvinner 
och hur vi gör en ren och snygg utemiljö, utan nedskräpning.  

Till Kretsloppsplanen finns en inspirationsbank med åtgärder att inspi-
reras av och arbeta med. Ni har kompetens och verksamhetsinsikt och 
avgör bäst, vilka åtgärder som är relevanta för er. Gör det enkelt, börja 
med en förändring, testa, utvärdera. Hur funkade det för oss? Gav det 
värde för de vi finns till för? Vad har vi lärt oss? Vad kan vi göra mer av 
och var behöver vi hjälp? Vad är vårt nästa steg? 

Många medarbetare har medverkat i arbetet att ta fram förslaget till 
Kretsloppsplan. Vi hoppas att ni som läser den här remissversionen vill 
lämna synpunkter och förslag som bidrar till en ännu bättre plan som för 
arbetet framåt och hjälper till att skapa en värld som räcker längre.

Magnus Jonsson Therese Metz
Kommunstyrelsens ordförande Förbundsstyrelsens ordförande
Ockelbo kommun Gästrike återvinnare
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1. INLEDNING INLEDNING .1 

Inledning och läsanvisning

2

INLEDNING .22. INLEDNING

Kretsloppsplanen fokuserar på att förebygga uppkomsten 
av avfall och övergången till  en cirkulär hantering av våra resurser.

Kretsloppsplanen är ett viktigt verktyg 
för hållbar utveckling i ett miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv. Till-
sammans med andra kommunala planer 
och program bidrar den till regionala, 
nationella och globala mål för att skapa 
ett hållbart samhälle och en hållbar 
värld. 
 
Kretsloppsplanen är en lagstadgad plan 
som alla kommuner i Sverige ska ha. I 
Miljöbalken heter den  Avfallsplan, men 
vi väljer att kalla den Kretsloppsplan 
eftersom det på ett bra sätt beskriver 
vad den handlar om.  Kretsloppsplanen 
beslutas av Kommunfullmäktige.  

 Kretsloppsplanen vänder sig främst 
till kommunen och dess verksamheter. 
Andra viktiga målgrupper är fastighets-
ägare, myndigheter, högskola, intresse-
organisationer, näringsliv och kommun-
invånare. Vi är många som tillsammans 
kan bidra till att nå målen. 
 
Vägen till att förverkliga Kretslopps-
planen består av konkreta åtgärder och 
beteendeförändring. Dels i form av be-
teenden med direkt koppling till målen, 
dels i form av organisatorisk beteende-
förändring som att arbeta tillsammans 
i nya konstellationer, ändra rutiner och 
dela erfarenheter. 

Det förslag till Kretsloppsplan som nu 
går ut på remiss har tagits fram under 
hösten 2019 och våren 2020 i ett antal 
arbetsgrupper och styrgrupper. Vissa 
grupper har varit gemensamma för flera 
kommuner och vissa har varit specifika 
för en kommun.  
 
Planens innehåll är till stor del gemen-
samt i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandvi-
ken och Älvkarleby kommuner, men 
vissa delar är kommunspecifika. Planen 
kan utvecklas och anpassas ytterligare 
efter kommunens förutsättningar om 
behov finns.  

 LÄSANVISNING 
Kretsloppsplanen består av ett huvuddo-
kument, en inspirationsbank med för-
slag på åtgärder och ett antal bilagor.   

HUVUDDOKUMENT 
I huvuddokumentet framgår framförallt 
planens syfte, mål, nycklar till fram-
gång och målgrupper. Här beskrivs även 
genomförande och uppföljning samt 
olika avfallsslag, insamlingssystem och 
anläggningar. 

Planen innehåller fem 
målområden:  
 1. Förebygga resursslöseri  
 2. Minska gifter i kretsloppet 
 3. Återanvända  
 4. Återvinna  
 5. Hålla rent och snyggt  

För att uppnå målen finns 
sju nycklar till framgång:  
 1. Ökad beteendeinsikt  
 2. Tydligt ansvar, tydlig organisation  
  och styrning 
 3. Nytta för målgrupperna 
 4. Ökad kunskap och förståelse 
 5. Tidig och hållbar fysisk planering 
 6. Hållbara inköp 
 7. Värdeskapande samverkan och 
  gemensamt lärande 

 INSPIRATIONSBANK
Inspirationsbanken  innehåller förslag på 
åtgärder som kan hjälpa verksamheterna 
framåt i arbetet. Till varje åtgärd finns 
information om målet åtgärden bidrar 
till, en fingervisning om hur omfattande 
insats den kräver och vilka verksamheter 
den är relevant för. Inspirationsbanken är 
lika viktig som huvuddokumentet och en 
förutsättning för att nå resultat.

BILAGOR
Som underlag för Kretsloppsplanen finns 
en mängd fakta och information sam-
lad i ett antal bilagor.  
 
Bilaga ”Konsekvensanalys inklusive
miljöbedömning” innehåller en kortfat-
tad beskrivning av de konsekvenser som 
arbetet med Kretsloppsplanen förväntas 
ge.  

Bilaga ”Kretsloppsplanen i ett större 
sammanhang: kopplingar till globala, 
nationella, regionala och lokala styr- 
dokument” beskriver just detta. 

Bilaga ”Nulägesbeskrivning och om-
världsanalys” beskriver befolkning och 
geografi, avfallsmängder, insamling 
och behandling av dessa, ekonomi vad 
gäller principer och styrmedel, taxa 

inklusive jämförelse med övriga Sverige, 
omvärldsanalys internationellt och re-
gionalt med fokus på teknisk utveckling 
och samhällstrender.  

Bilaga ”Nedlagda deponier” beskriver 
identifieringen och riskklassningen av 
nedlagda deponier samt en utförligare 
redovisning av de prioriterade deponierna 
i varje kommun.  

Bilaga ”Uppföljning av avfallsplan 2019” 
redovisar en uppföljning av föregående 
avfallsplan med fokus på mål, åtgärds-
program och avfallsmängder.  

Bilaga ”Så har förslaget till Kretslopps-
plan tagits fram” innehåller en be-
skrivning av projektorganisationen för 
arbetet. 

Bilaga ”Redogörelse för samråd” 
kommer att innehålla en samman-
ställning över de synpunkter som 
inkommit under förankringsarbetet. 
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Det är 
därför vi 
gör det 
här!
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3

Syfte

3. SYFTE

Resan  
mot våra
mål börjar
nu!

1.  Bidra till en cirkulär ekonomi där vi minskar uttaget   
 av nya naturresurser och istället använder material i   
 ett kretslopp. Planen ska skapa en tydlig riktning och goda 
 förutsättningar för en hållbar användning av resurser  
 och därmed bidra till att uppfylla nationella och globala  
 hållbarhetsmål. Den ska leda till tydliga förbättringar när  
 det gäller att förebygga avfall, minska gifter i ett krets- 
 lopp,  återanvända, återvinna samt hålla rent och snyggt.  
 

2.  Vara ett viktigt verktyg och tydligt stöd som leder till  
 genomförande och resultat i hållbarhetsarbetet i 
 kommunernas verksamheter och i övriga samhället.

3.  Utveckla samverkan, engagemang och arbetsprocesser. 

4.  Bidra till stolthet, attraktionskraft och en bra plats att  
 uppleva, bo och verka på. Nu och i framtiden.

SYFTET MED KRETSLOPPSPLANEN ÄR ATT:

När vi arbetar efter Kretslopsplanen bidrar vi också till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030,  
framförallt målen 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 och 17
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MÅL .4

4

Mål
Kretsloppsplanen innehåller fem målområden:

4. MÅL

1. Förebygga resursslöseri

2.  Minska gifter i kretsloppet

3.  Återanvända

4.  Återvinna

5.  Hålla rent och snyggt

Till varje målområde finns en inledande beskrivning av vad 
målområdet innebär och varför det finns.

Under varje målområde finns förslag på ett antal mätbara mål. 

Några mål har målnivåer och mätvärden medan andra ännu saknar det. 
När det gäller de mål som ännu saknar mätvärden behöver ett arbete 
göras med nollmätning och att sätta målnivåer. Detta behöver ske under 
2020-2021. 

I tabell 1 finns en sammanställning av målen och förslag på vilken/vilka 
verksamheter som bör ha ett ansvar för målen. Detta behöver diskuteras 
och beslutas. 

De fem målområdena är tydliga och möjliga att hålla i minnet medan de 
mätbara målen kan upplevas som många. Det är därför viktigt att alla 
verksamheter identifierar och väljer ut de mål som är mest relevanta för 
just dem. 

Kretsloppsplanen är bred och berör många frågor och målgrupper. De 
mätbara målen är förslag som kommit upp under arbetet för att sätta 
fokus på viktiga frågor. Utifrån synpunkter och förslag som kommer 
upp under remissen, kan det bli så att några mål utgår eller kommer till 
innan planen fastställs.
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MÅL .44. MÅL

TABELL 1 
SAMMANSTÄLLNING AV MÅLOMRÅDEN, MÄTBARA MÅL 
OCH FÖRSLAG PÅ ANSVAR

MÅLOMRÅDE

FÖREBYGGA 
RESURSSLÖSERI

MINSKA GIFTER I 
KRETSLOPPET

ÅTERANVÄNDA

ÅTERVINNA

HÅLLA RENT 
OCH SNYGGT

MÄTBART MÅL

Förebygga matsvinn
Redistribution av funktionellt livsmedelssvinn
Förebygga engångsartiklar av plast
Förebygga bygg- och rivningsavfall
Förebygga elavfall
Förebygga hushållsavfall

Alla nämnder och styrelser
Kommunstyrelsen, Ockelbogårdar, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Alla nämnder och styrelser

Inget farligt avfall i restavfall
Upphandla produkter utan farliga ämnen
Farligt avfall från verksamheter

Gästrike återvinnare

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Mer grovavfall till återbruk via återvinningscentraler
Använda och köpa in begagnade produkter
Återanvändning och reparation av prylar (förstudie/pilot)
Återanvändning och reparation av bygg- och rivningsavfall 
(förstudie/pilot)
Reparation av textil/arbetskläder

Gästrike återvinnare

Kommunstyrelsen, Ockelbogårdar, Gästrike återvinnare
Kommunstyrelsen, Ockelbogårdar, Gästrike återvinnare

Minska mängden restavfall
Öka sortering och återvinning av matavfall
Öka sortering och återvinning av förpackningar och tidningar
Öka återvinningen av grovavfall på återvinningscentraler
Efterfråga återvunnen plast
Ta fram slamstrategi
Öka sortering och återvinning av textil

Gästrike återvinnare, Ockelbogårdar, alla nämnder och styrelser
Gästrike återvinnare, Ockelbogårdar, alla nämnder och styrelser
Gästrike återvinnare, Ockelbogårdar, alla nämnder och styrelser
Gästrike återvinnare

Ockelbo Vatten/Gästrike Vatten
Gästrike återvinnare

Trygghet
Deltagare skräpplockardagar
Dumpningar
Skräpmätningar
Hållbara event

FÖRSLAG PÅ ANSVARIG

Tabellen sammanställer de mätbara mål som beskrivs på följande sidor. 
Den högra kolumnen ger förslag på nämnder och styrelser som bör ansvara för målen. 
Ansvarsfrågan bör diskuteras under remissen för att sedan fastställas under 2021.
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MÅL .44. MÅL

MÄTBARA MÅL

FÖREBYGGA RESURSSLÖSERI
Målet handlar om att minska miljöbelastningen från konsumtion av varor och material. Att gå från ett slit-och-släng-samhälle, till 
ett samhälle där hushåll och verksamheter konsumerar medvetet, använder produkter länge, hyr eller lånar utrustning, hushåller 
med resurser och inte slänger saker eller mat i onödan. En hållbar produktion, konsumtion och materialanvändning minskar både 
miljöpåverkan och kostnader. För att uppnå detta behöver samhället arbeta aktivt med att öka livslängden på produkter, avfalls-
snåla inköp, planering, rutiner och beteenden.

MATSVINN

q	Matsvinnet ska minska.
 Målvärde: 
  m	Gävle: Mängden totalt matsvinn som slängs inom vård, omsorg, förskola och skola ska 
   minska med 15 % från år 2020 till 2025. 
  m	Sandviken: Målet omfattar förskolan, grundskolan och gymnasiet. 
   Serveringssvinnet ska minska med 15% från år 2021 -2025. Målvärde: 19,5g/portion 
   (utgångsvärde 2020 är 23 g/portion) 
   Tallrikssvinnet med 10% från år 2021-2025. Målvärde: 17,1 g/portion 
    (utgångsvärde 2020 är 19 g/portion) 
   Kökssvinnet med 15% från år 2021-2025. Kökssvinnet mäts ej idag.   
	 	m	Hofors: Matsvinnet ska minska med 15% från år 2020 till 2025. 
    Serveringssvinn: Utgångsvärde 2019 är 7 kg 
    Tallrikssvinn: Utgångsvärde 2019 är 27 g/portion 
    Kökssvinn: Utgångsvärde 2019 är 2 kg
  m	Ockelbo: Arbete med mätning pågår och målvärden kan förhoppningsvis sättas under 
   remisstiden. 
  m	Älvkarleby: Arbete med mätning pågår och målvärden kan förhoppningsvis sättas under    
  remisstiden.

Kommentar till målet: 
Matsvinn är ett resursslöseri med stor miljöpåverkan och stora kostnader. Det är ett prioriterat område både globalt 
och nationellt att minska matsvinnet. Matsvinn uppstår i kommunala verksamheter, i hushållen och inom närings-
livet hos t ex restauranger. Det mätbara målet avser kommunala verksamheter, men det är viktigt att arbeta med 
frågan på alla håll.

I Ockelbo har matvågar installerats 
så att eleverna på 
Perslundaskolan själva kan väga 
den mat de slänger i syfte att 
öka medvetenheten och minska 
matsvinnet. Läs mer på 

www.kretsloppsplangavleborg.se

LIVSMEDELSSVINN

q	Funktionellt livsmedelssvinn ska i första hand förebyggas, och när det ändå uppkommer ska det i största   
 möjliga utsträckning förmedlas till behövande.
 Målvärde:  
  Antalet verksamheter som lämnar funktionellt livsmedelssvinn till förmedling till behövande ska öka.
 
Kommentar till målet: 
Funktionellt livsmedelssvinn är mat, förpackad eller i lösvikt, som näringsidkaren inte kan sälja och avser att kasta. 
Det mesta handlar om att bäst-före-datum passerat men att maten är fullt tjänlig. Denna fråga hänger tätt samman 
med social hållbarhet. Det bästa vore om inget sådant livsmedelssvinn uppstod överhuvudtaget, men än så länge 
uppstår det och då är det bättre att det äts upp än att det kastas. I dagsläget förmedlar Matakuten funktionellt 
livsmedelssvinn från ett antal verksamheter, och målsättningen är att öka antalet samarbeten. Matakuten är en 
ideell förening och inte en kommunal verksamhet. Detta är inte ett mål som kommunen har rådighet över, men en 
verksamhet som bidrar till att livsmedel äts upp istället för att kastas. 

PLAST

q	Mängden engångsartiklar av plast ska minska, förutom där det är olämpligt. 
 Målvärde: 
  År 2025 har 50% av de engångsartiklar som är tillverkade av plast och som används inom 
  kommunala verksamheter fasats ut eller bytts ut mot flergångsartiklar, jämfört med år 2020.

Kommentar till målet: 
Målet är hämtat ur Plaststrategi för Gävleborg. Det finns många engångsartiklar av plast som går att fasa ut. Inom 
vissa verksamheter är engångsartiklar av plast däremot nödvändiga, till exempel av hygieniska skäl. Det är viktigt 
att varje verksamhet identifierar vad som är önskvärt att fasa ut och inte. Mätmetod behöver beslutas och mätning 
genomföras.

BYGG OCH RIVNINGSAVFALL

q	Antal genomförda byggprojekt där beställaren arbetat aktivt med förebyggande avfall ska öka. 
 Målvärde: 
  Ökning per år hos de kommunala bostads- och fastighetsbolagen (antal projekt).

Kommentar till målet: 
Det här målet behöver diskuteras mer – är det ett relevant mål för att förebygga uppkomst av bygg- och rivningsav-
fall eller finns det bättre mål? Att arbeta aktivt med förebyggande kan vara till exempel att ha dialog med entrepre-
nör, följa upp, ställa krav på att mäta och redovisa mm. Kanske går det att sätta ett mål om mängd, till exempel kg 
avfall /m2 för nybyggnation respektive renovering.

MÄTBARA MÅL
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ELAVFALL

q	Kommunen ska ha ett aktivt arbete med att förbättra livscykelhanteringen när 
 det gäller bärbar elektronik. 
 Målvärde: 
  År 2022 har kommunen ett dokumenterat och systematiskt arbete med att förbättra livscykel-
  hanteringen när det gäller bärbar elektronik och kommunen har tagit fram nyckeltal som möjliggör att   
  effekterna av arbetet kan följas upp. (Systematiskt arbete och nyckeltal ja/nej)
 
Kommentar till målet: 
Elektronik är en växande avfallsström som inte är hållbar. Förutsättningarna till att förlänga livslängden på bärbar 
elektronik skiftar mycket beroende på typ av produkt och hur den används. Det går dock att arbeta proaktivt genom 
att rensa mjukvara, reparera och uppgradera produkterna så att livslängden kan förlängas. Avvägningar behöver 
göras mellan olika aspekter.

HUSHÅLLSAVFALL (RESTAVFALL, MATAVFALL, FÖRPACKNINGAR, RETURPAPPER OCH GROVAVFALL)

q	Mängden hushållsavfall per invånare (matavfall, restavfall, returpapper, förpackningar och grovavfall)   
 ska minska. 
 Målvärde: 
  År 2025 minskat med 20 procent jämfört med 2015. 

Kommentar till målet: 
Målet avser den totala mängden hushållsavfall (matavfall, restavfall, returpapper, förpackningar och grovavfall) per 
person som uppkommer, oavsett hur det tas omhand. Målet mäter inte om återvinningen ökar, utan om avfall upp-
kommer i mindre utsträckning. Om mängden per person minskar så är det en indikation på att avfall har förebyggts, 
det vill säga inte uppstått. 

MÄTBARA MÅL
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MINSKA GIFTER I KRETSLOPPET
Målet handlar om att minska spridningen av farliga ämnen. Det behöver vi göra dels genom att minska produktionen och konsum-
tionen av varor som innehåller farliga ämnen, dels genom en säker hantering av farligt avfall.

RESTAVFALL

q	Det ska inte finnas något farligt avfall i hushållens restavfall 
 Målvärde: 
  År 2025 finns 0% farligt avfall i restavfallet

Kommentar till målet: 
Om restavfallet är fritt från farligt avfall är det rimligt att anta att så gott som allt farligt avfall sorteras ut korrekt 
från hushållen. 2018 innehöll restavfallet 0,21 % farligt avfall.

FARLIGT AVFALL 

q	Genomföra tillsyns-/informationskampanj om nytt rapporteringssystem för 
 farligt avfall från verksamheter
 Målvärde: 
  Ja/nej 

Kommentar till målet: 
Med anledning av nya regler och nytt rapporteringssystem från Naturvårdsverket. Gäller farligt avfall 
från verksamheter

SAMTLIGA

q	Vid upphandling ska, där det är möjligt och lämpligt, krav ställas att produkter inte får 
 innehålla farliga ämnen
 Målvärde: 
  År 2022 finns det fungerande rutiner inom kommunen för att säkra att krav ställs och 
  framtagna nyckeltal för uppföljning.

Kommentar till målet: 
Kommunala verksamheter är viktiga kravställare. Målet gäller alla produkter, av såväl plast som andra material.
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ÅTERANVÄNDA
Målet handlar om att använda befintliga resurser i största möjliga utsträckning. Visionen är att samhällsnormen i första hand ska 
vara att använda begagnade produkter. Vi reparerar och återanvänder våra produkter och köper bara nytt när vi måste.  ”Second 
hand” blir det nya ”first hand”.

Målet handlar om att förändra dagens linjära konsumtionsbeteenden till omställningar som leder mot en kraftigt ökad återan-
vändning, reparation, renovering, uppgradering av begagnade produkter och en cirkulär ekonomi Målet kan också bidra till 
sysselsättning och social hållbarhet. För att uppnå ekonomisk bärighet inom återbruk behövs volym, vilket i sin tur förutsätter 
samverkan mellan olika aktörer. 

GROVAVFALL (TRE DELMÅL)

q	Andelen grovavfall som lämnas till återanvändning via återvinningscentraler ska öka, och 
 vi bidrar därmed till att förflytta grovavfallet uppåt i avfallstrappan.
 Målvärde: 
  Ökning med 25 % från år 2020 till år 2025

Kommentar till målet: 
Fortfarande slängs en hel del användbara saker, som skulle kunna återanvändas. Detta mål handlar om att mer av 
detta ska lämnas in till mottagningarna för användbara prylar på återvinningscentralerna. För att göra en större 
förflyttning behövs det förändrade förutsättningar.

q	Kommunen ska arbeta för en ökad återanvändning, att i högre grad återanvända produkter samt vid   
 inköp upphandla begagnade produkter.
 Målvärde: 
  Antal upphandlingar och beställningar där begagnade produkter efterfrågats ska öka och 
  nyckeltal ha beslutats av kommunen. 

Kommentar till målet: 
Kommunerna är en viktig aktör som kan bidra till ökad återanvändning genom att kommunala verksamheter
återanvänder produkter och efterfrågar begagnat. 

q	Ett pilotprojekt för att se över hinder och möjligheter för ökad återanvändning och reparation 
 av prylar ska genomföras. 
 Målvärde: 
  genomfört 2022 - ja/nej. 

Kommentar till målet: 
Hur kan fler användbara saker återanvändas istället för att slängas? Frågans komplexitet och ansvarsförhållanden 
är en utmaning. För att komma framåt bör en förstudie/pilotprojekt genomföras, vilket förutsätter att resurser avde-
las för arbetet. Efter genomfört projekt bör nya mål beslutas.

BYGG OCH RIVNINGSAVFALL

q	Ett pilotprojekt för att se över hinder och möjligheter för att återanvända bygg- och rivningsavfall ska   
 genomföras. 
 Målvärde: 
  genomfört 2022 - ja/nej. 

Kommentar till målet: 
Idag finns ingen lokal, organiserad återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Frågans komplexitet och ansvars-
förhållanden är en utmaning. För att komma framåt bör en förstudie/pilotprojekt genomföras, vilket förutsätter att 
resurser avdelas för arbetet. Efter genomfört projekt bör nya mål beslutas.

TEXTIL

q	Återanvändning och reparation av arbetskläder och annan textil ska öka.
 Målvärde: 
  Förslag saknas.

Kommentar till målet: 
Textil är ett prioriterat avfallsslag att återanvända och återvinna. Kommunala verksamheter bör kunna vara fö-
redömen när det gäller reparation och återanvändning. Det förutsätter att vi hittar ett lämpligt mått för detta, till 
exempel om det går att mäta förhållandet mellan kostnad för inköp och reparation av arbetskläder och arbetsskor. 
Om det inte går att hitta ett mått, så går det att arbeta med frågan utifrån åtgärder i inspirationsbanken. 

MÄTBARA MÅL
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ÅTERVINNA
Målet handlar om att förbättra sorteringen och att öka materialåtervinningen så mycket som möjligt. Då kan mer material 
återvinnas på bästa sätt och bli en del av cirkulära flöden. Därmed minskar behovet av jungfruliga råvaror.

RESTAVFALL

q	Mängden restavfall ska minska
 Målvärde: 
  Mängden ska minska med 25% till 2025, räknat per person

Kommentar till målet: 
Detta är en variant av målen om att öka återvinningen av matavfall, förpackningar och tidningar. Eftersom vi har 
mycket stora mängder restavfall som innebär både utebliven miljönytta och höga kostnader, föreslår vi ett mål om 
mängden restavfall. Det finns även ett liknande nationellt mål inom avfallsbranschen att minska mängden hushålls-
avfall. 

MATAVFALL

q	Av allt matavfall som uppkommer, ska andelen som sorteras ut och återvinns till biogas 
 och biogödsel öka. 
 Målvärde: 
  2025 minst 70%, vilket motsvarar 69 kg/person/år

Kommentar till målet: 
Detta mål finns i nuvarande avfallsplan och är även ett nationellt mål. Den nationella målnivån är 50%. I våra 
kommuner har vi goda förutsättningar att nå högre och siktar därför på 70%. Det innebär att av allt matavfall som 
uppkommer, så ska minst 70 % sorteras och lämnas till återvinning och bli till biogas och biogödsel. År 2019 var 
nivån 58%.

FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR

q	Andelen förpackningar och tidningar som sorteras ut till återvinning ska öka.
 Målvärde: 
  2025 minst 70%, vilket motsvarar 90 kg/person/år

Kommentar till målet: 
Målet mäter motsvarande som målet ovan om matavfall. År 2018 var nivån 57%. 

PLAST

q	Kommunerna ska efterfråga återvunnen plast i upphandlingar av plastprodukter där så är möjligt och   
 lämpligt. 
 Målvärde: 
  År 2022 ska kommunen ha fungerande rutiner för att efterfråga återvunnen plast (ja/nej)

Kommentar till målet: 
Att öka efterfrågan på återvunnen plast är ett av målen i Plaststrategi för Gävleborg. Kommunala verksamheter är 
viktiga beställare och kan vara med och öka efterfrågan. Om efterfrågan på återvunnen plast ökar, ökar även incita-
mentet för att se till att plast återvinns i högre utsträckning.

GROVAVFALL

q	Ännu mer av det grovavfall som lämnas till återvinningscentralerna i Gävle, Hofors, Ockelbo, 
 Sandviken och Älvkarleby materialåtervinns och vi bidrar därmed till att förflytta grovavfallet uppåt i   
 avfallstrappan.
 Målvärde: 
  Mängden grovavfall som går till deponi ska minska från 1 250 ton till 625 ton (7,4 till 3,7 kg/person) från   
  år 2020 till år 2025. Mängden grovavfall som går till förbränning ska minska från 5 700 till 4 000 ton 
  (34 till 24 kg/person) från år 2020 till år 2025.

Kommentar till målet: 
Om mängden grovavfall som går till deponi och förbränning minskar förflyttar vi  avfall uppåt i avfallstrappan till 
återvinning och återanvändning.

SLAM

q	En strategi för framtida återvinning av fosfor och andra resurser ur avloppsslam ska tas fram till år 2025
 Målvärde: 
  Strategi framtagen senast 2025 (ja/nej)

Kommentar till målet: 
Lagstiftningen för hantering av avloppsslam håller på att ses över. Det är viktigt att vi bevakar utvecklingen och 
planerar aktivt för kommande krav och förutsättningar när det gäller återvinning av fosfor och andra resurser i 
slam. Samt att vi i framtida slamstrategi har ett brett kretsloppsperspektiv. Detta gäller både slam från kommunala 
reningsverk och enskilda avlopp.

MÄTBARA MÅL
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TEXTIL (TVÅ DELMÅL)

q	Andelen textil i restavfallet ska minska
 Målvärde: 
  Andelen ska minska med 60% från 2015 till 2025. Det innebär att år 2025 innehåller restavfallet 
  max 3 kg textil/per person och år.

Kommentar till målet: 
Textil är ett prioriterat avfallsslag såväl inom EU som nationellt. Detta är ett förslag på nationellt mål för att öka 
sorteringen och återvinningen av textil. För att åstadkomma detta behöver möjligheterna att lämna in textil till 
återvinning förbättras. 

q	Mängden insamlad textil på återvinningscentralerna ska öka
 Målvärde: 
  Öka med 25% från 2020 till 2025

Kommentar till målet: 
Återvinningscentraler är ett sätt att möjliggöra insamling av textil för återvinning. Förutom återvinningscentraler, 
behöver möjligheterna att lämna in textil förbättras genom till exempel fastighetsnära insamling.

MÄTBARA MÅL

Hoforshus har krossat gammal 
uppbruten asfalt och återanvänder 

den i beläggning och i ny asfalt-
massa. Asfalten används istället 
för att deponeras och transpor-

terna minskar. Bra för miljön och 
bra för kommunens ekonomi!

Sandvikens två lastbilar som levererar 
varor till kommunens verksamheter 
drivs av biogas verksamheterna 
själva bidragit till genom att sortera 
ut sitt matavfall. En fungerande  
cirkulär ekonomi! Läs mer på  
www.kretsloppsplangavleborg.se

På Nordost i Gävle ökade sorteringen och 
återvinningen med 60% på två år tack 
vare Gavlegårdarnas prisade
renoveringsprojekt där fokus låg på
närvaro, relationer samt byggnation av 
ljusa och tydliga återvinningsrum. Läs mer

på www.kretsloppsplangavleborg.se
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HÅLLA RENT OCH SNYGGT
Målet handlar om att skapa en ren, snygg och trygg utemiljö som vi är stolta över och tar ansvar för. 

Nedskräpningen ska minska, både på land och i marina miljöer. För att lyckas med det arbetar vi tillsammans med långsiktiga, 
förebyggande och strategiska åtgärder där fokus ligger på att skapa förutsättningar för målbeteendet som att ”använda flera 
gånger”, ”slänga rätt”, samt ”att plocka andras skräp”. Allt med sikte på att öka upplevelsen av rena, trygga och värdeskapande 
utemiljöer. 

Till målområdet finns mätbara mål som representerar fem olika relevanta kategorier. De fem skapar tillsammans en bra helhet i 
det strategiska arbetet med att minska och förebygga nedskräpning: Trygghet, Skräpplockning, Dumpning, Skräpmätning samt 
Hållbara event.

FÖREBYGGA NEDSKRÄPNING

q	Alt A) Antal ärenden om dumpning och nedskräpning ska minska
 Alt B) Det ska vara enkelt att anmäla dumpning och nedskräpning
 Målvärde: 
  Målvärde och indikator saknas ännu hos samtliga kommuner.

Kommentar till målet: 
Dumpning är ett komplext problem som förekommer i olika storleksgrad såväl ute i skog och obebyggd mark som i 
bostadsområden. Ofta sker detta i anslutning till återvinningsstationer. Oavsett anledning är det viktigt att få kän-
nedom om att dumpning skett för att snabbt kunna vidta åtgärder. Därför är allmänhetens kunskap och engagemang 
kring att felanmäla dumpning och nedskräpning ett viktigt verktyg i det strategiska arbetet.  Det finns två alternati-
va förslag på målformuleringar och kommunen behöver välja en av dem eller föreslå en annan.

q	Att antalet skräpföremål per 10 m2 skall minska jämfört med tidigare år i 
 Håll Sverige Rents skräpmätningar.
 Målvärde: 
 m	Gävle:  Här saknas ännu målvärde. Antalet skräpföremål per 10 m2 var år 2019 4,16 st och 
   utvecklingen de senaste åren är ökande (2016 4,76 st, 2017 2,24 st, 2018 3,56 st och 2019 4,16 st) 
	 m	Sandviken: Målvärde och indikator saknas ännu. 
	 m	Hofors: Målvärde och indikator saknas ännu. 
	 m	Ockelbo: Här saknas ännu målvärde. Antalet skräpföremål per 10 m2 var år 2019 0,72 st. 
	 m	Älvkarleby: Målvärde och indikator saknas ännu.

Kommentar till målet: 
Att mäta nedskräpning är en viktig del i ett strategiskt, långsiktigt arbete. Håll Sverige rent har i samarbete med SCB 
arbetat fram en statistisk säkerställd metod för skräpmätning i stad-, park-, samt kust-miljö. Resultatet av skräp-
mätningen levereras dels digitalt i ett skräpfacit, dels på heatmaps. Genom skräpmätningarna blir det exempelvis 
tydligt vart det finns anhopningar och mätresultaten utgör ett bra underlag för fortsatta strategiska insatser och 
samverkan mellan exempelvis kommun, fastighetsägare och näringsidkare. 

q	Event som genomförs i kommunens regi ska ske på ett hållbart sätt.
 Målvärde: 
  Målvärde och indikator saknas ännu hos samtliga kommuner.

Kommentar till målet: 
Hållbara event* är ett konkret verktyg för att minska nedskräpning. Att ställa krav på städning, skräpplockning, 
sortering och hållbara alternativ i inköpsled och vid försäljning, exempelvis minskat användande av engångsartik-
lar i plast. Det skapar förutsättningar för hållbara beteenden och ett rent och snyggt arrangemang. Det bidrar till 
en positiv besöksupplevelse, till stärkt varumärke – både för plats och arrangör – och driver fram värdeskapande 
samarbeten, samverkan, stolthet, engagemang och skalbart lärande. 
*Det finns flera olika leverantörer av certifieringar, med olika kriterier. 
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FÖREBYGGA NEDSKRÄPNING

q	Upplevelsen av trygghet utanför kommunala fastigheter ska öka*.
 Målvärde: 
  Målvärde och indikator saknas ännu hos samtliga kommuner.

Kommentar till målet: 
Målet om trygghet fokuserar på upplevd trygghet i utemiljö. Målet kopplar till insikten om att forskning visar på 
kopplingen mellan nedskräpning, skadegörelse och otrygghet. Omvänt skapar en ren, omhändertagen utemiljö 
stolthet, identitet och värde. Upplevd trygghet är samtidigt ofta ett mål med koppling till affärskritiska aspekter som 
kundupplevelse bland boende i lägenhetsbestånd. Bred samverkan mellan aktörer som ex social hållbarhet, teknisk, 
Gata Park, renhållning och fastighetsbolag, samt att arbeta med beteendevetenskapliga metoder är betydande fram-
gångsfaktorer. 

q	Antalet deltagare i kommunen som deltar i Håll Sverige rents årliga 
 kampanj ”Skräpplockardagarna” ska öka 
 Målvärde: 
  Ökning jämfört med 2020 
  m	Gävle: Antalet deltagare 2020 var 14 414 
  m	Sandviken: Antalet deltagare 2020 var 1 925 
  m	Hofors: Antalet deltagare 2020 var 347 
  m	Ockelbo: Antalet deltagare 2020 var 194 
  m	Älvkarleby: Antalet deltagare 2020 var 983

Kommentar till målet: 
Att plocka skräp, är ett viktigt önskat beteende i arbetet med att förebygga nedskräpning. Skräp föder skräp, efter-
som vi intuitivt gärna gör som andra gör. När vi plockar skräp, bryter vi en negativ spiral och visar samtidigt att ned-
skräpning inte är ok. Ett sätt att lära ut det önskade beteendet är att skapa förutsättningar för att prova på att plocka 
skräp och samtidigt uppleva konsekvenserna av nedskräpning, gärna i tidig ålder. Därför är det relevant att främja 
deltagande i Håll Sverige rents kampanj Skräpplockardagarna. Kampanjen riktar sig främst till barn och unga, men 
alla som vill får vara med. Ju fler som testar på skräpplockning i ett positivt sammanhang tillsammans med andra, 
desto bättre. 
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BAKGRUND

Målen med koppling till nedskräpning är framtagna baserade på insikter från projektet Håll Gävle rent 
(2016–2018), som på olika sätt arbetade med frågeställningen ”Hur kan Gävle kommun nå framgång i 
att minska och förebygga nedskräpning baserade på beteendevetenskapliga insikter och metoder”. 

I arbetet samarbetade projektet med beteendekonsulter, som bland annat fick i uppdrag att göra en 
genomlysning och sammanfatta vad forskningen visar. Bland annat lyftes följande insikter fram:

 >  Det är tydligt att nedskräpning är både en miljöfråga och en social fråga, med tydliga kopplingar
  till upplevelsen av trygghet. 

 >  Det är även tydligt att vi kommunicerar människor emellan, genom vårt beteende och ex ett skräp på 
  marken näst intill intuitivt berättar att det är ok att slänga skräp – skräp föder skräp helt enkelt.
 
 >  En annan betydande insikt är att vi behöver göra beteende, för att lära oss beteende. Det finns alltså en 
  särkoppling mellan kunskap och attityd och det beteende man gör. Därför behöver insatser styras mot
  att göra och uppleva önskade beteenden, snarare än att börja med kunskap och tyckande. 

 >  Hur den fysiska miljön är utformad och vilka signaler som finns (exempelvis färg och form) är av betydelse, 
  det ska vara lätt att göra rätt. 
 
 >  En annan viktig aspekt i att arbeta beteendebaserat är att mäta, utvärdera och justera och att verkligen 
  se till den kontext där beteendet förekommer. 

 >  Det finns sällan standardlösningar. Vilken åtgärd som ska sättas in behöver situationanpassas, 
  gärna baserat på beteendevetenskapliga insikter och metoder. 

Generellt kan vi se att nedskräpning är en bred fråga, där många olika aktörer på olika sätt kan vara medskapare 
till framgång. Samverkan och samordning är två tydliga framgångsfaktorer. Det är bra om kommunen kan tillsätta 
en roll med uppdrag att samordna och skapa helhetsperspektiv i arbetet att minska och förebygga nedskräpning.

I Älvkarleby tog Tekniska kontoret 
fram djurformade papperskorgar 
som vill bli matade med skräp och 
uppmuntrar på så sätt barnen att 
hålla rent och snyggt.  Läs mer på   
www.kretsloppsplangavleborg.se

Så här  
kan vi  
göra!
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ÅTGÄRDER .55. ÅTGÄRDER

Åtgärder och genomförande

5

I inspirationsbanken finns förslag på 
åtgärder som innebär olika omfattning av 
insats:

GRÖN: Mindre insats som rimligen ryms i 
ordinarie budget eller redan beslutat pro-
jekt. Kan handla om att förbättra rutiner 
eller genomföra mindre insatser.

GUL: Insats som rimligen inte ryms i ordi-
narie budget eller redan beslutat projekt, 
och förutsätter att tid eller pengar avsätts.

RÖD: Stor insats som sannolikt involverar 
flera avdelningar och förutsätter separata 
beslut om exempelvis projekt, organisa-
tion, resurser och budget. Förslagen kan 

leda till stor nytta om de genomförs. Ett 
exempel på en ”röd” åtgärd med potential 
för stor nytta är att etablera en ändamål-
senlig organisation i samverkan mellan 
kommunens verksamheter för att före-
bygga nedskräpning. Ett annat exempel 
är att genomföra en förstudie/pilotprojekt 
för att skapa förutsättningar för återan-
vändning och reparation av både bygg- och 
rivningsavfall och prylar.

I arbetet med Kretsloppsplanen har 
behov fångats in och omsatts i förslag till 
åtgärder, men för att komma vidare be-
hövs uppdrag och beslut. Framdrift bygger 
på att verksamheterna använder Krets-
loppsplanen och intresserar sig för dess 

mål och inspirationsbank, samt att både 
kommunledning och verksamheter följer 
upp, utvärderar och utvecklar arbetet. 

Varje år behöver de kommunala verk-
samheterna göra en bedömning av vilka 
mål och åtgärder ur Kretsloppsplanen som 
verksamheten ska ta in sin planering för 
kommande år, och dokumentera detta. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att styra 
och följa upp arbetet med Kretslopps- 
planen.

Kretsloppsplanen visar på mål och riktning samt ger förslag på åtgärder. 
Varje verksamhet ansvarar för att bedöma hur den på bästa sätt kan bidra till målen i 

Kretsloppsplanen utifrån sina förutsättningar och i avvägning med andra styrdokument, 
behov och krav. Detta är en process som behöver utvecklas och utvärderas under arbetets gång

Arbetet med Kretsloppsplanen bygger på en inspirationsbank med förslag på 
åtgärder som leder mot målen i planen.

Inspirationsbanken: Utifrån verksamhet, mål och avfallslag sorterar inspirationsbanken enkelt ut förslag 
på åtgärder som leder mot målen. Den är lika viktig som huvuddokumentet och en förutsättning för att nå 
resultat. Inspirationsbanken hittar du på www.kretsloppsplangavleborg.se
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Låt oss
kolla på
vad vi 
gjort!
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Uppföljning

6

Uppföljning behöver ske löpande, 
effektivt och på ett sätt som möjliggör 
åtgärder och korrigeringar när behov 
uppstår.

Arbetet med Kretsloppsplanen ska 
följas upp årligen tillsammans med övrig 
uppföljning av kommunens verksamhet. 
Kommunstyrelsen ansvarar för den 
årliga samlade uppföljningen. Nämnder/
styrelser följer upp mål de ansvarar för i 
Kretsloppsplanen.

Arbetet med Kretsloppsplanerna i 
Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och 
Älvkarleby ska också följas upp i en årlig 
uppföljning och utvärdering ur ett kom-
mungemensamt perspektiv med fokus 
att synliggöra framgångar, utmaningar 
och brister i syfte att bidra till läran-
de och erfarenhetsutbyte. För denna 
samlade uppföljning ansvarar Gästrike 
återvinnare.

Uppföljningen av Kretsloppsplanen 
ska innehålla flera delar:
 >  Utvärdering av måluppfyllelse
   utifrån indikatorer

 >  Exempel på genomförda åtgärder

 > Utvärdering av hur det gått i arbetet  
  med nycklarna till framgång

 >  Delande av erfarenheter och 
  gemensamt lärande 

Uppföljning behöver ske i rätt omfatt-
ning och inte ta kraft som hellre bör 
användas till åtgärder. Uppföljningen 
behöver ske samordnat med annan 
uppföljning i nämnder, bolag och kom-
munalförbund. Det kommer att behövas  
tid för att hitta formerna för och rätt 
nivå på uppföljning. Det kommer att 
saknas nollmätning av vissa mål när 
Kretsloppsplanen beslutas och för dessa 
mål behöver nollmätning och målnivåer 
beslutas under planperioden. 

Kommunen ansvarar för uppföljning 
av till exempel mål om inköp, att minska 
matsvinn, att förebygga nedskräpning 
och samordnade insatser för främjandet 
av återbruk.

VA-huvudmannen (Ockelbo Vatten/
Gästrike Vatten) ansvarar för upp- 
följning i slamstrategiarbetet.

Ockelbogårdar ansvarar för 
uppföljning av till exempel mål om att 
förebygga bygg- och rivningsavfall.

Gästrike återvinnare ansvarar för upp-
följning av mål om att minska restavfall 
och öka återvinning. 

I tabell 1 i kapitlet ”Mål” finns förslag 
på ansvar för målen i Kretsloppsplanen. 
Respektive nämnd och styrelse rappor-
terar till Kommunstyrelsen för de mål 
som de ansvarar för. 

Att ge och att få återkoppling på utfört 
arbete är ett kraftfullt verktyg för att 
skapa motivation och frigöra engage-
mang. För störst effekt sker detta på 
plats i den egna verksamheten. Det är 
viktigt att tydligt kunna se resultaten av 
sina ansträngningar.  Att skapa berät-
telser om kommunernas genomförande 
stödjer lärandet och kommunicerar 
även ett ledarskap och ger möjlighet till 
följarskap.

Det är viktigt att Kretsloppsplanen vävs in i kommunens, bolagens och 
förbundens verksamhetsplanering, styrning och uppföljning på ett bra sätt.
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Sju
saker som 
gör att vi
lyckas
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7. NYCKLAR TILL FRAMGÅNG

Nycklar till framgång

7

NYCKLAR TILL FRAMGÅNG .7 

Rest-
avfall

Trädgårds-
avfall

Mat-
avfall

I KRETSLOPPSPLANEN FINNS SJU NYCKLAR TILL 
FRAMGÅNG I ARBETET:

 1. Ökad beteendeinsikt 
 2. Tydligt ansvar, tydlig organisation och styrning
 3. Nytta för målgrupperna
 4. Ökad kunskap och förståelse
 5. Tidig och hållbar fysisk planering
 6.  Hållbara inköp
 7. Värdeskapande samverkan och gemensamt lärande

De sju nycklarna är, tillsammans med uppföljning och ekonomiska för-
utsättningar, de viktigaste styrmedlen för att uppnå mål och genomföra 
åtgärder i Kretsloppsplanan. De har därför ett stort fokus i planen.

Syftet med nycklarna till framgång är att lyfta fram områden vi be-
höver utveckla eftersom de har stor betydelse för att nå målen om att 
förebygga avfall, minska gifter i kretsloppet, återanvända, återvinna 
samt hålla rent och snyggt. Vi behöver använda nycklarna aktivt i 
arbetet och utveckla dem löpande. 

Våra beteenden är viktiga för att skapa en hållbar utveckling 
och en värld som räcker längre. Det handlar till exempel om 
hur vi konsumerar, hur vi sorterar och hur vi tar hand om våra 
platser.  

Att arbeta medvetet och utifrån insikt om hur människors 
beteende fungerar och kan förändras ökar sannolikheten för 
framgång.  

Att förändra beteenden är ett komplext område. Det räcker 
inte att informera om vad människor behöver göra och varför. 
Information har relativt liten påverkan på våra beteenden, 
även om vi ofta tror att den har stor påverkan. Det finns inte 
heller ett direkt samband mellan kunskap och beteenden. Vi 
kan till exempel ha kunskap om att det är viktigt att plocka upp 
skräp men ändå låta bli. Människors beteenden påverkas av 
många faktorer. Vi behöver förstå detta för att kunna arbeta 
klokt och effektivt med att förändra beteenden för en hållbar 
utveckling. 

Att arbeta utifrån insikt om hur människors beteende funge-
rar och kan förändras är också till hjälp i ledning av verksam-
heter och i genomförandet av hela Kretsloppsplanen. 

Exempel på sådant som påverkar våra beteenden är:

 >  Positiv återkoppling (konsekvenser)
  Människors beteende påverkas i stor grad av de 
  konsekvenser hen upplever av sitt beteende. Positiva   
  konsekvenser som inträffar nära i tiden har stor effekt 
  på vårt fortsatta beteende. Till exempel att få välförtjänt  
  beröm eller positiv återkoppling om nyttan av att ha 
  sorterat avfall.

 >  Människan är social 
  Människan är en social varelse som gärna anpassar sig  
  till andra människor och gärna vill vara en del av en 
  gemenskap. Normer har stor betydelse för vårt beteende. 
  Därför är det viktigt att bygga normer som stöttar en   
  hållbar utveckling. Ett bra sätt att arbeta för beteende-
  förändring är också att skapa en känsla av gemenskap, att 
  vi gör nytta tillsammans.

 >  Om det är lätt att göra rätt 
  Om det är lätt att göra rätt, så ökar sannolikheten att 
  vi gör rätt.

 >  Våra hjärnor styr oss 
  Med god kunskap om hur våra hjärnor fungerar, får vi 
  bättre förutsättningar att anpassa kommunikation och 
  åtgärder för att åstadkomma hållbara beteenden. Till 
  exempel behöver vi bli bättre på att engagera människors 
  känslor och inte bara förnuft och logik. 

 >  Information och kommunikation 
  Tydlig information om hur man ska göra och varför är  
  viktigt, men det behöver kombineras med andra 
  beteendeförstärkande åtgärder för att ge avsedd effekt.

Det finns kunskapsområden och metoder som kan hjälpa oss 
att arbeta med beteendeförändringar, till exempel beteendea-
nalys. 

VIKTIGT
 >  Åtgärder som föreslås i denna Kretsloppsplan bör 
  värderas utifrån ett beteendeperspektiv innan de 
  verkställs.

 >  Gästrike återvinnare och bostadsbolagen ska fortsätta  
  att arbeta med att förmedla tydlig information om hållbar  
  konsumtion och om sortering och återvinning. Utöver det  
  är det viktigt att utveckla arbetet att återkoppla snabbt  
  och positivt till medborgarna, bidra till normer som 
  stärker hållbarhet, bygga gemenskap och göra det lätt att 
  göra rätt.

 >  Alla kommunala verksamheter ska ha lättillgängliga 
  sorteringsmöjligheter.

 >  Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.

ÖKAD BETEENDEINSIKT
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Tydligt ansvar, organisation och styrning är avgörande för 
att nå resultat. Kretsloppsplanen blir bara så bra och verk-
ningsfull som tydliggörandet och åtagandet av ansvar blir. 
Det är en viktig nyckel till framgång. Den som bär ansvaret 
behöver säkerställa och följa upp arbetet. Åtgärder behöver 
planeras in, frågorna behöver finnas på agendan och resulta-
ten efterfrågas och följas upp. Det är avgörande för om arbetet 
kommer utföras eller inte och om strategin kommer få någon 
verkan. Målkonflikter och resurskonflikter uppstår och då 
behöver det finnas trygga och tydliga förutsättningar för 
balanserade avvägningar.

Arbetet att skapa en tydlighet i ansvar och styrning samt 
att skapa stöttande strukturer i form av styrgrupper, arbets-
grupper och andra forum är en viktig del i genomförandet av 
Kretsloppsplanen.

VIKTIGT
 >  En tydlig ansvarsfördelning behövs för genomförade  
  och uppföljning av Kretsloppsplanen. Detta behöver ut- 
  vecklas under arbetet med genomförandet och beskrivs  
  närmare i kapitel 5 Åtgärder och genomförande och i  
  kapitel 6 Uppföljning.

 >  Mål och åtgärder ur Kretsloppsplanen ska varje år 
  inarbetas i de kommunala organisationernas verksamhet 
  och helst i verksamhetsplanerna. Valda åtgärder behöver 
  tids- och resurssättas. 
 
 >  Det behövs en utsedd ansvarig som följer upp att 
  verksamheterna tar hänsyn till Kretslopppsplanen och att  
  det som är oklart reds ut.
 
 >  Kretsloppsplanen ska varje år följas upp, vilket beskrivs i 
  kapitel 6 Uppföljning.
 
 >  Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.

TYDLIGT ANSVAR, TYDLIG ORGANISATION OCH STYRNING

För att nå resultat är det viktigt att målgrupperna (som 
framgår i kapitel 9) upplever att Kretsloppsplanens mål och 
åtgärder är relevanta och till nytta. Varje målgrupp är viktig 
för att åstadkomma resultat. Om målgrupperna känner sig 
berörda, inkluderade, engagerade och viktiga samtidigt som 
de ser sin roll och potential att bidra i sammanhanget, då finns 
goda förutsättningar för framgång. 

De primära målgrupperna för Kretsloppsplanen är de kom-
munala verksamheterna. De kommunala verksamheterna be-
höver samarbeta med andra aktörer som länsstyrelse, region, 
högskola, näringsliv och andra organisationer. De kommunala 
verksamheterna behöver också samverka med och skapa för-
utsättningar för kommuninvånarna att kunna leva hållbart. 
Kommuninvånarna är mycket viktiga medspelare i arbetet att 
nå målen och behöver involveras i arbetet för att nå målen om 
att förebygga avfall, minska gifter i kretsloppet, återanvända, 
återvinna samt hålla rent och snyggt. Det sker när medborg-
arna möter och upplever kommunens verksamheter, tjänster, 
nyttigheter och information.

VIKTIGT
 >  Att i arbetet med Kretsloppsplanen ha ett stort fokus på  
  och förståelse för verksamheternas förutsättningar.

 >  Att verksamheterna bidrar med sin insikt och kompetens 
  för att göra Kretsloppsplanen till ett användbart och 
  relevant verktyg för utveckling.

NYTTA FÖR MÅLGRUPPERNA 
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Kunskap och förståelse är, tillsammans med andra faktorer 
som beskrivs under ”Ökad beteendeinsikt” ovan, viktigt för att 
åstadkomma en hållbar utveckling.

Det finns inte alltid ett direkt samband mellan kunskap och 
beteenden, men kunskap är en avgörande byggsten för att 
förändra samhällsnormen.

Ökad kunskap hos medarbetare och chefer, vuxna, barn och 
unga bygger en god grund för hållbara beteenden om den 
kombineras med andra faktorer som normer och att det finns 
förutsättningar som gör det lätt att göra rätt. 

Gästrike återvinnare har flera miljöpedagoger som arbetar 
för att förmedla kunskap om en hållbar konsumtion, sortering 
och återvinning. Kommunikatörer arbetar också med infor-
mativa och utbildande insatser som kampanjer, utbildning via 
sociala möten på event, återvinningscentraler osv. 

Bostadsbolag har en viktig funktion i sitt arbete med informa-
tion och kommunikation till sina hyresgäster.  

I skolan är pedagogernas arbete med lärande för hållbar 
utveckling viktigt för att skapa handlingskompetens hos barn 
och unga. En framgångsfaktor för att barn och elever ska göra 
kunskapen till sin egen är att de under inlärningsprocessen får 
prova det hållbara beteendet, det vill säga att de får göra saker 
på riktigt i undervisningen.

En väl fungerande avfallshantering är grundläggande för 
att undvika olägenhet för människors hälsa och för miljön, 
och för att åstadkomma cirkulära flöden av produkter och 
material. Det senaste decenniet har fokus alltmer riktats mot 
att avfall i första hand ska förebyggas och minimeras vilket 
delvis kräver andra lösningar än hur avfallsinsamlingen skett 
historiskt. Planeringen behöver beakta att alltmer avfall ska 
källsorteras och samlas in nära bostaden, samtidigt som man 
ofta bygger tätt och yteffektivt. Transporter och tung trafik 
bör undvikas nära bostäderna, samtidigt som vikten av en 
hållbar arbetsmiljö blir allt tydligare. 

I takt med att komplexiteten ökar både vad gäller själva avfal-
let och hela dess hanteringskedja, så blir också betydelsen av 
att få med avfall tidigt i planeringsprocesserna viktigare. Det 
kan handla om allt från att reservera ytor för större anlägg-
ningar såsom biogasanläggningar, återvinningscentraler och 
omlastningsstationer, till att skapa funktionella lösningar för 
enskilda byggnader eller kvarter. 

I planeringen av avfallskedjan finns det många aspekter som 
behöver beaktas, såsom miljö, tillgänglighet, arbetsmiljö, bul-
ler, transporter med mera. De behöver också samordnas med 
övriga områden, aspekter och behov som ingår i den fysiska 
planeringen. Det förutsätter en god samverkan på flera nivåer 
mellan dem som ansvarar för avfallsfrågorna och övriga 
aktörer såsom kommunernas planerare, bygglovshandläggare 
och miljöstrateger, byggaktörer, fastighetsägare med flera. En 
sådan samverkan behöver bedrivas aktivt och medvetet och en 
gemensam grund behöver sättas för hur arbetet ska gå till och 
hur ansvaret fördelas. Med en välfungerande dialog och sam-
syn ges goda förutsättningar för att skapa system som gagnar 
både människor och miljön samt bidrar till ökad cirkularitet 
och ett effektivt resursutnyttjande.

Det finns en problematik kring avfallshantering i bygglovsfrå-
gor som handlar om att kunna säkra en bra avfallshantering i 
lovskedet kopplat till flera aspekter: vilket lagstöd som finns 
för att ställa krav, tydlighet, bedömning av behov och dimen-
sionering, byggherrarnas ambitionsnivå samt avvägningar 
mellan olika intressen. Det kan finnas behöv av ändringar i 
plan- och bygglagstiftningen. Kommunerna och Gästrike åter-
vinnare behöver utveckla arbetsformer och samverkansformer 
för att komma tillrätta med den problematik som finns.

VIKTIGT
 >  Gästrike återvinnare ska fortsätta bedriva och 
  utveckla den pedagogiska och kommunikativa 
  verksamheten, tillsammans med utbildnings-
  verksamheter, bostadsbolag och andra.
 
 >  Arbetet med lärande för hållbar utveckling i skolan 
  är en viktig del i genomförandet av Kretsloppsplanen.
 
 >  Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.

VIKTIGT
 >  All nybyggnation och ombyggnation ska vara 
  anpassad för optimal avfallshantering avseende 
  källsortering, tillgänglighet och säkerhet. 
  Samhällsanpassade lösningar för avfallshantering kan  
  innebära att tidigare praxis behöver anpassas mot nytt  
  tänkande och teknik.

 >  Lösningar för att främja förebyggande av avfall ska 
  eftersträvas, till exempel kvartersnära återanvändning 
  och prylbibliotek. Vad detta innebär behöver utgå från 
  förutsättningarna på den specifika platsen och kan 
  definieras i samråd mellan inblandade parter. 
  Gemensamma lösningar kan bli vanligare och behöver 
  planeras i god tid.

 >  Avfallsfrågorna ska ges utrymme genom hela kedjan i 
  kommunens fysiska planering, från översiktsplan till 
  bygglov.

 >  Genom fysisk planering kan förutsättningar   
  skapas för förebyggande, återanvändning och återvinning  
  av avfall.

 >  Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.

ÖKAD KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE TIDIG OCH HÅLLBAR FYSISK PLANERING 
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Samverkan och gemensamt lärande mellan kommunala 
och regionala organisationer, högskola, näringsliv och andra 
verksamheter ger, rätt hanterat, mervärden som effektivitet, 
kvalitet, engagemang och utveckling. 

Den riktning och de mål som pekas ut i Kretsloppsplanen 
ställer på många sätt krav på beteendeförändring, både i den 
kommunala verksamheten och hos företag och invånare. Det 
innebär ett förändringsarbete. För att skapa trygghet och för-
enkla insteget till genomförande  behöver vi tillföra kunskap 
och öka lärandet. Gärna i sammanhang som ger en känsla av 
tillhörighet och gemenskap. 

Att tillföra kunskap innebär bland annat att vi behöver ut-
veckla befintliga och skapa nya forum, nätverk och plattformar 
som på ett enkelt sätt samlar och förmedlar relevanta insikter, 
erfarenheter, metoder och resultat.

Det finns många goda exempel och erfarenheter att hämta, 
dels från varandra i den egna organisationen, men även kom-
muner emellan. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. 

Flera av de målområden och sakfrågor som lyfts fram i 
Kretsloppsplanen är i snabb och ständig förändring ur flera 
perspektiv - från lagar och direktiv, till omställning i samhälle, 
förändrad efterfrågan, nytt utbud och ny teknik. Sammanta-
get ställer det krav på en kontinuerlig uppdatering inom flera 
områden. Här kan vi hjälpas åt. 

Att öka lärandet handlar om att genom samtal, samarbete och 
reflektion dela erfarenheter av framgångar och utmaningar, av 
hinder och lösningar, av misslyckanden och nyvunna insikter. 
Det handlar om att våga göra misstag och öka görandet. När 
många kommuner samtidigt står inför höga krav på omställ-
ning till ett hållbart samhälle och stora krav på kostnadseffek-
tivitet och besparingar så behöver vi prioritera, förenkla och 
samtidigt åstadkomma resultat. Genom att berätta om våra 
egna utvecklingsresor, skapar vi utrymme för lärande och 
möjlighet att på så vis hjälpa varandra. Kunskap kring effektiv 
avfallshantering behöver spridas.

I de internationella uppdrag och samarbeten som Gästrike 
återvinnare medverkar i sker också erfarenhetsutbyte och lä-
rande. Det är ett sätt att bidra till det globala hållbarhetsmålet 
om genomförande och globalt partnerskap.

VIKTIGT
 >  De kommuner som varit med och tagit fram kretslopps 
  planerna ska fortsätta samverkan även under 
  genomförandefasen.
 
 >  Kommunerna ska aktivt söka samverkan med andra 
  aktörer i genomförandet av Kretsloppsplanen.

 >  Miljöforum Gävleborg är ett befintligt forum för 
  regional samverkan i miljöfrågor och som skulle kunna bli  
  en plattform för de frågor i Kretsloppsplanen som med  
  fördel kan drivas regionalt.

 >  Samverkan behöver utvecklas med högskola och 
  näringsliv för att skapa cirkulära system i praktiken.

 >  Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.

VÄRDESKAPANDE SAMVERKAN OCH GEMENSAMT LÄRANDE

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att förebygga 
resursslöseri, utveckla återanvändning och återvinning samt 
få bort ohållbara produkter och farliga ämnen ur kretsloppet.

Utgångspunkterna för styrningen av inköp och upphandling 
sker genom kontinuerliga dialoger för att nå och utveckla den 
”strategiskt hållbara affären”. Dialogen bör involvera politiker, 
kravställare, leverantörer, upphandlare, näringslivsenhet och 
intresseorganisationer för att nå maximal nytta (verksamhets-
nytta, ekonomisk nytta och hållbarhetsnytta). 

Inköp och upphandling innefattar tre styrningsområden:
 >  Strategisk styrning, som innebär att i tidig fas utarbeta  
  hållbara strategier som skapar framförhållning i inköps– 
  arbetet och möjliggör större förändringar.

 >  Taktisk styrning, som innebär att genomföra de 
  strategiska planerna i upphandlingar.

 >  Operativ styrning, som innebär beställning/avrop, 
  leveransbevakning, fakturahantering, dagligt problem-
  lösande samt uppföljning och hantering av avvikelser. 

De tre styrningsområdena behöver säkerställa att ett aktivt 
arbete bedrivs för att utveckla hållbarhet inom alla dimensio-
ner av hållbarhet:

 >  Ekologisk hållbarhet
   - Till exempel styrning mot att förebygga uppkomst av  
    onödigt avfall.
 >  Social hållbarhet
   - Till exempel styrning mot arbetsmarknadsfrämjande  
    åtgärder.

 >  Ekonomisk hållbarhet
   - Till exempel främja sysselsättning och underlätta för  
    små och medelstora företag med lokal anknytning.

VIKTIGT
 >  Offentlig upphandling ska uppmuntra och möjliggöra  
  förebyggande av avfall, ökad återanvändning och 
  återvinning.

 >  Upphandlare behöver stödja kravställare och tillvarata 
  hållbarhetsaspekterna i upphandlingsarbete.

 >  Kravställare inom offentliga myndigheter behöver vara 
  insatta i hållbarhetsarbetet och utifrån det kunna ställa 
  relevanta frågor inom upphandlingsområdet med hänsyn 
  till hållbarhetsnytta.

 >  Kontinuerlig fortbildning av upphandlare och inköpare  
  kring hållbarhet och farliga ämnen.

 >  Förslag på konkreta åtgärder finns i inspirationsbanken.

HÅLLBARA INKÖP 
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Det här kapitlet ger exempel på hur varje målgrupp 
kan beröras av Kretsloppsplanen. Exemplen är tänkta 
att skapa insikt om att avfall uppstår på många olika 
sätt och kan adresseras på ännu fler. 

I inspirationsbanken finns mer konkreta och detaljera-
de exempel på vad olika aktörer kan arbeta med för att 
bidra till målen i planen.

KOMMUNALA VERKSAMHETER
Nedan ges exempel på hur de kommunala verksamheterna har koppling till och är viktiga i genomförandet. Kretslopps-
planen visar på mål och riktning och ger förslag på åtgärder. Varje verksamhet ansvarar för att bedöma hur den på bästa 
sätt kan bidra till att nå målen.

Rubrikerna nedan beskriver verksamhetsområde, inte kommunens namn på den organisatoriska enhet som sköter 
uppgiften. Det beror på att vi behöver hushålla med resurser i arbetet med remissversionen. I den slutliga 
versionen av Kretsloppsplanen är det möjligt att kommunanpassa kapitlet om så önskas. 

Under varje verksamhetsområde hittar du den berörda organisatoriska avdelningen inom respektive kommun. 
Dessa har ibland olika begrepp i de fem kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby.

KOMMUNLEDNING

Gävle:  Sektor Styrning och stöd
Sandviken:  Kommunstyrelseförvaltningen/
    Kommunledningskontoret
Hofors:  Kommunledningen
Ockelbo:  Kommunkontoret
Älvkarleby:  Kommunstyrelseförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Skapa ett koncernövergripande perspektiv och 
   sammanhållande planering.

  >  Implementera Kretsloppsplanen i kommunens 
   styrningssystem.

  >  Avdela medel för åtgärder i budget.

  >  Inkludera Kretsloppsplanen i kommunens 
   uppföljningsarbete.

  >  Efterfråga framdrift när det gäller mål, strategier 
   och åtgärder.

FYSISK PLANERING OCH BYGGLOV

Gävle:  Sektor Livsmiljö, Plan och bygg samt 
    Tekniska 
    Sektor Styrning och 
    stöd/Övergripande planering
Sandviken:  Västra Gästriklands 
    samhällsbyggnadsförvaltning 
Hofors:  Västra Gästriklands 
    samhällsbyggnadsförvaltning
Ockelbo:  Västra Gästriklands 
    samhällsbyggnadsförvaltning
Älvkarleby:  Samhällsbyggnadsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Ta hänsyn till avfalls- och resurshushållningsfrågor   
   i hela plan- och byggprocessen samt tillhörande rutiner.

  >  Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 
   verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och 
   åtgärder i verksamhetsplan och i tillsynsplaneringen.

  >  Väga in avfallshämtningens påverkan på aspekter som 
   trafiksäkerhet, arbetsmiljö och buller vid planering i 
   bostadsområden och andra områden. 

  >  Verka för och ställa krav på resurssnålt och hållbart   
   byggande.

  >  Planera för att minska användningen av fordon vid 
   avfallsinsamlingen i nya områden.

  >  Medverka i samråd med producenter om insamlings-
   system för t ex förpackningar till återvinning.
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TILLSYN (MILJÖ, LIVSMEDEL, HÄLSOSKYDD)

Gävle:  Sektor Livsmiljö/Miljö och hälsa
Sandviken:  Västra Gästriklands 
     samhällsbyggnadsförvaltning 
Hofors:  Västra Gästriklands 
     samhällsbyggnadsförvaltning
Ockelbo:  Västra Gästriklands 
     samhällsbyggnadsförvaltning
Älvkarleby:  Samhällsbyggnadsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Inkludera avfalls- och resurshushållningsfrågor i   
   arbetet med tillsyn i olika verksamheter och företag   
   (inklusive förskolor, frisörer, nagelsalonger, 
   restauranger med mera).

  >  Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
   verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål 
   och åtgärder i verksamhetsplan och i    
   tillsynsplaneringen.

  >  Genom tillsyn ställa krav på verksamheter och företag  
   för att minska utsläpp av oönskade ämnen till det 
   kommunala avloppsnätet. 

  >  Genom tillsyn ställa krav på en korrekt kemikalie–
   hantering hos verksamheter och att farligt avfall sköts 
   enligt lagkrav.

  >  Tillsyn på spårbarhet samt registrering av farligt avfall.
 
  >  Handläggning vid klagomål rörande nedskräpning,   
   dumpning och skrotbilar.

  >  Tillsyn på all avfallshantering.

  >  Inkludera avfallshantering i hela kedjan vid tillsyn av 
   verksamheter med livsmedelshantering.

  >  Handläggning av klagomål rörande nedskräpning,   
   dumpning och skrotbilar.

HÅLLBARHETSSTRATEGISKA ENHETER

Gävle:  Sektor Styrning och stöd / Övergripande  
     planering
Sandviken:  Västra Gästriklands 
     samhällsbyggnadsförvaltning 
Hofors:  Västra Gästriklands 
     samhällsbyggnadsförvaltning

Ockelbo:  Västra Gästriklands 
     samhällsbyggnadsförvaltning
Älvkarleby:  Kommunstyrelseförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Aktivt ta del av Kretsloppsplanen och hitta 
   synergier med kommunens övriga hållbarhets-
   strategiska arbete.

  >  Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
   verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och  
   åtgärder i verksamhetsplanen.

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSAVDELNINGAR 
OCH ANSVARIGA

Gävle:  Sektor Styrning och stöd samt alla sektorer,  
     bolag och förbund 
Sandviken:  Kommunstyrelseförvaltningen samt alla  
     förvaltningar, bolag och förbund
Hofors:  Kommunledningen samt alla 
     förvaltningar, bolag och förbund
Ockelbo:   Kommunkontoret samt alla förvaltningar,  
     bolag och förbund
Älvkarleby:  Kommunstyrelseförvaltningen samt alla  
     förvaltningar, bolag och förbund

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  > Ta hänsyn till avfallsförebyggande och resurs–
   hushållande aspekter i det strategiska, taktiska och 
   operativa arbetet med upphandling och inköp.

  > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
   verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och  
   åtgärder i verksamhetsplan och inköpsplan.

  > Utforma upphandlingar så att avfall förebyggs och   
   resurshushållning främjas. 

  >  Att upphandlare ansvarar för kravställningen gällande  
   hållbarhetsnytta. 

  > Att upphandlare hjälper beställare med 
   kravställningen gällande hållbarhetsnytta.

  > Att upphandlingar utgår från nya rön som främjar 
   arbetet med att nå Kretsloppsplanen och så att 
   nyttoaspekterna beaktas. 

 > Utforma upphandlingar så att klimatsmarta transporter  
  främjas.

 > Att stödja i informationsspridning och utbildning om 
  hållbara inköp.

NÄRINGSLIVSAVDELNINGAR

Gävle:  Sektor Styrning och stöd / 
     Näringslivsavdelningen 
Sandviken:  Näringslivsavdelningen
Hofors:  Entré Hofors
Ockelbo:  Kommunstyrelseförvaltningen/
     Näringslivsavdelningen
Älvkarleby:  Kommunstyrelseförvaltningen/
     Näringslivsavdelningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Arbeta med hållbarhet i besöksnäringen.
 
  > Stödja företagande inom cirkulär ekonomi och hållbar
    innovation.

  > Stödja företag inom hållbar affärsutveckling och 
   varumärkesstrategi.

  >  Stödja etablering av nya företag och nya marknader inom  
   återbruk.

  >  Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 
   verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och 
   åtgärder i verksamhetsplan.

  >  Visa på samverkansplattformar som utbyter kunskap, 
   lärande och uppmuntrar till hållbart företagande.

BOSTADSBOLAG, FASTIGHETSBOLAG

Gävle:  Gavlegårdarna och Gavlefastigheter
Sandviken:  Sandvikenhus
Hofors:  Hoforshus
Ockelbo:  Ockelbogårdar
Älvkarleby:  Älvkarlebyhus

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Utveckla förutsättningar som ökar återvinningen från  
    bostäder och lokaler, både genom återvinningsrum och  
   genom sorteringsmöjligheter i bostäder och lokaler.
  

  >  Ta fram och implementera tydliga projekterings-
    anvisningar när det gäller utformning av återvinningsrum  
   och sorteringsmöjligheter i bostäder och lokaler.
 
  >  Utveckla förutsättningarna för återanvändning. 
 
  >  Hålla rent och snyggt.
 
  > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 
   verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och 
   åtgärder i verksamhetsplan.
 
  >  Förebygga bygg- och rivningsavfall i planerings-, 
   projekterings- och genomförandefas.
 
  >  Återanvända bygg- och rivningsavfall.
 
  >  Planera för och bygga resurssnålt och hållbart.

TEKNISKA

Gävle:  Sektor Livsmiljö/Tekniska
      Sektor Styrning och stöd / 
     Övergripande planering 
Sandviken:  Kommunstyrelseförvaltningen/
     Tekniska kontoret
Hofors:  Hoforshus
Ockelbo:  Tekniska enheten
Älvkarleby:  Samhällsbyggnadsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  > Hålla rent och snyggt och att upplåta mark för   
   återvinning.

  >  Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
   verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och  
   åtgärder i verksamhetsplanen.

  >  Arbeta strategiskt med utformning och placering  
   av papperskorgar för att göra det lätt för kommun-
   invånarna att göra rätt och slänga skräp där det ska vara.

  >  Arbeta strategiskt med utförande av städning i det   
   offentliga rummet. 

  >  Medverka i samråd med Förpacknings- och 
   tidningsinsamlingen.

  >  Sortering och rätt omhändertagande i den egna 
   verksamheten.
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  >  Minimera trafik med hämtningsfordon inne i bostads  
   områden och styra sophämtningen till perifera lägen utan  
   konflikt med gång- och cykelvägar.

  >  Arbeta aktivt med markanvisning och exploateringsavtal  
   och där koppla in avfalls- och resursfrågor vid försäljning  
   av mark/exploatering.

KULTUR OCH FRITID

Gävle:  Sektor Livsmiljö/Fritid 
Sandviken:  Kultur- och fritidsförvaltningen
Hofors:  Barn- och utbildningsnämnden (kultur)  
     och Kommunstyrelse (fritid)
Ockelbo:  Utbildning, kultur och fritid
Älvkarleby:  Samhällsbyggnadsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  > Hålla rent och snyggt.

  >  Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
   verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och  
   åtgärder i verksamhetsplanen.

  >  Arbeta aktivt och strategiskt med utformning och   
    placering av avfalls- och sorteringskärl. 

  >  Arbeta för hållbara event.

  >  Arbeta för att minska spridning av plastgranulat från 
    konstgräsplaner.

UTBILDNING

Gävle:  Sektor Utbildning 
Sandviken:  Kunskapsförvaltningen
Hofors:  Barn- och utbildningsförvaltningen
Ockelbo:  Utbildning, kultur och fritid
Älvkarleby:  Utbildningsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med  
för att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  > Arbeta med lärande för hållbar utveckling.

  > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
   verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och  
   åtgärder i verksamhetsplanen.

  > Sortering. 

  >  Skräpplockning.

  >  Arbeta med Grön Flagg eller Skola för 
   hållbar utveckling.

  >  Minska matsvinn.

VUXENUTBILDNING

Gävle:   Sektor Välfärd
Sandviken:  Arbetslivsförvaltningen
Hofors:  Barn- och utbildningsförvaltningen
Ockelbo:  Utbildning, kultur och fritid
Älvkarleby:  Utbildningsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
   verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och  
   åtgärder i verksamhetsplanen.

  > Sortering. 

  > Lärande för hållbar utveckling, inklusive utbilda i krets- 
   loppstänk.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Gävle:  Sektor Styrning och stöd / 
     Kommunikationsavdelningen
Sandviken:  Kommunstyrelseförvaltningen / 
     Informationskontoret
Hofors:  Kommunstyrelseförvaltningen
Ockelbo:  Kommunstyrelseförvaltningen
Älvkarleby:  Kommunstyrelseförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Sprida goda exempel.

  >  Göra det lätt att hitta relevanta dokument.

  >  Skapa stolthet i det arbete som görs. 

  >  Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 
   verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och 
   åtgärder i verksamhetsplanen.

VÅRD OCH OMSORG

Gävle:  Sektor Välfärd 
Sandviken:  Omsorgsförvaltningen
Hofors:  Socialförvaltningen
Ockelbo:  Socialförvaltningen
Älvkarleby:  Omsorgsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Minska matsvinn.

  > Öka sortering och återvinning.

  >  Förebygg avfall där det är möjligt.

  >  Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
    verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och  
   åtgärder i verksamhetsplanen.

ARBETSMARKNAD

Gävle:  Sektor Välfärd
Sandviken:  Arbetslivsförvaltningen
Hofors:  Socialförvaltningen – AMI 
     (arbetsmarknadsintroduktion)
Ockelbo:  Utbildning, kultur och fritid
Älvkarleby:  Kommunstyrelseförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Hitta möjligheter till synergier mellan återanvändning  
   och sysselsättning , t.ex. i samverkan med företag och  
   andra aktörer.

  >   Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 
    verksamhetsplanering och inarbeta relevanta mål och 
    åtgärder i verksamhetsplanen.

  > Öka sortering och återvinning

KOST (STORKÖK SAMT BESTÄLLARE)

Gävle:  Sektor Utbildning och Sektor Välfärd 
Sandviken:  Kommunstyrelseförvaltningen/
     Servicekontoret
Hofors:  Kommunledning - Kostverksamhet
Ockelbo:  Utbildnings- och kulturförvaltningen /  
     Kostenheten 
Älvkarleby:  Samhällsbyggnadsförvaltningen

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Minska matsvinn och öka återvinning.

  >  Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
    verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och  
    åtgärder i verksamhetsplanen.

VA-HUVUDMANNEN

Gävle:  Gästrike Vatten
Sandviken:  Sandviken Energi/Vatten
Hofors:  Hofors Vatten
Ockelbo:  Ockelbo Vatten
Älvkarleby:  Älvkarleby Vatten

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Hållbar hantering av slam från kommunala 
    avloppsreningsverk.

  >   Möjligheter till mottagande av slam från enskilda 
    avlopp till kommunala avloppsreningsverk är under   
    utredning.

  >   Verka för att minska utsläpp av farliga ämnen till 
    avloppsnätet (uppströmsarbete).

  >   Hållbar hantering av schaktmassor och asfalt från   
    arbete på VA-nätet.

  >   Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
   verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och  
   åtgärder i verksamhetsplanen/affärsplanen.

  >   Främja möjlighet till vidareförädling av restprodukter  
    från kommunal slamhantering (tex biogasproduktion).

  >   Sortering och rätt omhändertagande i den egna 
   verksamheten.

ENERGIPRODUKTION

Gävle:  Gävle Energi
Sandviken:  Sandviken Energi/Kraft&värme 
     samt Elnät
Hofors:  Hofors Elverk
Ockelbo:  Bionär Närvärme 
     (ingår i Gävle energikoncern)
Älvkarleby:  Bionär Närvärme 
     (ingår i Gävle energikoncern)

153



54  /  KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025 KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025  /  55  

8. TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI VÅRA LOKALA KRETSLOPPSPLANER TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI VÅRA LOKALA KRETSLOPPSPLANER .8

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  > Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med 
   verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och 
   åtgärder i verksamhetsplan/affärsplan.

  >  Hållbar hantering av aska och slagg.

  >   Återföring av aska.

  >  God mottagningskontroll.

  >   Hållbar hantering och förebyggande av avfall från   
   elnät och fjärrvärmeproduktion.

  > Hållbar hantering av schaktmassor och asfalt från   
   arbete på distributionsnätet.

  >  Sortering och rätt omhändertagande i den 
   egna verksamheten.

AVFALLSHANTERING

Gävle:  Gästrike återvinnare
Sandviken:  Gästrike återvinnare
Hofors:  Gästrike återvinnare
Ockelbo:  Gästrike återvinnare
Älvkarleby:  Gästrike återvinnare

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för 
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  > Öka återvinningen av material och att förebygga   
   uppkomsten av avfall. 

  >   Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
   verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och  
   åtgärder i verksamhetsplanen.

  >  Utbilda och arbeta med beteendeförändrande insatser.

  >  Utveckla insamlingssystem och lyfta behov kopplade 
   till det.

  > Utveckla mottagning och behandling av avfall och lyfta  
   behov kopplade till det (till exempel ytor för återvinnings- 
   centraler och omlastning).  

  > Säkra en hållbar behandling av insamlat avfall.

  >  Miljöstyrande avgifter i avfallstaxan.

  >  Sortering i den egna verksamheten.

AVFALLSBEHANDLING

Gävle:  Gästrike Ekogas
Sandviken:  Gästrike Ekogas
Hofors:  Gästrike Ekogas
Ockelbo:  Gästrike Ekogas
Älvkarleby:  Gästrike Ekogas

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Röta matavfall och annat organiskt avfall och 
   producera biogas och biogödsel.

  >  Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
   verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och  
   åtgärder i verksamhetsplanen.

  >  Sortering i den egna verksamheten

RÄDDNINGSTJÄNST

Gävle:  Gästrike Räddningstjänst
Sandviken:  Gästrike Räddningstjänst
Hofors:  Gästrike Räddningstjänst
Ockelbo:  Gästrike Räddningstjänst
Älvkarleby:  Gästrike Räddningstjänst

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Hantering av farligt avfall från olyckor.

  >  Sortering i den egna verksamheten.

  >   Ta med Kretsloppsplanen i det årliga arbetet med   
    verksamhetsplaneringen och arbeta in relevanta mål och  
    åtgärder i verksamhetsplanen.

LÄNSSTYRELSE (GÄVLEBORG OCH UPPSALA)

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  > Utvecklingsarbete för en hållbar regional utveckling.

  >  Samverkan genom Miljöforum Gävleborg.

  >  Sammanställa information från de kommunala   
   avfallsplanerna. Informationen lämnas till 
   Naturvårdsverket med syftet att utgöra underlag till nya  
   nationella strategier och planer.

  >  Inkludera avfalls- och resurshushållningsfrågor i 
   verksamhetsplaneringen och i arbetet med miljötillsyn.

  >  Tillsynsvägleda kommunerna i avfallsfrågor.

REGION (GÄVLEBORG OCH UPPSALA)

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Utvecklingsarbete för en hållbar regional utveckling.

  > Samverkan genom Miljöforum Gävleborg.

  >  Stötta utveckling till en cirkulär och mer biobaserad   
   ekonomi.

  >  Stötta offentlig sektor ställer i samhällets omställning 
   till en cirkulär och mer biobaserad ekonomi.

  >  Projekt som till exempel Hållbart värdeskapande genom  
   cirkulära affärsmodeller

REGIONALA ORGANISATIONER
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PRIVATA AKTÖRER

BYGGAKTÖRER OCH FASTIGHETSÄGARE

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Skapa förutsättningar för sortering och återvinning i   
   bostäder och lokaler.

  >  Planera för och bygga resurssnålt och hållbart.

  >  Förebygga bygg- och rivningsavfall i planerings-, 
   projekterings- och genomförandefas.

  >  Hålla rent och snyggt och motverka nedskräpning 
   i närområdet till byggen.

PRODUCENTER

Med producenter avses företag som tillverkar varor genom 
någon typ av förädling eller montering

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Producera varor med lång livslängd på ett miljömässigt  
   hållbart sätt.

  >  Minska mängden farliga ämnen som ingår i
   produktionen.

  >  Påverka leverantörskedjan genom att efterfråga 
   hållbart producerade råvaror och komponenter.

  >  Använda återvunnen råvara.

  >  Minska mängden förpackningsmaterial som används och  
   se till att det kan återanvändas eller återvinnas.

  >  Hitta alternativa användningsområden för 
   tillverkningens biprodukter.

NÄRINGSLIV

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Kretsloppsanpassade kravställningar vid inköp.

  >  Skapa förutsättningar för sortering, återanvändning och  
   återvinning i verksamheten.

  >  Förebygga avfall och förekomsten av farliga ämnen.

  >  Tillgodose samhällsefterfrågade tjänster med 
   cirkulära affärsmodeller.

IDEELLA ORGANISATIONER

Till exempel föreningen Matakuten och hjälporganisationer

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Samverka och samarbeta med kommunala bolag.

  >  Öppna fler möjligheter för sociala arbetsuppgifter kring  
   ökad återanvändning – reparation, renovering och 
   re-invention.

INTRESSEORGANISATIONER 

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

  >  Hålla rent och snyggt.

  > Påverka beteenden som främjar minskade 
   avfallsmängder och ökad sortering.

FORSKNING OCH UTVECKLING 
Till exempel Högskolan i Gävle, RISE, Centrum för cirkulärt byggande (www.ccbuild.se) med flera.

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

 >  Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära   
  affärsmodeller.

 >  Förstudien Pre-study to support the development of a
  Circular Center 

 >  Forskarskolan Future-proof Cities.

 > Samverkansprojekt, t ex Jakten på plasten.

 >  Hitta modeller för bedömning av när det är värt att 
  renovera/använda befintligt kontra bygga/köpa nytt.

 >  Aktivt arbeta mot att studentprojekt bidrar med kunskap  
  till frågor som berör andra verksamheter.

ÖVRIGA

Exempel på vad verksamheten kan arbeta med för  
att bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

 > Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära   
  affärsmodeller (RISE).

PRIVATPERSONER

Exempel på vad du som privatperson kan arbeta med för att 
bidra till målen i Kretsloppsplanen: 

 > Sortera ditt avfall till återvinning.

 >  Konsumera hållbart och medvetet – använd alternativ  
  till att äga vissa saker själv.

 >  Bidra till att hålla rent och snyggt.

 >  Efterfråga bostadsnära möjligheter till återanvändning  
  och lösningar för delning av resurser.

 >  Spola bara ner rätt saker i avloppet.
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Avfallsslag

9

I detta kapitel beskrivs kort de olika avfallsslagen och de behov av förbättring som finns. En mer  
utförlig beskrivning finns i bilaga. De olika avfallsslagen är nedan grupperade i tre avsnitt:

 >  Restavfall
 >  Matavfall
 >  Livsmedelsavfall
 >  Textil
 >  Grovavfall
 >  Farligt avfall
 >  Bygg- och rivningsavfall

 >  Förpackningar 
 >  Returpapper
 >  Elavfall
 >  Läkemedel
 >  Skrotbilar
 >  Plast

 >  Fyllnadsmassor
 >  Asfalt
 >  Aska

 >  Verksamhetsavfall från elnät
 >  Snö
 >  Sand från gatsopning

RESTAVFALL

MATAVFALL

1. AVFALLSSLAG FRÅN HUSHÅLL OCH VERKSAMHETER

NULÄGE

NULÄGE

Restavfallet är det som hushållen 
slänger i sina ”vanliga soppåsar”. 
Det ska vara sådant som inte går att 
återvinna och som återstår sedan 
matavfall, förpackningar, returpap-
per, elavfall, batterier och annat har 
sorterats ut och lämnats till återvin-
ning. Varje år uppstår ungefär 25 000 
ton eller 160 kg/person restavfall i 
Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors 
och Älvkarleby kommuner.

Matavfall är mat och matrester som 
slängs. Matavfallet består av ound-
vikligt matavfall (t ex potatisskal, 
ostkanter och fiskrens) och matsvinn 
- t ex mat man inte ätit upp, frukt som 
blivit dålig eller bröd som man borde 
fryst in innan det blev oätligt.

I området beräknas ca 17 000 ton 
matavfall uppstå per år. Av detta 
sorteras ungefär 10 000 ton ut och 
återvinns till biogas och biogödsel 
idag. Ungefär 7 000 ton slängs felak-
tigt i restavfallet. 

En del av matavfallet är matsvinn. 
Det innebär stor miljönytta att mins-
ka matsvinnet och äta upp den mat 
som produceras. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Ungefär två tredjedelar av restavfal-
let är fortfarande sådant som skulle 
ha sorterats ut och lämnats till åter-
vinning. Det innebär att material inte 
återvinns, att fossil plast bränns och 
mycket höga kostnader för förbrän-
ning av restavfallet. 

Att minska matsvinnet.

Att öka sorteringen och återvin-
ningen av matavfall till biogas och 
biogödsel.

ARBETE FRAMÅT

ARBETE FRAMÅT

Att fortsätta arbeta för förbättrad 
sortering, minska mängden restav-
fall, öka återvinningen och därmed 
minska kostnaderna. 

Arbete för att minska matsvinn i 
kommunala verksamheter som skola 
och omsorg, i näringsverksamheter 
som restauranger samt i hushållen. 

Att Matakuten fortsätter sin verk-
samhet med redistribution av funk-
tionell mat till behövande.

Att fortsätta arbeta för förbättrad 
sortering och återvinning av matav-
fall. 

1.AVFALLSSLAG FRÅN HUSHÅLL OCH VERKSAMHETER

2. SLAM OCH FETT

3. SÄRSKILDA AVFALLSSLAG FRÅN KOMMUNALA VERKSAMHETER

Målen finns i kapitlet ”Mål”. Åtgärdsförslag finns i Inspirationsbanken.
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LIVSMEDELSAVFALL

TEXTIL

NULÄGE

NULÄGE

Livsmedelsavfall är livsmedel som 
kasseras i verksamheter som butiker, 
grossister och livsmedelsproduktion. 

Textil medför stor miljöpåverkan 
under tillverkningsprocessen. Idag 
slängs en stor mängd textil i restav-
fallet och förbränns. I genomsnitt 
förbrukar vi ca 14 kilo textil per 
person och år, varav 7 kilo slängs i 
restavfallet. Det finns möjlighet att 
lämna textil till återanvändning och 
materialåtervinning på återvinnings-
centraler. Några fastighetsägare har 
också ordnat insamling i ett fåtal 
återvinningsrum. Insamling sker 
också hos hjälporganisationer, i be-
hållare på olika platser ute i samhället 
och i butiker. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Att öka återvinningen av livsmedels-
avfall till biogas och biogödsel.

Idag bränns den textil som slängs i 
restavfallet. Det vore miljömässigt 
bättre om textilen sorteras ut till 
återanvändning eller materialåter-
vinning.

Det finns, i EU:s avfallsdirektiv, krav 
på separat insamling av textil. Natur-
vårdsverket har föreslagit nationella 
mål om att mängden textilavfall i 
restavfallet ska minska med 60% 
från år 2015 till år 2025. Materialåter-
vinningsteknik och marknadsförut-
sättningar behöver utvecklas. 

ARBETE FRAMÅT

ARBETE FRAMÅT

Att arbeta för bättre sortering och 
för möjligheter att förbehandla 
förpackat livsmedelsavfall vid Ekogas 
biogasanläggning i Forsbacka.

Utveckla insamlingssystem och göra 
det lätt att sortera och lämna in textil. 
Det är önskvärt att införa insam-
lingsbehållare för textil i de återvin-
ningsrum som finns i flerbostadshus.
Ansvaret för detta behöver tydliggö-
ras.

För närvarande pågår på uppdrag 
av Miljödepartementet en utredning 
som ska lämna förslag på ett 
producentansvar för textil.

GROVAVFALL

FARLIGT AVFALL SOM KEMIKALIER MM

NULÄGE

NULÄGE

Grovavfall är skrymmande avfall 
från hushåll, till exempel möbler och 
andra större prylar. Grovavfall sam-
las huvudsakligen in på de 12 beman-
nade återvinningscentraler som finns 
i Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors 
och Älvkarleby. Insamling sker även i 
mindre omfattning på andra sätt t ex 
via containrar hos bostadsrättsför-
eningar.

Arbete som gjorts för att öka återan-
vändning är separat mottagning av 
användbara saker på återvinnings-
centralerna. Arbete som gjorts för 
att öka återvinning på senare år är 
till exempel separat sortering av gips 
och böcker. Något som också bidragit 
till ökad sortering och återvinning är 
principen ”töm säcken” som innebär 
att alla besökare på återvinningscen-
tralen måste lämna avfallet löst.

Farligt avfall är till exempel kemi-
kalier, färg, bekämpningsmedel och 
annat som innehåller farliga ämnen. 

Farligt avfall från hushåll samlas 
huvudsakligen in via bemannade 
återvinningscentraler.

Farligt avfall från företag samlas 
huvudsakligen in via transportörer.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

I flerbostadshus är en utmaning att 
hyresgäster lämnar grovsopor i käl-
lare, andra allmänna utrymmen och 
utomhus. Detta är ett stort problem 
som medför merarbete och stora 
kostnader för bostadsbolagen. 

Kunskapsnivån kring hantering 
av farligt avfall behöver ständigt 
underhållas. 

ARBETE FRAMÅT

ARBETE FRAMÅT

Det är önskvärt att hitta nya sätt 
för insamling av grovavfall från fler-
bostadshus. Det är också angeläget 
att hitta sätt så att mer av grovavfallet 
kan återanvändas och repareras. 
Att lämna grovavfall till ÅVC är idag 
alltför beroende av tillgång till bil. 
Det behöver hittas alternativa sätt 
att bli kvitt sitt grovavfall så att det 
beroendet minskar.

Arbeta för att hushållen sorterar och 
lämnar in sitt farliga avfall på rätt 
sätt och inte slänger det i restavfallet 
eller häller det i avloppet.

Bygg kunskap i verksamheter som 
hanterar produkter som kan inne-
hålla farliga ämnen så att de tillsam-
mans med upphandlare kan förebyg-
ga förekomsten av farliga ämnen i allt 
som köps in.
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BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL
NULÄGE

Bygg- och rivningsavfall ska enligt 
avfallsförordningen sorteras åtmins-
tone i fraktionerna trä, mineral (be-
står av betong, tegel, klinker, kera-
mik eller sten), metall, glas, plast och 
gips. Idag saknar många producenter 
av bygg- och rivningsavfall tillräcklig 
sortering där avfallet uppstår. 

Bygg- och rivningsavfall från 
privatpersoner samlas in via de 12 
återvinningscentralerna i regionen, 
alternativt att personen hyr conta-
inrar. Det går att hyra container där 
allt byggavfall får lämnas osorterat i 
samma container varvid eftersorte-
ring görs av uthyraren.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Byggbranschen har tagit fram 
riktlinjer för att både förebygga avfall 
och att återanvända eller återvinna 
material vid rivning. 

Det är först när beställaren av bygget 
ställer krav på god avfallshantering 
som dessa riktlinjer till fullo kommer 
implementeras av branschens aktö-
rer. Krav på återanvändning är dock 
orimliga att ställa om det inte finns en 
fungerande marknad för det.

ARBETE FRAMÅT

Skapa regional marknadsplats 
för återanvändning av bygg- och 
rivningsavfall. Sortering vid källan 
behöver förbättras. Möjligheter till 
eftersortering kan också behöva 
utökas.

Andelen bygg- och rivningsprojekt 
som sorterar avfallet minst efter det 
lagstadgade kravet på källsortering 
behöver öka.

FÖRPACKNINGAR (PRODUCENTANSVAR)
NULÄGE

Enligt lagstiftningen om produ-
centansvar ansvarar producenterna 
(inte kommunerna) för insamling 
och återvinning av förpackningar. 
Regelverket och förutsättningarna 
för insamling och återvinning av 
förpackningar och returpapper är 
under förändring. Bland annat är 
intentionen att alla hushåll i Sverige 
senast år 2025 ska ha möjlighet att 
lämna sina sorterade förpackningar 
och returpapper nära sin bostad.

I Gävle och Sandviken har många 
flerbostadshus, bostadsrättsfören-
ingar och samfälligheter fastighets-
nära insamling i återvinningsrum. I 
Hofors, Ockelbo och Älvkarleby finns 
ännu inte fastighetsnära insamling 
i återvinningsrum i någon större 
omfattning.  

Det finns ingen fastighetsnära 
insamling från småhus i dagsläget 
(2020). Hushåll i småhus får lämna 
sina förpackningar och returpapper 
vid återvinningsstationer och åter-
vinningscentraler.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Ansvarsförhållandena där produ-
centerna ansvarar för insamling av 
förpackningar och kommunerna för 
insamling av restavfall och matavfall 
är en utmaning. Det är viktigt att 
kommunerna och producenterna 
samverkar och etablerar insam-
lingssystem och information som är 
tydliga för hushållen. Otydligheter 
och osäkerheter i den nya lagstift-
ningen är en utmaning när det gäller 
ekonomi, genomförande, logistik, 
kommunikation mm.

Den nya lagstiftningen ger, rätt han-
terat, möjlighet att göra det lättare att 
göra rätt, sätta fokus på frågan och 
ställa om beteenden och öka åter-
vinningen. Därmed minskar också 
mängden restavfall och kostnader för 
detta.

Mängden pappers- och plastför-
packningar ökar i och med ökande 
näthandel. 

Det behövs sorteringslösningar i 
hemmen som möjliggör förvaring av 
det hushållen sorterar till återvin-
ning.  

ARBETE FRAMÅT

Fokus under 2021–2025 kommer att 
vara att införa nytt insamlingssystem 
för småhus och bygga ut tillgången 
till återvinningsrum i flerbostadshus. 
Det är producenterna som ansva-
rar för detta. Gästrike återvinnare 
önskar vara en aktiv samarbetspart. 
Andra mycket viktiga aktörer är 
bostadsbolag, bostadsrättsförening-
ar och samfälligheter. Dessa har en 
nyckelroll i hur väl det går att sortera 
för hyresgäster och bostadsrätts-
innehavare.

Det är viktigt att även planprocesser 
och bygglovsprocesser aktivt säkrar 
att återvinningsrum/återvinningshus 
och platser för återvinning projekter-
as och byggs.
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RETURPAPPER (PRODUCENTANSVAR IDAG MEN DET KAN FÖRÄNDRAS)

ELAVFALL (PRODUCENTANSVAR)

LÄKEMEDEL (PRODUCENTANSVAR)

NULÄGE

NULÄGE

NULÄGE

Enligt lagstiftningen om producen-
tansvar så ansvarar producenterna 
(inte kommunerna) för insamling och 
återvinning av returpapper, på sam-
ma sätt som för förpackningar.

Elavfall är kasserade apparater och 
prylar med sladd eller batteri. Elavfall 
från hushåll samlas framförallt in via 
bemannade återvinningscentraler. 
Smått elavfall samlas också in via de 
”El-in”-skåp som finns i matvaruaf-
färer och via behållare som finns i 
många återvinningsrum. 

Elavfall innehåller både sällsynta 
mineraler och farliga ämnen som 
behöver återvinnas korrekt. 

Läkemedel omfattas av producen-
tansvar och överblivna läkemedel ska 
lämnas till apotek. Det finns möjlig-
het att lämna läkemedel till åter-
vinningscentraler med bemannad 
mottagning för farligt avfall.

Ett problem med läkemedel är att det 
hamnar både i avloppet, restavfallet 
och till och med matavfallet. Läke-
medel som slängs felaktigt påverkar 
naturen på olika sätt, t.ex. genom att 
störa fortplantningsförmågan hos 
vattenlevande arter. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Det finns ett förslag om lagändring 
som skulle innebära att ansvaret för 
insamling och återvinning av retur-
papper flyttas från producenterna till 
kommunerna. 

Elavfall är en växande avfallsström 
som inte är hållbar.

Vissa sorters produkter, t.ex. mobil-
telefoner, har blivit slit-och-slängva-
ror med kort livslängd. Här behöver 
kommunala och övriga verksamheter 
arbeta för att maximera livslängden 
på inköpt elektronik.

Fungerande äldre produkter behöver 
ges möjlighet att återanvändas istäl-
let för att återvinnas. Det saknas dock 
system för att hantera ett sådan flöde. 

En utmaning ligger i att förmå pri-
vatpersoner som använder avloppet 
som ett sätt att göra sig av med oön-
skade läkemedel att hantera läkeme-
delsavfall på rätt sätt. 

ARBETE FRAMÅT

ARBETE FRAMÅT

ARBETE FRAMÅT

Följa utvecklingen kring eventuellt 
ändrad lagstiftning och vid behov 
ställa om insamling och finansiering.

Utveckla den fastighetsnära insam-
lingen av smått elavfall från flerbo-
stadshus ytterligare så att det blir lätt 
att göra rätt. 

Utveckla reparation och återanvänd-
ning av elektronik.

-

SKROTBILAR (PRODUCENTANSVAR)
NULÄGE

Skrotbilar är fordon som inte längre 
kan användas och där avsikten att 
reparera fordonet saknas. 

Skrotbilar som hamnar på kommu-
nens ansvar kan stå både på gata, 
i skog och på privat fastighet. De 
upplevs ofta som störande moment 
i närmiljön och risker att påverka 
miljön negativt. 

Det är vanligt att det saknas möj-
lighet att identifiera fordonsägaren 
och ibland är det inte denne som är 
skyldig. Hanteringen är inte högt pri-
oriterad och lagstiftningen kan vara 
snårig med olika motparter. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Att skrotbilar lämnas/dumpas på oli-
ka platser och på privata fastigheter. 
Ansvaret för skrotbilar. Kostnader. 
Resurser. Samverkan. Handläggning.

Hanteringstiden för ärenden kring 
skrotbilar kan lätt bli utdragen med 
dålig eller ingen återkoppling från 
eventuellt identifierad ägare. Den 
är också kostsam för kommunen 
som i många fall ansvaret faller på 
att ta hand om skrotbilar. Eftersom 
handläggningen ofta tar lång tid ris-
kerar skrotbilarna att påverka miljön 
negativt.

ARBETE FRAMÅT

Förbättra informationsutbytet 
mellan avdelningar på kommunen 
som ansvarar för olika delar av hante-
ringen. Exempelvis ges inte alltid 
återkoppling på att en skrotbil fors-
lats bort vilket kan förorsaka onödig 
handläggning.
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PLAST
NULÄGE

Plast används till en stor mängd 
olika saker och är fortfarande i 
huvudsak tillverkad av fossila råva-
ror. Det finns direktiv från EU om 
att plastanvändandet ska minska, 
särskilt engångsprodukter. Plasten 
som inte samlas in korrekt hamnar 
bland annat i naturen där den blir 
kvar. Samtidigt är plast av stor nytta 
för att skydda känsliga produkter och 
förlänga livsmedels hållbarhet. 

Det finns nationella och regionala 
riktlinjer och strategier för hållbar 
plastanvändning och nu är det hög 
tid att omsätta dem till handling i 
vardagen. 

Insamlingssystemet med produ-
centansvar omfattar endast förpack-
ningar, men plast finns i så mycket 
mer. Stora mängder plast förbränns 
istället för att återvinnas.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Kommunala verksamheter kan vara 
stora förbrukare av plast vilket gör 
att möjligheten att påverka är stor.

Plast som inte omfattas av produ-
centansvar återvinns inte idag i våra 
kommuner.

Upphandlingar och inköp behöver 
ställa krav på högre innehåll av åter-
vunnen och fossilfri råvara i den plast 
som köps. För att kunna återvinna 
plast måste den vara fri från farliga 
ämnen. 

Användningen av engångsartiklar 
av plast (och andra material) behöver 
minska i omfattning och ersättas av 
flergångsprodukter. 

Nedskräpningen behöver minska 
så att mängden plast i naturen inte 
ackumuleras.

ARBETE FRAMÅT

Samtliga kommunala verksamheter 
bör inventera sin plastförbrukning. 
Därefter kan ett faktaunderbyggt ar-
bete påbörjas med att minimera eller 
optimera användningen.

Det behövs kravställningar vid inköp 
som minskar mängden plast och ökar 
andelen fossilfri och återvunnen plast 
som används som råvara. Sakkunniga 
behöver ta fram riktlinjer för detta.

Insamling och återvinning av plast 
som inte är förpackningar är önsk-
värt.

SLAM FRÅN AVLOPPSRENINGSVERK OCH ENSKILDA AVLOPP

2. SLAM OCH FETT

NULÄGE

Avloppsslam under kommunalt 
ansvar uppstår dels i de kommuna-
la avloppsreningsverken och dels i 
enskilda avlopp.

De kommunala avloppsreningsver-
ken ger upphov till stora mängden 
slam per år. Nästan allt slam rötas 
innan det blandas med strukturmate-
rial och blir deponitäckningsjord. 

I området finns ungefär 9 000 
hushåll med enskilda avlopp. Slam 
från enskilda avlopp insamlas och 
avvattnas därefter innan det blan-
das med strukturmaterial och blir 
deponitäckningsjord. Anslutning av 
områden med enskilda avlopp till 
kommunala anläggningar har hittills 
inte påverkat mängden slam från 
de enskilda avloppen, eftersom nya 
enskilda anläggningar tillkommit i 
motsvarande takt.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Nya kretsloppsanpassade lösningar 
för slamhanteringen behöver tas 
fram. 

Deponierna kommer att vara 
färdigtäckta inom en relativt snar 
framtid och slutförvaring utgör inte 
en kretsloppsanpassad lösning. De 
kommunala anläggningarna står 
inför omfattande reinvesteringar och 
det finns ett stort förnyelsebehov och 
kraven på både kommunala och en-
skilda avloppsanläggningar kommer 
att öka. Strategiskt viktiga resurser 
som tex fosfor, kväve, biokol behöver 
återvinnas och rötningen av slammet 
ger förutsättningar för biogaspro-
duktion samtidigt som skadliga äm-
nen som metaller och läkemedel inte 
ska spridas så att de genererar miljö- 
eller hälsoproblem. Nya kommunala 
avloppsanläggningar behöver även 
utformas för att även kunna motver-
ka negativa klimateffekter, återvinna 
samhällets resurser och stödja en 
cirkulär ekonomi. 

Regeringen arbetar med att utforma 
ett förbud mot spridning av avloppss-
lam (gäller både från både kommuna-
la och enskilda avlopp) för att undvika 
att kretsloppet tillförs farliga ämnen, 
läkemedelsrester och mikroplaster 
och styra mot en giftfri miljö, samt 
införa krav på utvinning av fosfor ur 
avloppsslam.

ARBETE FRAMÅT

Behandlingen av slam står inför den 
största förändringen på länge i och 
med kommande krav på fosforutvin-
ning och spridningsförbud av slam. 
Utvecklingen av kommande lagstift-
ning kommer fortsatt att bevakas 
och beaktas på så sätt att den kan 
implementeras i det fortsatta arbetet 
med Kretsloppsplanen. Vägval som 
görs avseende slamhanteringen ska 
främja kretsloppsfrämjande synergi-
effekter. I det pågående arbetet med 
ett nytt reningsverk i Gävle kommer 
kommande krav och utmaningar 
beaktas. 

Regeringens förslag om spridnings-
förbud omfattar allt slam medan 
kravet av på fosforåtervinning kom-
mer initialt bara omfatta bara större 
reningsverk. Fosforåtervinningen för 
minder mängder slam innebär en dyr 
behandling och de flesta behandlings-
metoder kräver ofta större volymer 
för att kunna fungera. En framtida 
effektiv behandling även av slammet 
från mindre anläggningar är beroen-
de av samarbete med andra aktörer.
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FETT
NULÄGE

Fettslam uppstår framförallt i 
fettavskiljare hos verksamheter som 
tillverkar och bereder livsmedel. 

Fettslammet transporteras idag till 
Södertälje för rötning och sluthan-
tering. 

Spillfett uppstår i t.ex. fritöser. Det 
samlas upp i behållare och samlas 
in av kontrakterade entreprenörer 
som behandlar fettet till råvara i t.ex. 
tvåltillverkning. 

Sandviken Energi har under senaste 
åren aktivt arbetat för att öka kun-
skapsnivån hos verksamhetsutövare 
genom utbildning, inventerat och 
jobbat med kravställning i syfte att 
minska mängden.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Det förekommer verksamheter som 
av okunskap eller kostnadsskäl inte 
tömmer sin fettavskiljare så ofta som 
reglerna föreskriver, men hur omfat-
tande problematiken är finns inget 
underlag kring. Ansvaret för tillsyn 
av fettavskiljare är i dagsläget otydlig. 

Fettslam från Gävle stad har förhöjda 
halter koppar vilket kraftigt begrän-
sar möjliga behandlingsmetoder.

För avloppsägarna är det viktigt att 
ledningarna tillförs så små mängder 
fett som möjligt för att förhindra 
stopp i dem. 

ARBETE FRAMÅT

Ansvarsfrågor måste fastställas i 
alla led. Från vem som bär ansvaret 
för korrekt användning av installera-
de fettavskiljare, tömningsintervall, 
insamling, avvikelserapportering och 
tillsyn. När ansvarsfrågorna är fast-
ställda kan rutiner för uppföljning 
och avvikelsehantering skapas. 

Det behövs fortsatt arbete: dialog 
med ägare/brukare och en kravställ-
ning på rätt nivå.

FYLLNADSMASSOR

ASFALT

ASKA

3. SÄRSKILDA AVFALLSSLAG FRÅN KOMMUNALA VERKSAMHETER
I kommunala verksamheter uppstår dels avfall liknande det i våra hem, matavfall, förpackningar, returpapper och elavfall till 
exempel (se tabell 1). I vissa kommunala verksamheter uppstår också särskilda avfallsslag som är specifika för en viss typ av
verksamhet. Dessa beskrivs i tabell 3. 

NULÄGE

NULÄGE

NULÄGE

Fyllnadsmassor uppstår vid mar-
karbeten, till exempel vid arbete med 
gator/vägar, fjärrvärme, fiberdrag-
ning, avloppsnät och byggnation.

Asfalt kasseras vid markarbeten, 
till exempel vid arbete med fjärrvär-
me, fiberdragning, avloppsnät och 
byggnation. 

Aska uppstår vid förbränning i 
värmeverk. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Egenkontroll och provtagning är 
viktigt för att möjliggöra återanvänd-
ning av massor. Det finns tydliga och 
långtgående krav i lagstiftningen. 
Bristande kontroll på och dokumen-
tation av vad massorna innehåller är 
en utmaning.

Detsamma gäller kostnader i olika led 
och sammanhang, hantering/hand-
påläggning för hantering som kostar

Kostnader för tillsyn/handläggning 
gör att det blir dyrt för återvinning av 
små mängder i små projekt. Kan lösas 
genom samlad hantering. 

-

ARBETE FRAMÅT

ARBETE FRAMÅT

ARBETE FRAMÅT

Få till egenkontroll, provtagning, 
dokumentation. Tät dialog mellan 
tillsynsmyndighet och verksamhets-
utövare, hitta en framkomlig väg.

Öka kunskap och utveckla en organi-
sation som kan lagstiftningen.
Det finns ett behov av en översiktlig 
kommunal strategi som sedan kan 
brytas ner i respektive projekt.

Få till ett arbetssätt som fungerar 
på lämplig nivå av kontroller på för-
oreningar, varifrån de kommer och 
kunna använda dem igen istället för 
att ta ut jungfruliga massor.

Att kunna återanvända så mycket 
som möjligt av schaktmassor.

Ta fram dokumenterat arbetssätt 
för hantering av asfalt. Anmälan till 
tillsynsmyndighet. 

Dialog med tillsynsmyndigheten om 
avgifter.

Återanvända så mycket som möjligt, 
förutsatt att innehållet är godkänt.

Återföring av aska till skog.
Utveckla mottagningskontroll.
Använda aska som en resurs i 
konstruktioner och byggande.
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Olika 
system för
att göra det
lätt 

VERKSAMHETSAVFALL FRÅN ELNÄT

SNÖ

SAND FRÅN GATSOPNING

NULÄGE

NULÄGE

NULÄGE

Detta kan vara t ex avfall som upp-
står vid rivning av transformatorsta-
tioner.  

Snö som ansamlas genom plogning 
är avfall. På grund av framförallt 
partiklar som binds i snön från 
trafik och halkbekämpning finns 
förhöjda halter av flera olika ämnen 
i snöhögsansamlingar. På våren när 
de stora snötipparna smälter innebär 
det att tungmetaller och föroreningar 
följer med smältvattnet och hamnar i 
dess recipient om det inte förebyggs.

Det finns ett examensarbete från 
Högskolan i Gävle som adresserar 
många av problemen kring snötippar. 

Sand från halkbekämpning som 
sopas upp innehåller förutom utlagd 
sand även partiklar med tungmetaller 
och varierande storlekar på annat 
skräp som hamnat på gatorna. San-
den som samlas in behöver sorteras 
innan det kan hanteras vidare. En del 
går till förbränning medan den störs-
ta delen går till anläggningsarbeten. 

Verksamheter som lagrar använd 
sand behöver försäkra sig om att 
eventuellt behov av tillstånd för verk-
samheten finns

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Sandviken Energi fann i sitt arbete 
med klimatbokslut att det finns en be-
tydande klimatnytta att rotera detta 
avfall till återvinning. 

Snötippar kräver stora ytor som 
helst ska ligga stadsnära för att 
minska transportbehovet. De ska 
inte heller ligga så att de riskerar att 
förorena grundvattentäkter när snön 
smälter. 

Snötippars påverkan på recipient 
har uppmärksammats bättre på sena-
re år och nya krav för anvisad plats av 
snötippar gör att kommunen behöver 
arbeta aktivt med att säkerställa 
hanteringen. 

För att minska behovet av jungfrulig 
råvara behöver så stor mängd som 
möjligt av den insamlade sanden 
kunna återanvändas. Den största ut-
maningen med att återanvända sand 
är dess förhöjda innehåll av partiklar 
med tungmetaller och förorening-
ar som kan orsaka onödig negativ 
påverkan på miljön samt innehåll av 
främmande material så som glas.

ARBETE FRAMÅT

ARBETE FRAMÅT

ARBETE FRAMÅT

Fortsätta utveckla arbetet med sor-
tering och återvinning samt att mäta 
och följa upp.

Säkerställa behov av snötippar.

Ta fram dokumenterat arbetssätt för 
hantering av använd sand och vilka 
krav som gäller för att återanvända 
den till halkbekämpning.
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Insamlingssystem och anläggningar 
för behandling av avfall

10

I detta avsnitt beskrivs kort de viktigaste behov av förändringar som kan bli 
aktuella av insamlingssystem och anläggningar. En utförligare beskrivning finns i bilaga.

INSAMLINGSSYSTEM 

AVFALLSSLAG DÄR BEHOV AV FÖRÄNDRING AV SYSTEM FINNS (EXEMPEL)

AVFALLSSLAG

Förpackningar och tidningar

Textil

Grovsopor

Plastskrot / kommunplast  
(plast som inte är förpackningar)

NULÄGE 2020

Småhus: insamling via publika återvin-
ningsstationer

Flerbostadshus: på många, men inte alla, 
håll insamling via återvinningsrum.

Gästrike återvinnare sköter idag en stor 
del av denna insamling, på uppdrag av 
producenterna.

Textil samlas in via samtliga bemannade 
återvinningscentraler samt i ett fåtal 
återvinningsrum i flerbostadshus. Åter-
användbar textil tas också emot av bland 
annat hjälporganisationer.

Grovsopor samlas framförallt in via 
bemannade återvinningscentraler. Han-
tering av grovsopor från flerbostadshus 
är ett problem då många hyresgäster 
helt enkelt dumpar sina grovsopor i 
olika utrymmen istället för att åka till en 
återvinningscentral.

Ingen sortering och återvinning idag.

BEHOV AV FÖRÄNDRING

I enlighet med ny lagstiftning ska alla 
hushåll få tillgång till fastighetsnära 
insamling. Det innebär framförallt 
att det kommer att behövas ett nytt 
insamlingssystem för småhus. Det är 
producenterna som ansvarar för detta. 
Hur det kommer att se ut är i skrivande 
stund oklart men förväntas bli klarlagt 
senast 2023. Gästrike återvinnare arbe-
tar för att även fortsättningsvis utföra 
en stor del av insamlingen på uppdrag av 
producenterna.

Insamlingsmöjligheterna för återvin-
ning av textil behöver förbättras, till 
exempel genom mer utbredd insamling 
via återvinningsrum.

Det behövs någon form av insamling av 
grovsopor från flerbostadshus.

Önskvärt att även plast som inte är för-
packningar skulle materialåtervinnas.

BEHANDLING OCH MOTTAGNING 

BEHANDLINGS- ELLER MOTTAGNINGSANLÄGGNINGAR DÄR BEHOV AV FÖRÄNDRING KAN FINNAS

ANLÄGGNING ELLER AVFALLSSLAG

Gästrike Ekogas biogasanläggning 

Återvinningscentraler för grovavfall 
och farligt avfall

Återanvändning av saker/
möbler/textiler

Återanvändning av bygg- och  
rivningsavfall

Båthamnar

Slam från avlopp

Slam från fettavskiljare

Grovsopor

Bygg- och rivningsavfall

Plastskrot

BEHANDLING ELLER MOTTAGNING

Rötning och biogasproduktion

Mottagning

Sortering / reparation

Sortering / reparation

Mottagning

Återvinning av fosfor ur slam

Ingen anläggning i regionen kan ta emot 
obehandlat fettslam idag

-

-

-

BEHOV AV FÖRÄNDRING

Ekogas har nått full beläggning genom 
att ta in substrat från kommuner i när-
liggande regioner. 

För att öka mängden lokalt omhän-
dertaget matavfall kan mottagning av 
förpackat matavfall vara en väg framåt. 
Det kräver investeringar men har stor 
potential att styra om ett flöde mot 
materialåtervinning.

Utveckla återvinningscentralen i  
Sandviken

Ny återvinningscentral i Gävle

Möjligheter till återanvändning bör 
utvecklas

Möjligheter till återanvändning bör 
utvecklas

Mottagning av avfall i mindre hamnar 
och tydlighet kring slam från båtarna.

En stor framtida fråga som behöver 
utredas.

Bör rötas lokalt

Eftersorteringsanläggning men också 
möjlighet till återanvändning bör 
utvecklas

Eftersorteringsanläggning men också 
möjlighet till återanvändning bör 
utvecklas

Återvinningsanläggning på närmare 
håll än södra Sverige

Insamlingssystem och anläggningar 
för behandling av avfall

10

I detta avsnitt beskrivs kort de viktigaste behov av förändringar som kan bli 
aktuella av insamlingssystem och anläggningar. En utförligare beskrivning finns i bilaga.
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AVFALLSSLAG DÄR BEHOV AV FÖRÄNDRING AV SYSTEM FINNS (EXEMPEL)

AVFALLSSLAG

Förpackningar och tidningar

Textil

Grovsopor

Plastskrot / kommunplast  
(plast som inte är förpackningar)

NULÄGE 2020

Småhus: insamling via publika återvin-
ningsstationer

Flerbostadshus: på många, men inte alla, 
håll insamling via återvinningsrum.

Gästrike återvinnare sköter idag en stor 
del av denna insamling, på uppdrag av 
producenterna.

Textil samlas in via samtliga bemannade 
återvinningscentraler samt i ett fåtal 
återvinningsrum i flerbostadshus. Åter-
användbar textil tas också emot av bland 
annat hjälporganisationer.

Grovsopor samlas framförallt in via 
bemannade återvinningscentraler. Han-
tering av grovsopor från flerbostadshus 
är ett problem då många hyresgäster 
helt enkelt dumpar sina grovsopor i 
olika utrymmen istället för att åka till en 
återvinningscentral.

Ingen sortering och återvinning idag.

BEHOV AV FÖRÄNDRING

I enlighet med ny lagstiftning ska alla 
hushåll få tillgång till fastighetsnära 
insamling. Det innebär framförallt 
att det kommer att behövas ett nytt 
insamlingssystem för småhus. Det är 
producenterna som ansvarar för detta. 
Hur det kommer att se ut är i skrivande 
stund oklart men förväntas bli klarlagt 
senast 2023. Gästrike återvinnare arbe-
tar för att även fortsättningsvis utföra 
en stor del av insamlingen på uppdrag av 
producenterna.

Insamlingsmöjligheterna för återvin-
ning av textil behöver förbättras, till 
exempel genom mer utbredd insamling 
via återvinningsrum.

Det behövs någon form av insamling av 
grovsopor från flerbostadshus.

Önskvärt att även plast som inte är för-
packningar skulle materialåtervinnas.

BEHANDLING OCH MOTTAGNING 

BEHANDLINGS- ELLER MOTTAGNINGSANLÄGGNINGAR DÄR BEHOV AV FÖRÄNDRING KAN FINNAS

ANLÄGGNING ELLER AVFALLSSLAG

Gästrike Ekogas biogasanläggning 

Återvinningscentraler för grovavfall 
och farligt avfall

Återanvändning av saker/
möbler/textiler

Återanvändning av bygg- och  
rivningsavfall

Båthamnar

Slam från avlopp

Slam från fettavskiljare

Grovsopor

Bygg- och rivningsavfall
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BEHANDLING ELLER MOTTAGNING

Rötning och biogasproduktion
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Sortering / reparation

Sortering / reparation

Mottagning

Återvinning av fosfor ur slam

Ingen anläggning i regionen kan ta emot 
obehandlat fettslam idag

-

-

-

BEHOV AV FÖRÄNDRING

Ekogas har nått full beläggning genom 
att ta in substrat från kommuner i när-
liggande regioner. 

För att öka mängden lokalt omhän-
dertaget matavfall kan mottagning av 
förpackat matavfall vara en väg framåt. 
Det kräver investeringar men har stor 
potential att styra om ett flöde mot 
materialåtervinning.

Utveckla återvinningscentralen i  
Sandviken

Ny återvinningscentral i Gävle

Möjligheter till återanvändning bör 
utvecklas

Möjligheter till återanvändning bör 
utvecklas

Mottagning av avfall i mindre hamnar 
och tydlighet kring slam från båtarna.

En stor framtida fråga som behöver 
utredas.

Bör rötas lokalt

Eftersorteringsanläggning men också 
möjlighet till återanvändning bör 
utvecklas

Eftersorteringsanläggning men också 
möjlighet till återanvändning bör 
utvecklas

Återvinningsanläggning på närmare 
håll än södra Sverige
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10. INSAMLINGSSYSTEM OCH ANLÄGGNINGAR FÖR BEHANDLING AV AVFALL

Avfall
är resurser
och har 
ett värde 

I kommunerna finns ett antal äldre, nedlagda, deponier. För un-
dersökning och riskbedömning av avslutade kommunala depo-
nier ansvarar kommunen. Gamla deponier räknas som pågåen-
de miljöfarlig verksamhet även om inget nytt avfall tillförs 
deponin. Detta beror på att utsläpp av föroreningar kan fortgå 
trots att deponin inte längre är i drift. En sammanställning av 
nedlagda avfallsupplag tillsammans med en riskbedömning av 
dessa ska ingå i den kommunala Kretsloppsplanen. 

En utförlig beskrivning av de nedlagda deponierna finns i 
bilagan ”Nedlagda deponier”  
(se på www.kretsloppsplangavleborg.se)

När det gäller nedlagda deponier handlar utmaningarna om 
oklara ansvarsförhållanden, lågt fokus på frågan och resurser.

I arbetet framåt är det viktigt att tydliggöra och fastställa 
ansvaret inom kommunen för de nedlagda deponierna, att 
göra en översyn av tidigare riskklassningar samt att uppdatera 
planer för arbete framåt, avdela resurser och samordna detta 
med övrigt arbete med förorenad mark.

NEDLAGDA DEPONIER

165



78  /  KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025 KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025  /  79  

11. EKONOMI EKONOMI .11

Ekonomi

11

EKONOMISKA KONSEKVENSER 
AV FÖRSLAGET TILL KRETSLOPPS-
PLAN
I Kretsloppsplanen finns inga ekonomiskt 
tvingande mål eller åtgärder, men före-
slagna mål och åtgärder har ekonomiska 
konsekvenser. Vissa åtgärder är enkla och 
innebär inga tidskrävande eller kostsam-
ma insatser. Vissa åtgärder kan innebära 
besparingar på kort eller lång sikt. Andra 
förändringar kräver mer tid och resurser 
att förverkliga. I inspirationsbanken är 
åtgärdsförslagen markerade som gröna, 
gula eller röda beroende på hur omfattan-
de och resurskrävande de är. 

EKONOMISKA STYRMEDEL
Ekonomiska styrmedel är till exempel de 
kommunala avgifterna för avfallshante-
ring. De är utformade så att det är billigare 

att sortera sitt matavfall än att inte göra 
det samt att ett mindre kärl är billigare än 
ett större.  

FRÅN EN LINJÄR TILL EN CIRKU-
LÄR EKONOMI
Enkelt uttryckt kan man säga att en cir-
kulär ekonomi är motsatsen till den tradi-
tionella, linjära ekonomin som vi har idag. 
Istället för att tillverka, köpa, använda 
och sedan slänga sakerna, utnyttjar vi i en 
cirkulär ekonomi allt som är tillverkat så 
länge det går. När sakerna är förbrukade 
återanvänds och återvinns så mycket som 
möjligt om och om igen för att tära mindre 
på jordens resurser och minska avfallet. 
Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt. 

Regeringen har beslutat om en nationell 
strategi för cirkulär ekonomi. Kärnan i 
strategin är en vision om ett samhälle där 

resurser används effektivt i giftfria cirku-
lära flöden och ersätter jungfruliga materi-
al. Strategin framhåller att omställningen 
till en cirkulär ekonomi behöver genom-
föras gemensamt av politiken, näringsli-
vet, offentlig sektor, akademi, privatperso-
ner och civilsamhället. Kretsloppsplanen 
är ett bidrag till det arbetet. 

Hur verksamheter ska förflytta sig mot 
en cirkulär ekonomi blir en allt viktigare 
fråga. De kommunala verksamheterna kan 
bidra till att skapa förutsättningar för att 
andra aktörer i samhället att bidra till den 
cirkulära ekonomin. Ett bra exempel på en 
sådan förutsättning är källsorteringen av 
matavfall som blir till biogas och biogöd-
sel. 

I arbetet med Kretsloppsplanen är ekonomi en viktig faktor ur flera perspektiv:
· Ekonomiska konsekvenser av Kretsloppsplanen

· Ekonomiska styrmedel kan användas för att bidra till att nå målen
· Samhället behöver ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi
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12. ARBETSMILJÖ ARBETSMILJÖ .12

 >  

Arbetsmiljö

12

Det som gör avfallshanteringen lite speciell är att det mesta 
av arbetet utförs på mark och i fastigheter som inte arbets-
givaren råder över. Kommunen och fastighetsägare behöver 
därför samarbeta för att hitta lösningar så att arbetsmiljön 
kan förbättras. Nya arbetsmiljöproblem ska inte byggas in 
i avfallshanteringssystemen och befintliga arbetsmiljöpro-
blem ska åtgärdas. Hämtställen behöver anpassas både för 
avfallslämnare och för avfallshämtare. Även om arbetsmiljön 
inom avfallshanteringen har förbättrats tack vare intensivt ar-
bete under senare år finns det fortfarande arbetsmiljöproblem 
som bör uppmärksammas:

 >  Tunga lyft eller drag av kärl, särskilt vintertid.
 
 >  Kärl- och säckavfall kan innehålla smittämnen som 
  sophämtaren utsätts för vid hämtningen. 
 
 >  Hantering av tunga slangar och tunga lock vid 
  slamtömning.

 >  Riskabla körvägar där hämtningsfordon behöver backa och  
  där vändmöjlighet saknas 

 >  Stress kan uppstå på grund av dåliga hämtnings-
  förhållanden, svåra trafiksituationer och besvärliga lyft. 

 >  Lukt och flugor.

 >  Containrar måste hanteras med stor försiktighet 
  vid tömning. 

 >  Utomhusarbete i höga och låga temperaturer på 
  återvinningscentralerna

Gästrike återvinnare arbetar systematiskt för att förebygga 
och åtgärda arbetsmiljörisker. Kommunerna och fastighetsä-
gare kan bidra till en bättre arbetsmiljö inom avfallshantering-
en genom att kontakta Gästrike återvinnare tidigt i exploate-
ringsskedet för planering och utformning av hämtställen. Vid 
handläggande av bygglov för flerbostadsområden och verk-
samheter (samt skolor och liknande) bör Gästrike återvinnare 
också kontaktas i tidigt skede för dialog. 

Fastighetsägare kan bidra till en bättre arbetsmiljö genom att 
åtgärda dåliga hämtställen. Gästrike återvinnare och väghål-
laren bör samråda kring frågor som rör placering av kärl och i 
andra frågor som rör säkerheten inom vägområdet.

Arbetsmiljö är en viktig aspekt inom avfallshanteringen. Det gäller såväl de som hanterar det  
avfall som uppstår i en fastighet såväl som de som sköter kommunens avfallshantering. 

167



82  /  KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025 KRETSLOPPSPLAN 2021 - 2025  /  83  

KRETSLOPPSPLANEN I ETT STÖRRE SAMMANHANG  .1313. KRETSLOPPSPLANEN I ETT STÖRRE SAMMANHANG

REGIONALT ARBETE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
På regional nivå finns ett antal styrande dokument för hållbar 
utveckling och som Kretsloppsplanen samverkar med och 
bidrar till:

 > Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
  (Gävleborg och Uppsala)

 > Regionalt åtgärdsprogram för de nationella miljömålen  
  (Gävleborg och Uppsala)

 > Energi- och klimatstrategi för Gävleborgs län 2020 – 2030

 > Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi  
  år 2018 – 2030

 > Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning 

 > Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel  
  och elfordon (Uppsala)

 > Klimat- och energistrategi Uppsala län - Tillsammans för  
  ett fossilfritt Uppsala län

 > Koldioxidbudget för Gävleborgs län respektive Uppsala län

 > Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Gävleborg

KOMMUNALA MÅL OCH STYRANDE DOKUMENT
På kommunal nivå finns ett antal styrande dokument som har 
kopplingar till och som samverkar med Kretsloppsplanen:

 > Översiktsplaner
 > VA-planer

 > ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp)
 > Miljöstrategiskt program
 > Klimatfärdplan
 > Kostpolicy
 > Avfallstaxan
 > Arkitekturpolicys
 > Socialt hållbarhetsprogram
 > Näringslivsprogram
 > Kommunens tillsynsplaner 
 > Lokala föreskrifter om avfall, hälsoskydd, trafik med mera
 > Program för kultur och fritid samt besöksnäring

ÖVERSIKTSPLANEN – EN SÄRSKILT VIKTIG KOPPLING
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar 
hela kommunen. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Över-
siktsplanen ska visa hur kommunen ska tillgodose allmänna 
intressen. Översiktsplanering har en central roll i arbetet för 
ett mer hållbart samhälle. Det är viktigt att Översiktsplanen 
och Kretsloppsplanen samverkar tydligt och konkret med var-
andra och tillsammans blir ett verkligt verktyg för resurshus-
hållning.  När översiktsplanerna revideras är det viktigt att ta 
med perspektivet avfallshantering och resurseffektivitet.

KRETSLOPPSPLANENS BIDRAG 
Kretsloppsplanen bidrar till mål, planer och program som 
finns på alla nivåer. Framförallt när det gäller hållbar resur-
sanvändning och att skapa en skräpfri omgivning. 

Genom att arbeta tillsammans har vi goda möjligheter att bli 
framgångsrika i arbetet. Vi kan dela erfarenheter, lära av och 
inspireras av varandra. När alla gör något tar vi tillsammans 
många steg som för oss närmare målen. 
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       SOCIAL DIMENSION

EKOLOGISK
> Planetära gränser

> Ekosystemtjänster
> Återskapande av naturtillgångar

> Bilogisk mångfald

SOCIAL
> Utbildning

> Lika möjligheter
> Hälsa
> Rättvisa

EKONOMISK
> Vinst

> Förvaltande
> Kostnadseffektivitet

Kretsloppsplanen i ett större sammanhang

13

Begreppet hållbar utveckling, som 
myntades i Brundtland rapporten, defi-
nieras som: ”En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfreds-
ställa sina behov”. Begreppet består av 
tre av varandra beroende dimensioner – 
ekologisk, social och ekonomisk. 

Ekonomisk hållbarhet behövs för att 
långsiktigt kunna bedriva verksamheter 
och bygga ett stabilt samhälle. De eko-
nomiska ramarna begränsas av sociala 
behov. Det går inte att nå långsiktig 
ekonomisk tillväxt på bekostnad av 
människors välmående. Social hållbar-
het är att ge människor möjlighet att 
utvecklas, göra sig hörda och behandlas 
rättvist. Sociala behov begränsas i sin 
tur av ekologiska gränser. Vi kan aldrig 
nå hållbar utveckling om vi förstör 
ekosystemtjänster, använder jordens 
resurser i snabbare takt än de återska-
pas och förorenar mer än planeten kan 
hantera.

GLOBALA OCH NATIONELLA MÅL
På global nivå finns Agenda 2030 med de 
globala hållbarhetsmålen. Kretslopps-
planen bidrar bland annat till målen 
om Hållbara städer och samhällen och 
Hållbar produktion och konsumtion. 

På global nivå finns även FN:s Barnkon-
vention. Den spelar en central roll för 
Kretsloppsplanen i sin utgångspunkt i 
barnens rättigheter eftersom dagens och 
framtidens behandling av avfall kommer 
påverka barnen under hela deras livstid. 
Barnkonventionens fyra grundprinciper 
måste beaktas i arbetet med avfalls-
frågor, och det belyses på olika sätt i 
Kretsloppsplanen. Barnkonventionen är 
sedan 1 januari 2020 lag i Sverige. Mer 
information om vilka delar i den som 
berör Kretsloppsplanen finns i bilaga.

På EU-nivå är EU:s avfallsdirektiv ett 
viktigt styrande dokument som pekar ut 
riktningen för arbetet i Europa framåt. 
Det handlar bland annat om förbätt-
rad återvinning. Även EU:s strategi för 
cirkulär ekonomi är viktig i samman-
hanget.

På nationell nivå finns färdriktningen 
utpekad i Sveriges miljökvalitetsmål 
och Sveriges nationella avfallsplan och 
avfallsförebyggande program samt i 
Sveriges nationella Strategi för cirkulär 
ekonomi. Den lagstiftning som bidrar 
till målen finns framförallt i Miljöbal-
ken med tillhörande förordningar och 
föreskrifter. 

Kretsloppsplanen är ett av många samverkande globala, nationella, regionala och lokala styrdokument  
som syftar till att skapa ett hållbart samhälle. En utförlig beskrivning av detta finns i en bilaga.

Globala 
överenskommelser

EU direktiv

Sveriges nationella 
miljömål

Miljöbalken

Naturvårdverkets 
föreskrifter om avfallsplan

Nationell avfallsplan

Nationella vägledningar

Regionalt åtgärdsprogram 
för miljömålen

Kommunal kretsloppsplan
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Bilaga ” Exempel på åtgärdsförslag ur Inspirationsbanken” 3 (7) 

 

Inledning och syfte med denna bilaga 

Denna bilaga innehåller ett utdrag med exempel ur den inspirationsbank med förslag på åtgärder, 

som är en viktig del av Kretsloppsplanen.  

Inspirationsbanken är ett exceldokument med ett stort antal förslag på åtgärder. I 

exceldokumentet kan du filtrera och söka ut förslag på åtgärder utifrån olika aspekter du är 

intresserad av: verksamhet, mål och avfallsslag.  

 

Syftet med denna bilaga är att ge några exempel på inspirationsbankens innehåll, för dem som 

inte har möjlighet att ta del av exceldokumentet.  

 

Inspirationsbanken (remissversion) finns i sin helhet här: 

https://www.kretsloppsplangavleborg.se/inspirationsbank-44843629  

I inspirationsbanken finns förslag på åtgärder som innebär olika omfattning av insats: 

GRÖN: Mindre insats som rimligen ryms i ordinarie budget eller redan beslutat projekt. Kan 

handla om att förbättra rutiner eller genomföra mindre insatser. 

GUL: Insats som rimligen inte ryms i ordinarie budget eller redan beslutat projekt, och förutsätter 

att tid eller pengar avsätts. 

RÖD: Stor insats som sannolikt involverar flera avdelningar och förutsätter separata beslut om 

exempelvis projekt, organisation, resurser och budget. Förslagen kan leda till stor nytta om de 

genomförs. Ett exempel på en ”röd” åtgärd med potential för stor nytta är att etablera en 

ändamålsenlig organisation i samverkan mellan kommunens verksamheter för att förebygga 

nedskräpning. Ett annat exempel är att genomföra en förstudie/pilotprojekt för att skapa 

förutsättningar för återanvändning och reparation av både bygg- och rivningsavfall och prylar. 

I arbetet med Kretsloppsplanen har behov fångats in och omsatts i förslag till åtgärder, men för 

att komma vidare behövs uppdrag och beslut. Framdrift bygger på att verksamheterna använder 

Kretsloppsplanen och intresserar sig för dess mål och inspirationsbank, samt att både 

kommunledning och verksamheter följer upp, utvärderar och utvecklar arbetet. 

Varje år behöver de kommunala verksamheterna göra en bedömning av vilka mål och åtgärder ur 

Kretsloppsplanen som verksamheten ska ta in sin planering för kommande år, och dokumentera 

detta. 
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Exempel på åtgärder 
 

I tabellen på följande sidor presenteras ett begränsat urval med exempel på åtgärdsförslag, 

grupperade utifrån olika verksamheter som kan arbeta med dem. Observera att detta är ett fåtal 

exempel på åtgärder och ett urval av verksamheter. För den heltäckande sammanställningen av 

förslag på åtgärder och målgrupper, se Inspirationsbanken i excel-format.  

 

Kommunledning 

Åtgärd Målområde Omfattning 

Implementera mål och planera in åtgärder i 
verksamhetsplaneringen 

Samtliga  

Arbeta in relevanta mål och strategier från 
kretsloppsplanen i översiktsplanen. 

Samtliga  

Etablera en dedikerad organisation/tjänst med ansvar för 
kommunens arbete att förebygga nedskräpning 

Hålla rent och snyggt  

Uppföljning av vidtagna åtgärder och utfallet - vad har 
varje enhet gjort för att nå målen i Kretsloppsplanen? 

Samtliga  

Regionens återanvändning och reparation av prylar och 
kläder behöver utvecklas. Genomför pilotprojekt som 
syftar till att belysa hinder och möjligheter kring detta. 

Återanvända 
 

 

Fysisk planering 

Åtgärd Målområde Omfattning 

Implementera mål och planera in åtgärder i 
verksamhetsplaneringen 

Samtliga  

Bedömning av ifall avfallsutredning behövs eller ej ska göras i 
alla projekt. Avfallsutredning ska göras för projekt över viss 
storlek eller med någon typ av svårighet. 

Återvinna 
 

Se till att avfallsfrågorna finns med i övriga vägledningar som 

används inom fysisk planering, t.ex. tekniska handböcker och 

liknande. 
Återvinna 

 

Ställ krav på byggaktörer att redovisa planerade avfallslösningar 

för ny- och ombyggnation redan i detaljplaneskedet. 
Återvinna 

 

Utveckla samverkan mellan Gästrike återvinnare och 

kommunernas plan- respektive bygglovsfunktioner när det 

gäller avfallsfrågor i  fysisk planering. 
Återvinna 
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Kommunala bostads- och fastighetsbolag 

Åtgärd Målområde Omfattning 

Implementera mål och planera in åtgärder i 
verksamhetsplaneringen 

Samtliga  

Arbeta enligt framtaget beteendeförändringskoncept för 
att öka sorteringen i flerbostadshus.  

Återvinna  

Informationspaket om källsortering till nyinflyttade 

hyresgäster 
Återvinna  

Inrätta en verkstad där boende kan reparera, måla och 

tapetsera om möbler eller laga cyklar, snickra och sy. 
Återanvända  

Arbeta utefter Boverkets kontrollplan i fråga om 

byggprodukters återanvändning, uppkomst av avfall, 

säkring av materialåtervinning och motverka farliga ämnen 

Förebygga 
resursslöseri 

 

 

Utbildning 

Åtgärd Målområde Omfattning 

Implementera mål och planera in åtgärder i 
verksamhetsplaneringen 

Samtliga  

Arbeta efter det pedagogiska arbetssättet inom LHU 
(Lärande för Hållbar Utveckling) 

Samtliga  

Meddela elevers frånvaro till köket så matberedningen kan 

planeras så precist som möjligt. 
Förebygga 
resursslöseri 

 

Delta i Håll Sverige Rents årliga skräpplockarkampanj Hålla rent och snyggt  

Bli en kemikaliesmart förskola och minska mängden 

kemikalier som barn och personal kommer i kontakt med 
Minska gifter i 
kretsloppet 

 

 

Tillsyn 

Åtgärd Målområde Omfattning 

Implementera mål och planera in åtgärder i 
verksamhetsplaneringen 

Samtliga  

Inkludera avfalls- och resurshushållningsfrågor i 

arbetet med tillsyn i olika verksamheter och företag 
Återvinna  

Ställa krav på en korrekt kemikaliehantering hos 

verksamheter och att farligt avfall sköts enligt lagkrav. 
Minska gifter i 
kretsloppet 

 

Handläggning vid klagomål rörande nedskräpning, 

dumpning och skrotbilar. 
Hålla rent och snyggt  

Genomför tillsynskampanj/informationskampanj kring nytt 

rapporteringssystem för farligt avfall 
Minska gifter i 
kretsloppet 
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Inköp och upphandling 

Åtgärd Målområde Omfattning 

Implementera mål och planera in åtgärder i 
verksamhetsplaneringen 

Samtliga  

Utforma upphandlingar så att avfall förebyggs och 

resurshushållning främjas. 

Förebygga 
resursslöseri 

 

Ställ krav på att använda Möbelpoolen som första leverantör 

av möbler till kommunala verksamheter och bolag. 
Återanvända 

 

Avtala/upphandla hyrlösningar för tillfälliga behov av IT-

utrustning - säsongsvariationer, evenemang, tillfälliga 

arbetstoppar 

Förebygga 
resursslöseri 

 

Ta fram checklista för avfallsförebyggande upphandling som 

sprids till kravställare i hela kommunen. 
Förebygga 
resursslöseri 

 

 

Näringslivsavdelningar 

Åtgärd Målområde Omfattning 

Implementera mål och planera in åtgärder i 
verksamhetsplaneringen 

Samtliga  

Arbeta aktivt för affärsmodeller för cirkulär ekonomi och 
återbruk i regionen. 

Återanvändning  

Stödja företag inom hållbar affärsutveckling och 

varumärkesstrategi. 
Förebygga 
resursslöseri 

 

Arbeta med hållbarhet i besöksnäringen. Hålla rent och 
snyggt 

 

 

Vård och omsorg 

Åtgärd Målområde Omfattning 

Implementera mål och planera in åtgärder i 
verksamhetsplaneringen 

Samtliga  

Mäta matsvinn 
Förebygga 
resursslöseri 

 

Inventera plastprodukter som används för att få överblick av 

produkter, mängder och leverantörer. 
Förebygga 
resursslöseri 

 

Skapa rutin för när olika engångsartiklar ska användas  Förebygga 
resursslöseri 

 

Upphandla funktionen reparation av arbetskläder Återanvända  
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Gästrike återvinnare 

Åtgärd Målområde Omfattning 

Implementera mål och planera in åtgärder i 
verksamhetsplaneringen 

Samtliga  

Delande av goda exempel - samordningsfunktion som tar 
emot och förmedlar goda exempel mellan kommuner och 
kommunala verksamheter 

Samtliga 
 

Arbeta för att medverka i införande av system för 

fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar 

från småhus/villor 

Återvinna 
 

Öka sorteringen av matavfall  Återvinna  

Utbilda och arbeta med beteendeförändrande insatser. Återvinna  

 

 

VA-huvudman 

Åtgärd Målområde Omfattning 

Implementera mål och planera in åtgärder i 
verksamhetsplaneringen 

Samtliga  

Ta fram en strategi för framtida återvinning av fosfor och 
andra resurser ur avloppsslam 

Återvinna  

 

 

För fler exempel på åtgärdsförslag och berörda målgrupper, se Inspirationsbanken i sin helhet.  
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§ 14 Remissyttrande på Kretsloppsplan 2021-2025 för 
Ockelbo kommun 
Diarienummer VGS-2020-68 

Beslut 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att 

1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att 
2. ärendet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Tillsammans med andra kommunala planer och program bidrar 
Kretsloppsplanen till regionala, nationella och globala mål för att skapa ett 
hållbart samhälle och en hållbar värld. Det är lagstadgat att alla kommuner 
ska ha en Avfallsplan, men Gästrike återvinnare väljer att kalla den för 
Kretsloppsplan för att bättre synliggöra vad arbetet handlar om.  
Kretsloppsplanen vänder sig främst till kommunen och dess verksamheter 
och det här är Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings, VGS, svar 
på remissen.  
Målen är generellt bra och relevanta men på flera ställen saknas förslag på 
mål helt, några mål är inte färdigarbetade och en stor andel av de mätbara 
målen saknar förslag på ansvarig verksamhet. Genomförandet av 
Kretsloppsplanen behöver säkerställas och det krävs tydligt ansvar för varje 
mål. 
VGS anser att vi inte ska anta ett dokument som saknar förslag på mål och 
ansvariga för alla områden utan att det säkerställs att någon tar ansvar för 
och slutför detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Remissyttrande på Kretsloppsplan 2021-2025 för Ockelbo 
kommun 
Bilaga Remissyttrande på Kretsloppsplan 2021-2025 för Sandviken, Hofors och 
Ockelbo kommuner 
Yttrande internremiss Kretsloppsplan 

Särskilda yttranden 
Stig Mörtman (M) 

Protokollsutdrag skickas till 
KS Ockelbo 
  

Protokoll 2021-01-26 § 11-16, omedelbar justering (Signerat) Sida 7 av 12
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Sida 
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Protokoll för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Plats och tid 2021-01-26, via Teams och i lokalen Hammaren,  
Folkets Hus, Sandviken, kl 11.00 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagare Se nästa sida 

Plats och tid för justering Digital signering, 2021-01-26 

Avser paragrafer § 11-16 

Sekreterare Eva Nordén 

Ordförande Carina Westerberg 

Justerare Tord Horn Stig Mörtman 

Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Nämnd/Styrelse Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-01-26 

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-27 

Datum då anslaget tas ned 2021-02-18 

Förvaringsplats för protokollet Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

Nämnd/Styrelse 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Mötets diarienummer 
VGS2021/1 

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
 
 

Telefon 
026-24 00 00 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnummer 
212000-2346 

Protokoll 2021-01-26 § 11-16, omedelbar justering (Signerat) Sida 1 av 12
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Närvarolista 

Beslutande ledamöter 
Carina Westerberg (S), Ordförande 
Per Berglund (C), 1:e vice ordförande, deltog § 11 
Gunnar Bergkvist (S) 
Gabriella Ejdhagen (V) 
Stig Mörtman (M) 
Mats Mattsson (C) 
Johan Källberg (L)  
Anders Hansson (M) 
Tommy Stigenberg (C) 
 
Beslutande ersättare 
Tord Horn (S) 
 
Närvarande ersättare 
Kenneth Axling (S), tjänstgörande §§ 12-16 
 
Frånvarande ledamöter 
Jonas Tholén (S), 2:e vice ordförande 
Kenneth Andersson (SD) 
 
Ej närvarande ersättare 
Torbjörn Panth (C) 
Katarina Bolander (SD) 
Peter Ahlmén (S) 
Gunnar Lundström (SD) 
Christina Klopstock (C) 
Björn Sylwan (M) 
Andreas Pernlund (L)  
Sören Bergqvist (S)  
 
Övriga deltagare 
Eva Nordén, nämndsekreterare 
Yvonne Mickels, samhällsbyggnadschef 
Anna Bredberg, miljö- och hållbarhetschef 
Sofie Norberg Domsic, plan- och byggchef 
Eva Brodin, administratör 
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Ockelbo   26   januari   2021   

  Västra   Gästriklands   samhällsbyggnadsnämnd   

    

Särskilt   yttrande   

Remissyttrande   på   Kretsloppsplan   2021-2025   för   Ockelbo   kommun   

Utöver  vad  som  anges  i  remissyttrandet  vill  jag  lyfta  fram  följande.  Redan  i  inledning  till                 
kretsloppsplanen  står  det  svepande  och  mycket  värderande  att  “Vi  är  många  som  vet               
att  klimatkrisen  är  här,  att  haven  är  fulla  med  plast,  att  vi  slänger  för  mycket  mat  och                   
köper  för  mycket  nytt.  Vi  är  många  som  vet  mycket  om  vårt  ohållbara  nuläge  och  vi  vet                   
att   det   är   dags   att   ställa   om.”.     
  

Då  det  inte  finns  några  definitioner  om  vilka  det  är  som  vet  att  klimatkrisen  är  här,  vad                   
klimatkrisen  är,  vilka  hav  är  fulla  av  plast,  vilka  som  slänger  för  mycket  mat,  vilka  som                  
köper  för  mycket  nytt,  vilka  det  är  som  vet  mycket  om  vårt  ohållbara  nuläge  och  vilka                  
som  vet  att  det  är  dags  att  ställa  om  eller  för  den  delen  vilken  påverkan  det  har  på                    
Ockelbo  är  dessa  skrivningar  inget  annat  än  exempel  på  när  känsla  prioriteras  framför               
fakta.   
  

Vidare  menar  jag  att  genom  att  döpa  om  det  lagstadgade  kravet,  att  alla  kommuner  ska                 
ha  en  avfallsplan,  är  det  min  uppfattning  att  skapande  av  en  kretsloppsplan  går  utöver                
det   lagstadgade   kravet,   vilket   tydliggörs   av   frånvaro   av   ansvariga   på   olika   målområden.   
  

Det  sker  även  en  sammanblandning  mellan  det  som  är  ett  kommunalt  ansvar,  dvs  i                
detta  fall  Ockelbo  kommuns  ansvar,  och  aktiviteter  och  eller  nuläge  i  de  andra               
kommunerna   vilket   jag   menar   inte   bör   förekomma   i   en   enskild   kommuns   plan.   
  
  

  Stig   Mörtman   (M)   Ockelbo   
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 

Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 

Stadshuset, Odengatan 37 
Telefon 

026-24 00 00 
 

 

E-post 

vgs@sandviken.se 
Hemsida 

www.sandviken.se 

Organisationsnr 

212000-2346 
 

 

 

 

Åsa Holmberg, 026 - 24 04 87 
asa.holmberg@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-01-08 
Diarienummer 

VGS-2020-68  

 

 
 

 

 
 

 
Kommunstyrelsen  
Ockelbo kommun 
 

 

Remissyttrande på Kretsloppsplan 2021-2025 för 
Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att 

1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att 

2. ärendet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Tillsammans med andra kommunala planer och program bidrar 
Kretsloppsplanen till regionala, nationella och globala mål för att skapa ett 
hållbart samhälle och en hållbar värld. Det är lagstadgat att alla kommuner 
ska ha en Avfallsplan, men Gästrike återvinnare väljer att kalla den för 
Kretsloppsplan för att bättre synliggöra vad arbetet handlar om.  

Kretsloppsplanen vänder sig främst till kommunen och dess verksamheter 
och det här är Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings, VGS, svar 
på remissen.  

Målen är generellt bra och relevanta men på flera ställen saknas förslag på 
mål helt, några mål är inte färdigarbetade och en stor andel av de mätbara 
målen saknar förslag på ansvarig verksamhet. Genomförandet av 
Kretsloppsplanen behöver säkerställas och det krävs tydligt ansvar för varje 
mål. 

VGS anser att vi inte ska anta ett dokument som saknar förslag på mål och 
ansvariga för alla områden utan att det säkerställs att någon tar ansvar för 
och slutför detta.  

181



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2021-01-08 

Diarienummer 
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Ärendet 
Ett förslag på Kretsloppsplan har inkommit till kommunstyrelserna i 
Sandviken, Hofors och Ockelbo för besvarande och remissen har som ett led 
i remissförfarandet distribuerats till VGS för yttrande. Remissvaren ska vara 
Gästrike återvinnare tillhanda 31 mars, 2021. Efter remissen kommer 
förslaget att bearbetas utifrån inkomna synpunkter och sedan lämnas till 
Kommunfullmäktige för beslut om att fastställa Kretsloppsplanen. Detta 
beräknas ske i maj 2021.  

Tidigare under hösten 2020 skickades Kretsloppsplanen ut på internremiss 
och VGS lämnade ett yttrande daterat 2020-09-18. 

Remissvaret har tagits fram genom att alla arbetsgrupper på VGS har bjudits 
in att lämna synpunkter. De grupper vars verksamhet inte berörs av 
Kretsloppsplanen av avböjt att lämna synpunkter. Svar har inkommit från 
Hållbarhet, Miljöskydd, Hälsoskydd, Plan, Bygg, Kart samt Naturvård. 

Förvaltningens synpunkter 
Se bilaga ”Remissyttrande på Kretsloppsplan 2021-2025 för Sandviken, 
Hofors och Ockelbo kommuner” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Remissyttrande på Kretsloppsplan 2021-2025 för Ockelbo 
kommun” 
Bilaga ”Remissyttrande på Kretsloppsplan 2021-2025 för Sandviken, Hofors och 
Ockelbo kommuner” 
Yttrande internremiss Kretsloppsplan 

Protokollsutdrag skickas till 
KS Ockelbo  
 

Underskrifter 
 

Anna Bredberg  
Miljö- och hållbarhetschef 

Åsa Holmberg 
Miljöstrateg 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 

Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 

Stadshuset, Odengatan 37 
Telefon 

026-24 00 00 
 

 

E-post 

vgs@sandviken.se 
Hemsida 

www.sandviken.se 

Organisationsnr 

212000-2346 
 

 

 

 

Åsa Holmberg, 026-240487 
asa.holmberg@sandviken.se 

YTTRANDE 
Sida 

1(4) 
Datum 

2020-09-18 
 

      

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Yttrande internt samråd Kretsloppsplan 

Beskrivning av ärendet 
Förslag på ny Kretsloppsplan har inkommit från Gästrike Återvinnare för en 
intern förankringsrunda (18/8-18/9 2020). David Eriksson och Åsa 
Holmberg har fått uppdraget att samordna yttrande från VGS. 

Förvaltningens synpunkter 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ser i allmänhet positivt på 
förslaget till ny Kretsloppsplan. Förlaget är genomarbetat och har en tydlig 
struktur där alla förvaltningars ansvarsområden lyfts fram på ett överskådligt 
sätt, vilket gör att det tydligt framgår vad respektive förvaltning har för 
ansvar inom arbetet med genomförandet av Kretsloppsplanen. 

Kretsloppsplanen kopplas återkommande ihop med översiktsplanen (ÖP), 
vilket ökar chanserna för att Kretsloppsplan integreras i VGS dagliga arbete 
och den fysiska planeringen. Positivt är också att Kretsloppsplanen, trots att 
det är ett i grunden strategiskt dokument, anger att varje förvaltning har ett 
ansvar att under arbetet med det kommande årets verksamhetsplaneringar, att 
konkretisera hur förvaltningen ska arbeta med Kretsloppsplanen under det 
kommande året. På så sätt skapas förutsättningar att planen faktiskt kommer 
att användas i praktiken, även på detaljnivå. 

 Inspirationsbanken fungerar som ett stöd i det arbetet men det behöver 
förtydligas hur varje kommun ska välja åtgärder från inspirationsbanken 
samt hur dessa åtgärder blir beslutade och genomförda. Det behöver även 
tydligare framgå vem som ser till att de samlade valda åtgärderna är 
tillräckliga för att nå målen. 

Även om vi generellt ställer oss positiva till Kretsloppsplanen är det viktigt 
att nämna att flera av målformuleringarna, enligt VGS, är felformulerade och 
riskerar styra fel i verksamheten om verksamheten enbart styr mot att uppnå 
målen ordagrant. Viktigt att påpeka är dock att andemeningen är bra men att 
formuleringarna generellt behöver ses över.  
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Kretsloppsplanen skulle kunna kopplas tydligare till kommunernas budget 
och styrprocessen. Om det finns med i budget så säkerställs resurser för att 
genomföra innehållet i Kretsloppsplanen. Det vore även önskvärt att 
förtydliga hur uppföljningen ska ske.  

Nedan följer lite mer detaljerade synpunkter på innehållet: 

 Kretsloppsplanen i ett större sammanhang – Översiktsplanen en 
särskilt viktig koppling. Avsnittet beskriver ÖP bra som ett 
vägledande dokument men det bör även lyftas in att ÖP även ska 
visa hur kommunen ska tillgodose allmänna intressen och nationell 
lagstiftning. 

 Tillsammans förverkligar vi våra lokala kretsloppsplaner – 
kommunledning. I avsnitt 10 står att de kommunala 
verksamheterna varje år ska beakta Kretsloppsplanen i sin 
verksamhetsplanering och i sin budgetprocess, men under avsnitt 6 
Kommunledning nämns inte ordet budget. Det är viktigt att budget 
nämns även tidigt i dokumentet då det är en förutsättning för vilka 
åtgärder som kan genomföras.  

 Tillsammans förverkligar vi våra lokala kretsloppsplaner – fysisk 
planering och bygglov. Det bör stå med en punkt om att när ÖP ska 
uppdateras eller en ny ÖP ska tas fram ska Kretsloppsplanen tas 
med i det arbetet. Detta för att tydligare koppla ÖP till 
planeringsverksamhetens olika processer.  

 Tillsammans förverkligar vi våra lokala kretsloppsplaner – fysisk 
planering och bygglov. Punkt 3-5. Rutiner för integrering av 
Kretsloppsplan ska tas fram enligt punkt 3, men punkt 4-5 har 
redan pekat på aktiviteter som skulle kunna avses i punkt 3. Ett 
alternativt förslag är att slå ihop punkterna genom att enligt punkt 3 
peka på behov av rutiner för integrering och sedan ange innehållet i 
punkt 4-5 som exempel på innehåll.   

 Tillsammans förverkligar vi våra lokala kretsloppsplaner – 
tekniska. Tekniska kontoret och VGS är båda viktiga parter i det 
strategiska arbetet och båda behövs för att vi ska kunna uppnå 
hållbar samhällsplanering. Även Tekniskas punktlista behöver 
innehålla en text om ÖP, strategiskt planering och samordning med 
VGS för att tydliggöra sambandet. 

 Nycklar till framgång – fysisk planering. Andra stycket beskriver 
betydelsen av att få med avfallshantering tidigt i planprocesser. 
Den här meningen skulle kunna förtydligas med exempel på 
aktiviteter som samråd. 

 Målområden – Förebygga resursslöseri. Mål 2 redistribution av 
funktionellt matsvinn kan leda fel. Det är ett bra mål att Matakuten 
ska samla in mer, men kan det istället formuleras så att det även tar 
hänsyn till förebyggande åtgärder så att det är behovet snarare än 
kapaciteten som minskar. Ett förslag skulle kunna vara att mäta 
andel istället för ton. 
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 Målområden – Förebygga resursslöseri. Mål 3 engångsartiklar. 
Ordet fasa ut kan helt strykas i meningen så att det bara står byta ut. 
Att använda ordvalet ”fasas ut” kan tolkas som att det är något som 
sker frivilligt under en längre period. 

 Målområden – Förebygga resursslöseri. Mål 5. Begreppet 
livscykelhantering är otydligt. Den överstrukna meningen om 
ökande livslängd för elektronik beskriver tydligare vad målet 
handlar om.  

 Målområden – Skapa ett giftfritt kretslopp. Stryk alternativ rubrik 
att minska gifter i kretsloppet. Mål 2. Farliga ämnen skulle behöva 
förtydligas, antingen på plats i dokumentet eller med hänvisning till 
andra källor för att tydliggöra vilka ämnen som avses. Exempelvis 
kan några grupper såsom tungmetaller, hormonstörande ämnen, 
skadliga för vattenlevande organismer eller liknande nämnas.  

 Målområden – Skapa ett giftfritt kretslopp. Mål 4. Synpunkt på att 
det är mer en aktivitet än ett mål. Målet är att minska gifter i slam 
och att ta fram riktlinjer för förebyggande uppströmsarbete tolkar vi 
som en aktivitet där den viktigaste delen är implementering av 
handlingsplanen snarare än framtagandet.  

 Målområden – Återanvända. Mål 1. Termen grovavfall är 
svårtolkad och vi föreslår att termen konkretiseras genom några 
beskrivande exempel på grovavfall.  

 Målområden – Återvinna. Mål 5. Förtydliga att fosfor är ett 
näringsämne. Pilotstudier pågår med slam från slutna tankar och 
skulle kunna vara en åtgärd att arbeta vidare med.  

 Målområden – Hålla rent och snyggt. Fundera på om rubriken kan 
vara mer konkret och direkt föra tankarna till nedskräpning. Hålla 
rent och snyggt kan tolkas vidare än bara kopplat till nedskräpning. 
Mål 2. Vi föreslår samma eller liknande mål men utan att enbart 
koppla till Håll Sverige Rent. Man kan peka ut 
Skräpplockardagarna som ett exempel på hur man kan delta, men 
målet borde vara mer skräpplockning. Antal deltagare i 
Skräpplockardagarna kan vara en indikator.  

 Målområden – Hålla rent och snyggt. Mål 3. Att antalet 
nedskräpningsärenden ska minska är ett olämpligt mål då det styr 
fel. Det säger mer om anmälningsbenägenheten och hur lätt det är 
att rapportera in än om det verkliga problemet. Förslag på alternativ 
kan vara att andelen som har kännedom om kommunen e-tjänst för 
inrapportering av nedskräpning ökar. 

 Sakfrågor – Slam. Förtydliga vilket område som avses och se över 
siffran 9000 hushåll då Hälsoskydd tycker den låter låg. 

 Sakfrågor. Förslag att lägga till området animaliska biprodukter 
alternativt förtydliga om det ingår i en annan avfallsgrupp. 
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Enligt uppdrag 

David Eriksson 
Samhällsplanerare 

Åsa Holmberg 
Miljöstrateg 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 

Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 

Stadshuset, Odengatan 37 
Telefon 

026-24 00 00 
 

 

E-post 

vgs@sandviken.se 
Hemsida 

www.sandviken.se 

Organisationsnr 

212000-2346 
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Förvaltningens synpunkter 
Eftersom Kretsloppsplanen bygger på verksamheternas egna bedömningar 
om vilka åtgärder som behövs är det av yttersta vikt att uppföljningen 
fungerar och att nämnder besvarar hur de arbetat med att genomföra åtgärder 
i enlighet med Kretsloppsplanen. Den otydliga ansvarsfrågan kring så många 
mål är också en stor riskfaktor. VGS bedömer också att Gästrike återvinnare 
behöver göra en samlad uppföljning som presenteras för KS årligen. 
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VGS roll  
För att genomförandet ska lyckas behöver en ansvarig person utses i 
respektive verksamhet och dessa bör samlas minst en gång årligen med KS 
som sammankallande. Om KS anser att VGS ska vara samordnare och 
uppföljningsansvarig för Kretsloppsplanen behöver förvaltningens resurser 
förstärkas, alternativt kommer det miljöstrategiska arbetet för kommunen att 
minska med motsvarande omfattning.  

 

Frågeställningar från Gästrike återvinnare: 

1. Är de föreslagna mätbara målen relevanta för kommunen? Vill ni 
föreslå att något mål utgår, tillkommer eller omformuleras? 

Målen är generellt bra och relevanta men på flera ställen saknas förslag på 
mål helt, några mål är inte färdigarbetade och en stor andel av de mätbara 
målen saknar förslag på ansvarig verksamhet.  

Bygg anser inte att målen för bygg- och rivningsavfall är mätbara och 
jämförbara utan påpekar att de är formulerade som aktiviteter. Förvisso är 
det bra aktiviteter, men de är svåra att följa upp och jämföra mellan olika 
fastighetsbolag och liknande verksamheter.  

VGS anser att vi inte ska anta ett dokument som saknar förslag på mål och 
ansvariga för alla områden utan att det säkerställs att någon tar ansvar för 
och slutför detta.  

 

2. Hur ser de olika nämnderna och styrelserna i kommunkoncernen på 
sin roll i arbetet att förverkliga Kretsloppsplanen och dess mål? Har 
verksamheterna den information och de förutsättningar de behöver? 

Då 42% av målen i remissversionen saknar förslag på ansvarig verksamhet 
medför det en risk att målen som föreslås inte behandlas av rätt instanser och 
att målen i genomförandefasen därför inte kommer att lyckas. Detta eftersom 
avsaknad av ansvarig verksamhet sannolikt innebär att rollern och 
gränsdragningarna mellan olika verksamheter är otydliga. Otydliga frågor 
som "faller mellan stolarna" tenderar att  vara svårgenomförbara. Sannolikt 
saknas både information, kunskap och förutsättningar i dessa fall.  

Förutom att endast verka, uppmuntra och informera i frågan så kan vi genom 
den fysiska planeringen frigöra ytor för avfallshantering och ge en 
viljeriktning i ex en detaljplan på var en lämplig avfallshantering kan ske. 
När vi planerar nya bostäder bör vi ha med frågan om avfallshantering i ett 
tidigt skede, vart ska miljörummen finnas i området etc. 

Dumpning är ett omfattande och kostsamt problem för de kommuner som 
ingår i VGS ansvarsområde. Klagomål gällande nedskräpning går endast 
delvis via tillsynsmyndigheten samtidigt som mycket få ärenden kan klaras 
upp. Det mesta åläggs kommunen att städa upp. Det finns ett stort behov av 
att hantera denna fråga, samtidigt som ingen av kommunernas instanser 
anser att de ansvarar för problemet. Det är tydligt att det råder en oklar 
ansvarsfördelning och kunskapsbrist kring hur problemet kan adresseras.  
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VGS anser att det är bra att alla nämnder och styrelser förväntas ha mål och 
åtgärder för att förebygga engångsartiklar av plast, minska mängden 
restavfall, öka sortering och återvinning av matavfall, öka sortering och 
återvinning av förpackningar och tidningar. Det kan dock vara svårt att sätta 
mätbara mål samt att kunna relatera dem till hur det sett ut tidigare då det 
sannolikt för de flesta verksamheter saknas sådana data.  

Vidare anser vi att VGS bör vara involverade i, men inte ansvara för, arbetet 
med att förebygga bygg- och rivningsavfall samt återanvändning och 
reparation av bygg- och rivningsavfall (pilotprojekt). VGS kan bidra med t 
ex rådgivning kring bygglov, rådgivning gällande miljötillsyn samt 
framtagande av informationsmaterial och liknande åtgärder. För att kunna 
hjälpa byggherrar, framför allt privata byggherrar som är i störst behov av 
stöd och rådgivning, behöver Bygg informationsmaterial om hur bygg- och 
rivningsavfall ska sorteras i fraktioner på byggarbetsplatsen för återvinning 
och återbruk.  

 

3. Vilka nämnder eller bolag vill kommunen utse som ansvariga för 
respektive mätbart mål? Vi önskar att ni justerar och kompletterar 
tabell 1 i kapitel 4 ”Mål” med ansvariga nämnder och styrelser. 

VGS anser att vi bör ansvara för målen "Farligt avfall från verksamheter" 
samt "Dumpningar".  

Ett stort ansvar för att förebygga resursslöseri och liknande ligger på 
myndigheterna och alla enheter och förvaltningar ska bidra till det målet. 
Gästrike återvinnare kan bidra med informationskampanjer och 
informationsmaterial.  

 

4. Är innehållet i förslaget relevant och tydligt eller behövs 
förtydliganden?  

Avsnittet sju nyckar till framgång innehåller en del viktiga åtgärder och 
målsättningar och framhålls att nycklarna tillsammans med uppföljning och 
ekonomiska förutsättningar är de viktigaste styrmedlen för att uppnå mål och 
genomföra åtgärder i Kretsloppsplanen. Däremot saknas motsvarande mål i 
målavsnittet för flera av nycklarna såsom "Ökad beteendeinsikt", "Ökad 
kunskap och förståelse", "Tidig och hållbar fysisk planering" samt 
"Värdeskapande samverkan".  

VGS bedömer det som en stor risk att genomförandet av Kretsloppsplanen 
inte lyckas då fokus ligger på målen och det som följs upp under 
genomförandefasen, inte på nycklar till framgång. Det behöver förtydligas 
hur man ska lyckas uppnå målsättningarna under avsnittet "Nycklar till 
framgång". 

I Kretsloppsplanen omnämns "Ökad beteendeinsikt" som den första nyckeln 
till framgång, vilket VGS tolkar som att det är den viktigaste nyckeln. Men 
då det inte finns något tydligt mål kopplat till detta tolkar VGS det som att 
arbetet med alla mål ska utföras med att skapa en nudgeing-effekt genom 
utformning av den fysiska miljön så att beteendeförändringar kommer till 
stånd. Att det är "lätt att göra rätt". Här menar VGS att i princip alla 
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kommunala verksamheter behöver hjälp av Gästrike återvinnare för att öka 
kunskapen om ur man kan arbeta med problemområden och frågeställningar. 

Byggsidan menar att man saknar både lagstöd och verklighetsförankring och 
undrar hur man når fastighetsägare med information om fastighetsnära 
insamling. Bygg efterfrågar tillgänglig information kring fastighetsnära 
insamling samt bygg- och rivningsavfall då man arbetar nära medborgarna 
och förväntar sig frågor om detta. 

 

5. Hur kan kommunen implementera Kretsloppsplanen i sin styrning 
och uppföljning på ett bra sätt? Behöver planen förtydligas med 
avseende på styrning, genomförande och uppföljning?  

Eftersom Kretsloppsplanen bygger på verksamheternas egna bedömningar 
om vilka åtgärder som behövs är det av yttersta vikt att uppföljningen 
fungerar och att nämnder besvarar hur de har arbetat med genomförande av 
åtgärder i enlighet med Kretsloppsplanen. Den otydliga ansvarsfrågan kring 
så många mål är också en stor riskfaktor. VGS bedömer också att Gästrike 
återvinnare behöver göra en samlad uppföljning som presenteras årligen för 
respektive KS. För att klara en sådan uppföljning krävs sannolikt förstärkta 
resurser för Gästrike återvinnare.  

Bygg anser att man genom verksamhetsplanering både själva och 
tillsammans med Miljö- och hållbarhet kan ta fram arbetssätt för att 
informera i rätt skede av bygg- och rivningsprocessen. 

 

6. Hur skulle en bra struktur för genomförandet av Kretsloppsplanen se 
ut i kommunkoncernen med till exempel arbetsgrupper, 
referensgrupper eller andra strukturer?  

Om genomförandet av Kretsloppsplanen ska lyckas behöver en ansvarig 
person utses i respektive verksamhet och dessa behöver samlas minst en 
gång per år med KS som sammankallande. Om KS anser att VGS ska vara 
samordnare och uppföljningsansvarig för Kretsloppsplanen behöver 
förvaltningens resurser förstärkas, alternativt kommer det miljöstrategiska 
arbetet för kommunen att minska med motsvarande omfattning.   

Kretsloppsplanen behöver brytas ner till varje verksamhets nivå för att man 
där ska kunna identifiera och strukturera ett tydligt arbetssätt för 
implementering av planen. Vad kan tex bygglovsavdelningen göra för att 
förebygga resursslöseri, återanvända och reparera byggprodukter, återvinna 
(fastighetsnära insamling) eller hålla rent och snyggt genom att förebygga 
dumpningar. 
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Övriga synpunkter 
 

Återvinna 

 

Mål Slam  
“En strategi för framtida återvinning av fosfor och andra resurser ur 
avloppsslam ska tas fram till år 2025”  
 
Lagstiftningen kring slam är under översyn och utan ny lagstiftning på plats 
är målet om återvinning av fosfor och andra resurser ur avloppsslam svårt att 
uppnå. Det krävs även en acceptans hos kommunernas invånare och det är 
viktigt att det går att utöva tillsyn på hanteringen.   

  

Mål Textil, delmål 1  
“Andelen textil i restavfallet ska minska”  
  

Mål textil, delmål två  
“Mängden insamlad textil på återvinningscentralerna ska öka”  
 
Det är viktigt att insamling av textil, som ett relativt nytt materialslag, 
kompletteras med information och möjlighet till inlämning på ställen som är 
lättillgängliga. Behövs det möjligen en lagstiftning om producentansvar för 
textil? 
 

Hålla rent och snyggt 

 
Naturvård saknar trädgårdsavfall i Kretsloppsplanen och anser att det borde 
finnas ett förebyggande arbete för att minska dumpning av trädgårdsavfall. 
Dels för att hålla rent och snyggt men framför allt för att förhindra att 
invasiva arter sprider sig i naturen.  
 

Förebygga nedskräpning  

 
Både alternativ A och B är bra saker att arbeta för, men ingen kan anses vara 
en förebyggande målformulering. För att förebygga nedskräpning och 
dumpning måste mål såväl som arbete framåt även vara av förebyggande 
karaktär. Förslag kan vara åtgärder som syftar till ökat medvetande om 
samhällskostnaden för nedskräpning och dumpning samt att arbeta med 
nudging och ”lätt att göra rätt”-inriktade insatser. Det kan vara att det är 
lättare att göra rätt på ÅVC genom ökad tillgänglighet att kasta sitt skräp, 
hjälp att sortera. Man kan arbeta med utökade öppettider på ÅVC i de 
mindre samhällena och närma sig bostadsområdena och göra insatser vid 
kända dumpningsställen i form av vägbeskrivning till närmaste ÅVC, 
information om vad nedskräpning och dumpning kostar samhället. Det 
behövs även ett ökat tryck på markägare att stänga och låsa bommar där så är 
möjligt.  
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Vid uppföljning av målen behöver det tas i beaktande hur 
rapporteringsbenägenheten påverkar antalet ärenden.  
 

Tillsammans förverkligar vi våra lokala kretsloppsplaner  

 
Under tillsyn (Miljö, Livsmedel, hälsoskydd) står ”Handläggning av 
klagomål rörande nedskräpning, dumpning och skrotbilar.” två gånger.   

  

Slam och fett  

 

Slam:   
Det är ett väldigt viktigt mål att nya, kretsloppsanpassade lösningar för 
slamhantering tas fram i slamstrategin med tanke på kommande krav på 
utvinning av fosfor ur slam. Det är även viktigt att möjliggöra tillsyn av 
verksamheten. VGS tror att siffran 9000 hushåll med enskilda avlopp i 
området är en för låg siffra. 
 
Förtydliga gärna vad som händer med slammet idag och från de mindre 
anläggningarna samt se över andra stycket under ”Arbete framåt” som har 
flera slarvfel.  

  

Fett:   
Ansvarsfrågorna i detta kapitel är otydliga, vem har tillsyn tex? Viktigt att 
uppdelningen av tillsynsansvar är tydlig samt att kravställningarna är 
rimliga. Köksfett från privatpersoner från tex fritering i hemmet saknas i 
texten.  
 

Nedlagda deponier 

Ur ett tillsynsperspektiv har VGS inget att tillägga men vad gäller tillsyn och 
föreläggande gentemot fastighetsägare och verksamhetsägare som är 
ansvariga för förorenade områden arbetar VGS utifrån en 
prioriteringsordning och för tillfället (2020) är det inte kommunala deponier 
som prioriteras högst. Detta hindrar självklart inte ansvariga kommunala 
bolag och förvaltningar att själva arbeta med sina förorenade områden.  
 
 

Underskrifter 
 

Anna Bredberg  
Miljö- och hållbarhetschef 

Åsa Holmberg 
Miljöstrateg 
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Från: Sundelius, Ann-Katrin 
Skickat: den 18 februari 2021 11:23 
Till: Eriksson, Ann-Chatrine 
Ämne: VB: Remiss av förslag till Kretsloppsplan för Ockelbo kommun 
 
Vi får väl se detta som ett svar från Ockelbogårdar? 
Mvh 
Ann Katrin 
 

Från: Warren, Pamela <pamela.warren@ockelbo.se>  
Skickat: den 18 februari 2021 10:57 
Till: Sundelius, Ann-Katrin <ann-katrin.sundelius@ockelbo.se> 
Ämne: Sv: Remiss av förslag till Kretsloppsplan för Ockelbo kommun 
 
Hej Ann-Katrin, 
Jag har gett styrelsen möjlighet att ge synpunkter på Remissen men det var ingen som hade någon 
erinran. 
Eftersom Ockelbogårdar redan börjat arbeta efter Kretsloppsplanen som att den redan är beslutad att 
gälla, så har vi upptäckt att det finns en del saker som skulle underlätta och det är: 

 Placeringsproblematiken i befintliga bostadsområden. Det bör underlättas, utöka byggrätten där 
vi inte har någon, eller omarbeta detaljplanerna så att det finns angivna platser för placering av 
miljöhusen.   

 Finns det möjlighet att lägga till en skrivning om att bostadsbolaget ska arbeta efter 
Kretsloppsplan i Ägardirektivet för att uppnå planens fastställda mål?  (Det skulle vara bra utifrån 
att vi har facit på vad ett litet Miljöhus kostar, då vi byggde ett i samband med nybyggnation på 
Höjdvägen 7. För 25 lägenheter kostade  Miljöhuset drygt 300 000 kr att bygga och utifrån en 
diskussion med Gästrike Återvinnare behöver bolaget bygga 15 st för att täcka kravet på att de 
ska ligga högst 600 m från bostaden. Kostnaden blir minst 4,5 Mkr och Ockelbogårdar måste låna 
pengar för att tillgodose kravet. Då har vi inte räknat med kostnaderna för tillstånd att få bygga 
dem) 

 Bolaget ser en utmaning i att behöva anställa ytterligare en person som är ansvarig för att 
sortering av avfall efterlevs av våra hyresgäster.  

 Adressättning på Miljöhusen bör föregås av information och riktlinjer från VGS. (Det här sa jag till 
om på Styrmötet igår iof) 

 
Vi har redan förankrat det mesta av våra synpunkter eftersom vi varit med och arbetat fram 
Kretsloppsplan både i arbetsgruppen och Styrgruppen, så det här är vad vi kan komma på utöver det.  
Mvh//Pamela 
 
 
 

Från: Sundelius, Ann-Katrin <ann-katrin.sundelius@ockelbo.se>  
Skickat: den 29 oktober 2020 07:42 
Till: Warren, Pamela <pamela.warren@ockelbo.se> 
Ämne: VB: Remiss av förslag till Kretsloppsplan för Ockelbo kommun 
 
God morgon! 
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Tar ni en diskussion i era verksamheter och styrelse och så samordnar vi ett gemensamt svar från 
kommunkoncernen? Jag tycker det verkar vara ett bra upplägg men har ju inte varit med i processen 
tidigare…. 
Gästrike Återvinnare har varit tydliga med att vi ska minska antalet mål! 
Mvh 
Ann Katrin 
 

Från: Söderhielm, Anna Carin <anna_carin.soderhielm@gastrikeatervinnare.se>  
Skickat: den 28 oktober 2020 08:29 
Till: Ockelbo kommun (e-post) <kommun@ockelbo.se> 
Kopia: Eriksson, Ann-Chatrine <ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se>; Sundelius, Ann-Katrin <ann-
katrin.sundelius@ockelbo.se>; Warren, Pamela <pamela.warren@ockelbo.se>; Yvonne Mickels 
<yvonne.mickels@sandviken.se>; Jonsson, Magnus <magnus.jonsson@politik.ockelbo.se>; Åstrand, 
Mats <mats.aastrand@icloud.com>; Larsson, Karl Birger <karl_birger.larsson@politik.ockelbo.se>; 
Strömner, Joel <joel.stromner@politik.ockelbo.se>; Hellberg, Kerstin 
<kerstin.hellberg@politik.ockelbo.se>; Karlsson, Anna-Karin <anna-
karin.karlsson@gastrikeatervinnare.se> 
Ämne: Remiss av förslag till Kretsloppsplan för Ockelbo kommun 
 
Hej! 
 
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare översänder här förslag till ny Kretsloppsplan för Ockelbo 
kommun, för vidare remisshantering inom Ockelbo kommunkoncern. 
 
I missivet hittar ni information om ärendet. Hör gärna av er om ni har frågor eller behöver ytterligare 
information eller förtydliganden.  
 
Vi önskar svar på remissen senast den 31 mars 2021. 
 
De bilagor som hör till ärendet kommer att läggas ut på webbplatsen (www.kretsloppsplangavleborg.se) 
under denna vecka.  
 
Med miljövänlig hälsning 
 

Anna Carin Söderhielm 
Hållbarhetsstrateg, 026-17 84 03 
anna_carin.soderhielm@gastrikeatervinnare.se 
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Kommunkontoret 
Sundelius, Ann-Katrin 
ann-katrin.sundelius@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-05 

Referens 
KS 2021/00069  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Revidering av Bostadsförsörjningsprogram 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunkontoret i uppdrag att initiera arbetet med att 
revidera Bostadsförsörjningsprogrammet för Ockelbo kommun. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag SFS 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall 
varje kommun besluta om riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Syftet med 
planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs. Enligt denna lag skall riktlinjer för 
bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. 
Ockelbo kommuns bostadsförsörjningsprogram 2015-2018 behöver mot 
denna bakgrund revideras.  
                         

Beslutet ska skickas till 
Teknisk chef  
VD Ockelbogårdar 
Stadsarkitekt 
Socialchef 
T f kommunchef  
Ekonomichef 
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Arbetsmarknadsenheten 
Larsson, Thomas, 0297-55521 
thomas.larsson@ockelbo.se 
Socialförvaltningen 
Lindstrand, Sofia, 0297-55573 
sofia.lindstrand@ockelbo.se 
Socialförvaltningen 
Lujinovic, Nedzad, 0297-55399 
nedzad.lujinovic@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-05 

Referens 
KS 2021/00139  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Samarbete Individ och familjeomsorgen - 
arbetsmarknadsenheten - Arbetsmarknadsinsatser 

Förslag till beslut 
1. Individ och familjeomsorgen kan ta beslut om arbetsmarknadsinsats för 
försörjningsstödstagare som stärker personens väg mot egen försörjning. 
2. Arbetsmarknadsinsatsen ska bedömas i varje enskilt ärende av individ och 
familjeomsorgen med en samplanering och underlag från handläggare vid 
arbetsmarknadsenheten. 
3. Insatsen är en särskild anställning (lönebidrag eller 
introduktionsanställning) inom den kommunala verksamheten och där 
anställningsstöd beviljas av arbetsförmedlingen och arbetsplatsen godkänds 
av de fackliga organisationerna. 
4. Kostnaden för individ och familjeomsorgen gällande satsningen kan bli 
högre än försörjningsstödet för dessa individer/hushåll. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten har ett 
samverkansprojekt. Målen är att minska behovet av försörjningsstöd och 
samtidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i 
kommunen under flera år. Modellen innebär att kommunen erbjuder en 
särskild anställning, där kommunens två enheter, Individ o familjeomsorg 
och arbetsmarknadsenhet samarbetar med arbetsförmedlingen och fackliga 
organisationer. 
 
Personer som visat en positiv viljeinriktning mot arbetsmarknaden erbjuds 
en anställning med anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Den kan 
kombineras med studier på vuxenutbildningen om behov finns, innehållet 
ska individanpassas till varje persons behov. Anställningen kan förlängas 
upp till två år, målet är att personen rekryteras till en reguljär anställning 
tidigare eller vidare till heltidsstudier.  
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-03-05 

 
KS 2021/00139 

Sida 
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Ärendet 
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.  
I fallet med lönebidragen har individerna möjlighet att komma in i 
samhällets övriga trygghetssystem som sjukpenning och a-kassa och 
kommer därför troligen inte belasta kommunens budget ens efter avslutad 
anställning, även om de inte går vidare till anställning någon annanstans, då 
de har egna inkomster. I fallet med båda anställningsformerna så innebär 
anställningar skatteintäkter för kommunen till skillnad från om individerna 
istället skulle uppbära försörjningsstöd. 
 
Kostnaden per anställd utgörs av den del som överstiger anställningsstödet 
från Arbetsförmedlingen och det är denna del som IFO bekostar. 
 
Alla personer i projektet har upplevt öka hälsa i avseendet positiv personlig 
utveckling och ökad tilltro till egen förmåga, de ser mer positivt på sin 
framtid.  
 
För Ockelbos del, som har mycket hög andel barnfattigdom och generellt sett 
låga utbildningsnivåer, ger detta även många barn möjlighet att se att deras 
föräldrar har ett jobb, de deltar i och bidrar till samhället. Föräldrarna kan 
också få möjlighet att utbilda sig under tiden vilket på sikt troligen hjälper 
såväl föräldrarna själva till vidare anställningar och kan ge barnen en 
förståelse för vikten av utbildning och därför motivation att själva satsa på 
sina egna utbildningar.  
 
Individ och familjeomsorgen har avsatt en miljon i budget för projektet 
under 2021. Medlen är i dagsläget intecknade för de beslut som redan är 
tagna. Vi ser att behovet är större under 2021, därför behöver projektet 
utökas. 
 
Förslaget är att flera personer kan få en förlängning under 2021 och att nya 
personer som uppbär försörjningsstöd får ta del av insatsen och kan erbjudas 
en särskild anställning i de fall där försörjningsstödet ligger på ungefär 
samma nivå som anställningen. 
Individ och familjeomsorgen får därmed möjlighet att ”växla” 
försörjningsstödet till en särskild anställning i kommunen. 
 
Om möjligheten till denna typ av anställningar inte finns riskerar många av 
dessa personer att helt stå utan såväl insatser gällande sitt arbetssökande som 
inkomster. De återgår till försörjningsstöd vilket belastar 
försörjningsstödsbudgeten samt ökar arbetsbelastningen på IFO i stor 
utsträckning vilket i sin tur innebär att personer med andra, mer komplexa 
arbetshinder, kanske inte kan få stöd i samma utsträckning som nu.  
 
Ann-Katrin Sundelius  Johan Callenmark 
T f kommunchef  Socialchef 
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Kommunkontoret 
Sundelius, Ann-Katrin 
ann-katrin.sundelius@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-05 

Referens 
KS 2021/00148  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Representant i Leader Gästrikebygdens styrelse 

Förslag till beslut 
Näringslivschef Mimmi Ekström utses som Ockelbo kommuns representant i 
Leader Gästrikebygdens styrelse. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Carita Carter har varit Ockelbo kommuns representant i Leader 
Gästrikebygdens styrelse. Förvaltningen föreslår nu att uppdraget läggs på 
näringslivschef Mimmi Ekström, som är positiv till att ta på sig uppdraget. 
 
Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för Leader Gästrikebygdens 
verksamhet, vilket bl.a. innebär att genomföra den strategi som 
Leaderområdet fått beviljad och finansierad, och att fatta beslut om 
finansiering till projekt. Styrelsen ska enligt Jordbruksverkets regler ha en 
samlad kompetens kopplad till insatsområden i Leaderområdets strategi. 
Styrelsen som väljs av föreningsstämman ska bestå av representanter från 
offentlig, privat och ideell sektor.  
                         

Beslutsunderlag 
T f kommunchef Ann-Katrin Sundelius tjänsteskrivelse 2021-03-05. 
 

Beslutet ska skickas till 
Leader Gästrikebygden 
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Kommunkontoret 
Sundelius, Ann-Katrin 
ann-katrin.sundelius@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-15 

Referens 
KS 2021/00159  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Lokal för politiska sammanträden, utbildningar m m 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag att upprusta 
Gläntan inom befintliga ekonomiska ramar, och med en teknisk utrustning 
som möjliggör webbsändningar m m. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande gav kommunkontoret i uppdrag att se över 
den tekniska utrustningen i Perslundaskolans aula med anledning av de 
problem som varit i samband med fullmäktiges möten och webbsändningar.  
Då det krävs omfattande investeringar för att åtgärda problemen, och mot 
bakgrund att nyttjandet av lokalen är mycket begränsat, fick 
kommunkontoret i uppdrag att inventera kommunens lokaler för att hitta en 
ersättning till matsal/aula på Perslundaskolan. 
Med den inventeringen som grund föreslår nu kommunkontoret en 
upprustning av Gläntan inom befintliga ekonomiska ramar, samt att lokalen 
utrustas med nödvändig teknik för webbsändningar etc. Kostnaden för att 
upprusta lokalen och byta ut de trasiga skjutdörrarna uppgår till 240 000 
kronor. 
Kostnaden för den flyttbara, tekniska utrustningen beräknas till 450 000 
kronor.                         

Beslutsunderlag 
Bilaga lokalutredning                          

Beslutet ska skickas till 
Teknisk chef  
Ekonomichef 
IT-strateg 
Kommunikatör 
Kommunsekreterare 
T f kommunchef  
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-15 

Referens 
KS 2021/00005  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
 Årsredovisning 2020 
 Rapport finanspolicy 2020-12-31                       
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-15 

Referens 
KS 2021/00006  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 
 Corona/Covid-19 – aktuell situation  M Lindblom 
 Verksamhetsplan 2020 – uppföljning  A-S Stensson 
 Verksamhetsplan 2021   A-S Stensson 

 
                       

202



 

 

1 (12) 

 

2021–03–30 
Diarienummer 

 

 
Kommunstyrelse- 

förvaltningens  
Verksamhetsplan 2020 - 

uppföljning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen 2021-03-30, §  
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETS-
PLAN 2020 – MÅLUPPFYLLELSE 

1. Ekonomi 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

• Underlag för lokalstrategiplan/intern-
hyra ska tas fram i samarbete med 
tekniska.  Målet uppfyllt  

– Kartlägga användandet av kom-
munens lokaler. Målet uppfyllt  

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

– Tillsammans med tekniska ta fram 
förslag på lokalstrategi 

Arbete pågår 

 

Process med översyn av 
det övergripande förvalt-
ningsavtalet Ockelbo 
kommun och Ockelbogår-
dar pågår.  

Beräknas färdigställas un-
der 2021. 

• Inköpsfunktionen i kommunen ska sä-
kerställas.  

Målet uppfyllt 

Inköpsfunktionen sker se-
dan juni 2020 i samverkan 
med Sandvikens kom-
mun. 

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

Målet ej uppfyllt 

Utbildningssatser är inte 
genomförda pga rådande 
pandemi.  

Kommer att planeras un-
der 2021. 

– Avtalstroheten i kommunen ska 
öka inom alla områden Målet ej uppfyllt 

Uppföljning sker men be-
höver utvecklas vidare, vi-
ket kommer att ske i sam-
verkan med Sandvikens 
kommun 
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Mål Måluppfyllelse Kommentar 

• Ekonomiadministrativa rutiner inom 
internkontroll ska aktualiseras  Arbete pågår  

− Avstämning i april och septem-
ber Arbete pågår 

Avstämning av internkon-
trollsplanens ekonomiska 
rutiner sker två gånger 
per år (augusti och febru-
ari)  

Utvecklas vidare under 
2021 

• Utveckla elektronisk fakturahantering. Målet uppfyllt  

− Utveckla e-kundfakturor och ut-
öka andel  Målet uppfyllt 

Kommer att utvecklas vi-
dare under 2021. 

− Internetbanksfakturor Målet ej uppfyllt 
Diskussioner pågår hur vi 
ska arbeta vidare med 
denna fråga. 

− 75 % av kommunens leveran-
törsfakturor ska utgöras av e-
fakturor 

Målet ej uppfyllt 

Information till alla leve-
rantörer har delgivit om 
vad de har att förhålla sig 
till. 

Abonnemangsfakturor har 
inletts till viss det. 

• Utveckling av bokslutsprocessen Målet delvis uppfyllt Bokslutsportal infördes till 
delårsbokslutet 2020. 

− Årlig avstämning/utvärdering 
med åtgärdsplan ska göras av 
de olika processerna 

Målet delvis uppfyllt  

• Marknadsföring och kommunikation   

– Förbättra informationen om eko-
nomienhetens verksamheter Målet ej uppfyllt Kvarstår 2021 

– Informationen via intranätet och 
hemsidan ska utvecklas utifrån ett 
digitaliseringsperspektiv 

Målet ej uppfyllt 
Kvarstår 2021 

(utveckling av e-tjänster 
inom ekonomiområdet) 
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2. HR/Personal 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

Sjukfrånvaron ska inte öka 

Sjukfrånvaro anges här för kommunstyrel-
sen. Övergripande redovisning för sjuk-
frånvaron anges i personalberättelsen. 

 

Målet uppfyllt 

Sjukfrånvaron för kom-
munstyrelsen oförändrad 
vid jämförelse från föregå-
ende år, 1,6 % 

 

Följande övergripande områden anges i personalberättelsen och anges totalt för kommu-
nen. 

• Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka 
• En värdegrund för kommunen ska utarbetas. 
• Utveckling av system för personalstöd 
• Personalpolitiskt program ska under 2020 utarbetas och fastställas av fullmäktige 
• Skapa riktlinjer och rutiner för arbetsmiljöarbetet  

3. Teknikområdet 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

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

Målet ej uppfyllt 

Tomter för småhus är fler 
än 10st. Vid årsskiftet 
2020/2021 har vi ingen le-
dig tomt för flerfamiljshus, 
dock är 2 detaljplaner un-
der framtagande.   

Etapp 1 av ombyggnationen av ventilat-
ionen på Centrumhuset ska vara klar un-
der 2020. 

Målet påbörjat 

Upphandlingsunderlaget 
färdigställdes under 2020 
och upphandlingen tillde-
lades i början av 2021. 

Under 2020 ska vi fastställa en framtida 
organisation för Tekniska enheten. Målet påbörjat 

Yttreskötseln tas över i 
egen regi 2021 och ett ut-
ökat samarbete med Ock-
elbogårdar har börjat dis-
kuteras. 
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4. Näringsliv/turism 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

Förbättra dialogen med företagare Målet påbörjat 

Klättrat på Svenskt Nä-
ringslivs ranking, men inte 
nått målet att vara bäst i 
länet samt bland de 100 
bästa i landet. År 2020 var 
Ockelbo plats 183 och 
plats 3 i länet. 

Nå fler invånare, besökare och företagare 
i digitala forum Målet uppfyllt  

Revidering av Turismstrategin 

Strategin byter namn och kommer att be-
nämnas Besöksnäringsstrategi. 

Målet påbörjat 

Revideras under år 2021, 
parallellt med den region-
ala besöksnäringsstrate-
gin 

5. Infrastruktur/samhällsplanering 

5.1. Bredband 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

• Under året tas ny bredbandsstra-
tegi fram för åren 2021 - 2025 Målet ej uppfyllt Skjutet till första halvår 

2021 

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

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

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

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

lektivtrafik. 

Målet delvis uppfyllt 

 

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

Gör Kuxatrafiken digitalt sökbar för 
att underlätta för resenärer.    

− Hållplatser, tidtabell och tur-
lista behöver synas digitalt 
på trafiksajter.  

− Utforma samarbete med X-
trafik för att samnyttja sy-
stem. 

Målet ej uppfyllt 

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

Förbättra standarden på Kuxatrafi-
kens hållplatser.   

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

Delvis uppfyllt 

Ett 15-tal skyltar har bytts 
ut eller tillkommit längs 
rutter som trafikeras av 
Kuxa-trafiken. Ett fåtal 
skyltar återstår att ersät-
tas och fler väderskydd 
behöver åtgärdas. 

6. IT-verksamhet 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

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

Målet delvis uppfyllt 

 

Fortsätter 2021 

Kartläggning av interna och externa sam-
verkansform som har betydelse och på-
verkan för digitalisering ska genomföras.  

Målet ej uppfyllt 
Skjuts till 2021 

En Systemförvaltningsmodell för Ockelbo 
kommun antas Målet uppfyllt Antagen KS 15/12 

Ta fram en metod för kartläggning av 
kompetensbehov.  Målet ej uppfyllt Skjuts till 2021 
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Mål Måluppfyllelse Kommentar 

Utveckla och aktualisera rutiner för an-
skaffning, utveckling och avveckling av 
system, tjänster, behörigheter och resur-
ser. 

Målet delvis uppfyllt 

 

Fortsätter 2021 

Riktlinjer och instruktioner till redan anta-
gen Informationssäkerhetspolicy tas fram 

Målet delvis uppfyllt 

 

Ett antal instruktioner 
antagna 

Ta fram en förteckning över förordningar, 
direktiv och lagar samt utse nyckelperso-
ner för respektive. Nyckelpersonerna 
kommer sedan att delta i arbete att ut-
forma en ”juridikmatris”  

Målet ej uppfyllt 

Skjuts till 2021 

Infrastrukturella förändringar   

IT-avdelningen har aviserat att O: som 
lagringsplats av information kommer att 
upphöra. 

Migrering/flytt av all information från O:\ till 
alternativa lösningar framtagna av IT-av-
delningen 

Målet ej uppfyllt Projektet framflyttat av 
It- 

Utbyte skrivare 

Befintliga skrivare inventeras. Behovsana-
lys inför ny avtalsperiod (berör ca 90% av 
kommunens samtliga skrivare) 

Målet uppfyllt 

 

7. internationalisering 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

• Internationell policy ska revideras un-
der året Målet ej uppfyllt Kvarstår 2021 

 

  

210



 

 

9 (12) 

 

8. Administration 

Verksamhetsbeskrivning 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

Skapa rutiner för ärendehanteringssyste-
met Ciceron som varje medarbetare ska 
känna till.  

Målet ej uppfyllt Kvarstår 2021 

Färdigställa den kommungemensamma 
dokumenthanteringsplanen. Socialnämn-
den kvarstår 

Kommungemensamma dokumenthante-
ringsplanen ska kontinuerligt aktualiseras. 

Målet delvis uppfyllt 
Samarbete pågår med 
soc. 

 

Kunskapen om GDPR ska öka.   

- Minst två utbildningstillfällen ska 
erbjudas per förvaltning och år. 

Målet ej uppfyllt Framskjutet pga rådande 
coronapandemi. 

Möjligt med utbildning via 
Teams.  

Det ska inte finnas pågående ärenden 
äldre än 12 månader i Ciceron. Undan-
tagsfall kan finnas. 

  

- Ha detta mål med i Interkontroll-
planen Målet uppfyllt 

 

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

Målet uppfyllt 
 

7. INFORMATION & KOMMUNIKATION 
Mål Måluppfyllelse Kommentar 

Övergripande kommunikationsarbete   

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

  

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

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

2. Utveckla Välkomstcenter till ett med-
borgarkontor   

- Skapa rutiner för information till 
våra nyanställda Målet uppfyllt 

I samverkan med HR-en-
heten ska rutiner tas fram 

Sociala medier och webbsidor   

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

  

Platsvarumärket Ockelbo och ar-
betsgivarvarumärket 

  

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

  

- Arbeta aktivt med ambassadörs-
kap i olika kanaler 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

- Arbeta med rekryteringskam-
panjer i sociala medier 

  

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

  

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

  

212



 

 

11 (12) 

 

8. SÄKERHET OCH BEREDSKAP 
Målformulering Måluppfyllelse Kommentar 

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

Målet påbörjat 
Arbetet framskjutet pga 
rådande coronapandemi. 
Visst arbete har genom-
förts kring upplägg.  

Säkerhetsskyddsanalys ska antas under 
året 
 

Målet påbörjat Arbetet framskjutet pga 
rådande coronapandemi.  

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

rådande coronapandemi 

9. FOLKHÄLSA/BRÅ 
Målformulering Måluppfyllelse Kommentar 

Skapa större delaktighet, dialog och kom-
munikation kring trygghetsfrågor.  

Målet påbörjat,  Ett arbetssätt för hur må-
let ska nås och hur kom-
munen ska arbeta med 
detta område har diskute-
rats (att starta upp EST – 
effektiv samverkan trygg-
het, som inrapporterings-
verktyg samt för att få en 
övergripande lägesbild i 
frågorna). Arbetet fram-
skjutet pga coronavirus-
pandemin. Beräknas sjö-
sättas under våren 2021 

Kunskapen om barnkonventionen ska öka  
 

Målet påbörjat Arbete har gjorts höst 
2020 och plan finns för ut-
förande. Beslut ang detta 
ska tas i KLG. 

Utveckla arbetet kring föräldrastöd 
 

Målet påbörjat Målet framskjutet pga co-
ronaviruspandemin. Plan 
för genomförande påbör-
jad 

10. INTEGRATION/ARBETSMARKNAD 
Målformulering Måluppfyllelse Kommentar 
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Minska långtidsarbetslösheten i kommu-
nen med 50 personer  Målet uppfyllt 

Arbetslöshetssiffrorna för 
december visar att arbets-
lösheten minskat från 
samma tid förra året. 
2019 i december var 334 
personer arbetslösa, 2020 
i december var 267 ar-
betslösa, en minskning 
med 67 personer, (minsk-
ningen i procent -20 %), 
därmed ligger arbetslös-
heten i kommunen på 9,8 
%. 

Främja utvecklingen av sociala företag i 
kommunen. Målet påbörjat 

Kontakt och dialog med 
sociala företag har pågått 
under året och personer 
från AME- verksamheten 
har matchats vidare till so-
ciala företag. 

Att genom gemensamma resurser och 
samsyn med arbetsförmedlingen få ett ef-
fektivare resultat av de insatser kommu-
nen och arbetsförmedling erbjuder för de 
som saknar egen försörjning. 

Målet uppfyllt 

En överenskommelse 
mellan arbetsför-
medlingen och kommu-
nen tecknades om vilka 
insatser som skulle priori-
teras under 2020. Insat-
serna genomfördes och 
gav den effekt som för-
väntades. 

Effektivisera och utveckla samverkansfor-
men mellan arbetsförmedlingen och kom-
munen och därmed även skriva en ny 
DUA överenskommelsen.  

Målet uppfyllt 

En ny DUA-överenskom-
melse tecknades. Sam-
verkansformernas utveck-
lades och blev effektivare 
både med arbetsför-
medlingen och den in-
terna samverkan mellan 
förvaltningarna stärktes 
avsevärt. 

Skapa flera särskilda anställningar som ett 
första steg till en reguljär anställning och 
en brygga vidare till arbete eller studier. 40 
extratjänster, 20 introduktionsjobb, 30 lö-
nebidragsanställningar. 

Målet uppfyllt 

Antalet anställningar un-
der året på AME var 96 
med fördelningen: 52 ex-
tratjänster, 27 introdukt-
ionsjobb, 14 lönebidrag + 
1 utvecklingsanställning 
och 2 nystartsjobb. 
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2021-03-30 
Diarienummer 

 

Kommunstyrelse- 
förvaltningens 

Verksamhetsplan 2021 
 

 

Verksamhetsområden 

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

 

Kommunstyrelsen 2021-03-30, §  
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OCKELBO KOMMUNS STYRMODELL 
Verksamhetsmål 

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

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

Gällande målstruktur 

Målnivå Beslut 

Vision 2030 – Plats att växa Kommunstyrelse/fullmäktige 

Kommunövergripande strategier Fullmäktige 

Nämndernas mätbara mål  Fullmäktige 

Verksamhetsplaner Kommunchef/förvaltningschef 

Handlings/aktivitetsplaner  Verksamhetsansvarig 

 
Samtliga nivåer förutom verksamhetsplanen ska fastställas av fullmäktige.  
Styrelse och nämnder arbetar utifrån visionen, de övergripande strategierna och utifrån 
nämndernas mätbara mål. 
Verksamhetsplanen/målen fastställs av kommunchef/förvaltningschef alternativt av sty-
relse/nämnd.  
Handlingsplan/aktivitetsplaner behandlas av respektive verksamhetsansvarig. 
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KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2021 
Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med ut-
veckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Mätbart mål  

Förbättra dialogen med företagare. 

Företagsklimatet i kommunen enligt svenskt nä-
ringslivs mätning 

Företagsklimatet i kommunen är 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. 

Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens offici-
ella statistik. 

Arbetslösheten ska årligen minska. 

Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemö-
tande i sina kontakter med kommunens verk-
samheter. 

Stickprovsmätningar av upplevelse/bemö-
tande/kvalitet i människors möten med kommu-
nens verksamheter.  

Medborgarundersökning ligger som grund för 
bedömning. Undersökningen kommer att ge-
nomföras vartannat år 

Analys och uppföljning av medborgarundersök-
ning 2019 enligt handlingsplan. 

Nästa medborgarundersökningar genomförs 
2021. 

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

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 lä-
genheter. 

Det ska finnas minst en byggklar tomt för flerbo-
stadshus till försäljning. 

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

Underlätta möjligheterna för företag att etablera 
sig i kommunen. 

Det ska finnas minst en tomt för företagsetable-
ring 

En tomt ska årligen finnas tillgänglig för före-
tagsetableringar. 

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har 
ökat. 

PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning 

Tillgång till bredband ska årligen öka vid jämfö-
relse med senaste mätningen från Post- och te-
lestyrelsen. 

Skapa större delaktighet, dialog och kommuni-
kation kring trygghetsfrågor 

Vilka/antal forum som skapats 

Vad säger utvärderingar om hur deras syfte upp-
nåtts? 

En kartläggning av befintliga arbetssätt/metoder 

Öka antalet befintliga forum för dialog och kom-
munikation kring trygghetsfrågor. 

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 ar-
betsplatser med utvecklingsmöjligheter.  

Sjuktal, Uttag av friskvårdspeng. 
Medarbetarenkät – aktuella mätetal 

Detta mål anges i personalberättelsen och behö-
ver inte anges här.  

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. 

Statistik över resor med kollektivtrafik, kommun-
bilar respektive privatbilar. 

Minskat totalt resande med 15 %. Beräknings-
grund: perioden 1 januari 2019 till den 31 de-
cember 2021 

Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande till 
andra färdsätt. 

Teknik som underlättar 

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

Mål Mätbart mål 

Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera verk-
samhetsstödjande rutiner och processer i kom-
munen genom att mobilisera kommunens över-
gripande administration för att arbeta med ut-
veckling av interna e-tjänster i befintlig digital 
plattform. 

Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex 
samt via utvärdering. 

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

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 digi-
tala forum.  

Antalet följare i sociala medier (Facebook & In-
stagram) 

Räckvidd och interaktion i sociala medier (Fa-
cebook & Instagram) 

Besök på ockelbo.se och Visitockelbo.se 

Öka antalet följare i sociala medier. 

Öka räckvidden och interaktionen i sociala me-
dier. 

Öka besöken på webben, samt e-tjänster 
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INLEDNING 
Kommunstyrelseförvaltningen, verksamhet och organisation 

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

Kommunstyrelsen verksamhetsområde omfattar bland annat kommunadministration, 
näringsliv, kommunikationer, samhällsplanering, teknikområdet och integration och ar-
betsmarknad. Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar även allmänna val 
och stöd till politiska partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, över-
gripande miljöfrågor, planarbete, folkhälsofrågor och säkerhet och beredskap.  

Verksamhetsplan 

Syfte 

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

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

Innehåll 

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

Uppföljning och utvärdering 

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

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

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

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

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

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

Administration av äldreomsorgsavgifter handläggs inom enheten.  

Inom enheten handläggs även andra områden i organisationen såsom bland annat inter-
nationella frågor och säkerhetsskyddsfrågor. 

Kommunövergripande verksamhetsmål 

Inköp och upphandlingar 

Upphandling och inköp sker i samverkan med Sandvikens kommun. Samarbetet med 
Sandvikens inköpskontor gällande avtalsupphandling ska under året utvecklas. Under året 
ska berörda chefer och beställande medarbetare få information och utbildning kring upp-
handlingsfrågor.  

• Inköp och upphandlingar 

− Revidering av Ockelbo kommuns Inköpspolicy och riktlinjer ska genomföras.  

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

− Avtalstroheten i kommunen ska öka. 

Förvaltningsavtalet Ockelbogårdar AB 

• Förvaltningsavtalet Ockelbogårdar AB 

− Administrativa delen i förvaltningsavtalet med Ockelbogårdar ska aktualiseras 
under 2021. 
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En övergripande fråga att diskutera inom kommunstyrelsen 

− Förslaget till teknikenheten är att en gränsdragningslista ska tas fram. 

− Tillsammans med tekniska ta fram förslag på lokalstrategi 

Verksamhetsmål (ekonomi) 

• Ekonomiadministrativa rutiner inom internkontroll 

– Ekonomiadministrativa rutiner inom internkontroll ska aktualiseras under 
2021 

• Utveckla elektronisk fakturahantering. 

– Utveckla e-kundfakturor och utöka andel  

– Internetbanksfakturor 

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

• Utveckling av boksluts- och budgetprocessen  

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

• Marknadsföring och kommunikation 

– Förbättra informationen om ekonomienhetens verksamheter 

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

– Utbildningsinsatser ska genomföras under året 

• Inkassopolicy 

– Inkassopolicy ska uppdateras under 2021 

• Systemdokumentation 

– Systemdokumentation ska tas fram under 2021 

2. HR/PERSONAL 
Verksamhetsbeskrivning 

Personalenheten arbetar för att skapa förutsättningar för ett gott arbete med personal-
försörjningen och utgör en partner till cheferna i samtliga personalrelaterade frågor.  
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Personalenheten driver och utvecklar den årliga lönerevisionen och lönekartlägg-
ningen och arbetar aktivt för att tillhandahålla långsiktiga tillvägagångsätt genom poli-
cys och riktlinjer som genererar i tydlig och effektiv löneprocess för chefer och medar-
betare.  

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

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

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

Verksamhetsmål 

• Sjukfrånvaron ska inte öka.  
Sjukfrånvaro anges här för kommunstyrelsen. Övergripande redovisning för sjukfrån-
varon anges i personalberättelsen 

• Instruktionsplan för nyanställda med tillhörande checklista ska tas fram under 2021 
Följande övergripande områden anges i personalberättelsen och totalt för kommunen. 

• Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka 
• En värdegrund för kommunen ska utarbetas. 
• Utveckling av system för personalstöd 
• Skapa riktlinjer och rutiner för arbetsmiljöarbetet  

3. TEKNIKOMRÅDET 
Verksamhetsbeskrivning 

Teknikområdet avser verksamheterna drift- och underhåll av kommunens fastigheter, 
skötsel av vägar, gator och parker samt bostadsanpassning. 

Kommunen äger och förvaltar ca 31 000 m2 lokaler. Huvuddelen är skol- och barnom-
sorgsfastigheter. 

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

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

Parkeringsövervakning samt taxa för överträdelse. Övervakningen köps av Securitas. 
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Tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark samt torghandel med taxa för torgplatser. 

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

Verksamhetsområdet Bostadsanpassning. 

Verksamhetsmål 

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

2. Etapp 2 av ombyggnationen av ventilationen på Centrumhuset ska påbörjas under 
2021. 

3. Under 2021 ska vi fastställa en framtida organisation för Tekniska enheten. 

4. NÄRINGSLIV/TURISM 
Verksamhetsbeskrivning 

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

Vidare ska de stödja och utveckla samsynen mellan företagare, politiker och tjänstemän i 
näringslivsfrågor. Näringslivsenheten ska ge information och verka för att utbildningar når 
företagare och skapa mötesplatser och stimulera till att befintliga nätverk samarbetar. 

Enheten ska arbeta för att utveckla platsen Ockelbo som besöksmål och som en attraktiv 
plats att bo och driva verksamhet på.  

Verksamhetsmål 

1. Förbättra dialogen med företagare 
2. Nå fler invånare, besökare och företagare även i digitala forum 
3. Revidering av Besöksnäringsstrategi (tidigare benämning Turismstrategin) 
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5. INFRASTRUKTUR/SAMHÄLLSPLANERING 
5.1. Översiktsplan 

Verksamhetsbeskrivning 

Ockelbo kommun arbetar fram en ny Översiktsplan för beslut 2023. Det ska vara en 
övergripande strategi för hur vi vill använda och utveckla våra mark- och vattenområ-
den på lång sikt (2040). Då ÖP-n innehåller inriktningsbeslut för bostadsbyggande 
görs inget nytt Bostadsförsörjningsprogram, vilket annars skulle ha reviderats. 

5.2. Geodatastrategi 

Verksamhetsbeskrivning 

Geodata kan användas som stöd för beslutsfattande och i vår verksamhetsutveckling; 
3D-visualisering och till exempel 3D-Minecraft i utbildning och som inspel i samhällsut-
vecklingen ur ett barnkonventionsperspektiv. Digitaliserade detaljplaner i 3D för bättre 
visualisering. Boendekartor som visar åldersstrukturer och hemtjänstområden där kör-
sträckorna kan effektiviseras och kortas ned är några exempel på nyttan med geo-
data. 

I vår kommun har vi beslutat om öppna geodata så medborgare och företagare själva 
kan planera för byggnationer med mera. 

Arbetet med att ta fram en geodatastrategi pågår och syftar till att utveckla geodata 
som beslutsstöd i kommunens olika verksamheter. 

Verksamhetsmål 

• Under året ska en geodatastrategi tas fram. 

5.3. Bredband 

Verksamhetsbeskrivning 

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

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

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

Verksamhetsmål 

• Under året tas ny bredbandsstrategi fram för åren 2021–2025 

• Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har ökat. (KS-mål) 
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5.4. Kommunikationer 

Verksamhetsbeskrivning  

Kollektivtrafiken i kommunen vilar på tre ben:  

• Inom kommunen körs Kuxatrafiken: avgiftsfri kollektivtrafik öppen för alla se-
dan 1995. Leverantör är Ockelbo taxi. Nuvarande avtal gäller till juni 2022, 
med möjlig förlängning till 2024. 

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

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

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

Verksamhetsmål 

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

− Minska resandet med 5 %. Öka andelen resor med kollektivtrafik. Målet finns 
med för tredje året i rad. Speciella förhållanden råder med anledning av Covid-
pandemin. 

Gör Kuxatrafiken digitalt sökbar för att underlätta för resenärer.  

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

Förbättra standarden på Kuxatrafikens hållplatser.  

− Fortsätta byta ut skyltar och rusta upp väderskydd i samverkan med tekniska, 
AME och X-trafik.  

6. IT-VERKSAMHET 
Verksamhetsbeskrivning 

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

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

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

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

FOKUSOMRÅDE I  
DIGITALISERINGSPLANEN 

MÅL ANSVAR 

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

IT-grupp 

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

IT-grupp 

ANSVAR OCH ROLLER – 
TYDLIGHET PÅ ALLA NI-
VÅER  

Systemförvaltningsmodell som antogs i decem-
ber 2020 implementeras IT-grupp 

KOMPETENS, TID OCH 
RESURSER 

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

HELHETSTÄNK OCH EN-
HETLIGHET 

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

IT-grupp 

INFORMATIONS- 
SÄKERHET 

Se över möjlighet att utöka GDPR-samverkan 
med Gävle kommuns dataskyddsenhet att om-
fatta även informationssäkerhet 

Informationssä-
kerhetssamord-
nare 

JURIDISKA KRAV 

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

IT-grupp 
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KOMMUNGEMENSAMMA DI-
GITALA SATSNIGNAR 

MÅL ANSVAR 

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

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

Kommunchef 

Kommunikatör 

IT-strateg 

 

Upphandling e-tjänsteplatt-
form 

Befintligt avtal för Open ePlatform går ut i maj 
2021. Upphandling av drift och support utförs. 

IT-strateg, kom-
munikatör 

 

INFRASTRUKTURELLA FÖR-
ÄNDRINGAR 

MÅL ANSVAR 

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

Migrering/flytt av all information från O:\ och M:\ 
till alternativa lösningar framtagna av IT-avdel-
ningen. 

Här kommer kommunens samtliga verksamheter 
att behöva inventera och säkerhetsklassificera 
sin information för att avgöra var den ska lagras 
i kommande lösning. 

IT-grupp:  

Planera och 
strukturera arbe-
tet 
 

Konfidentiell information är 
inte tillåten att skicka via e-
post. Behov av att kunna 
göra detta finns i flera av 
kommunens verksamheter. 

Upphandlad lösning för att skicka säker e-post 
införs under våren 2021. 

 

IT-grupp 

Varje förvaltning har tecknat 
tjänstenivåavtal med tillhö-
rande Personuppgiftsbiträ-
desavtal med It- och utveckl-
ingsavdelningen, 2016. 
Dessa är i behov av att ses 
över och aktualiseras 

Tjänstenivåavtal för respektive förvaltning för-
nyas  

IT-grupp 

Under senaste året har skap-
ande av användarkonto och 
tilldelning av behörigheter 
automatiserats via anställ-
ning och organisationstillhö-
righet (Masterdata och orga-
nisationswebben). 

Uppdatera rutiner för att skapa användarkonto 
och behörigheter.  

IT-grupp 
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Under senaste året har politi-
kens arbetssätt digitaliserats 
i snabb takt. Detta har inne-
burit ett ökat behov av sup-
port för de förtroendevalda 
samt att vi behöver se över 
val, livslängd och grundläg-
ande servicenivå för de verk-
tyg och enheter som an-
vänds. 

Se över möjligheter till utökat åtagande från IT- 
och utvecklingsavdelningen att omfatta support 
för förtroendevalda samt strategiskt samarbete 
kring livscykelhantering och val av enheter för 
förtroendevalda 

IT-strateg, sek-
reterare 

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

I dagsläget är det 27 stycken då vår brittiska vänort Desborough, trots Brexit, beretts möj-
lighet att tillsvidare fortsätta samarbeta inom projekten. Vänortssamarbetet ska ge möjlig-
het för ökad förståelse för andra kulturer, skapa nätverk både för kommunal verksamhet 
såväl som turism och också övrigt näringsliv. 

I enlighet med EU-handslaget har det även varit EU-information i bl. a. kommunfullmäk-
tige. Samarbetet kring internationella frågor med Region Gävleborg, Gävle, Sandviken, 
Hofors och Älvkarleby kommun fortsatt. Samverkan inom flera verksamhetsområden plan-
eras såsom skola och näringsliv.  

Målet för 2021 är att den internationella policyn för Ockelbo kommun ska genomarbetas 
och förnyas  

Verksamhetsmål 

• Internationell policy ska revideras under året 
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7. ADMINISTRATION 

Verksamhetsbeskrivning 

Administration, arkiv och kansli 

Med administration i denna mening menas processen inför sammanträden med kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen och utskott, stöd till de förtroendevalda, dokumenthante-
ringsplanerna, ärende- och dokumenthanteringssystemet Ciceron samt lagstiftningen 
GDPR. 

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

Verksamhetsmål 

1. Under 2021 skapa rutinbeskrivning (lathund) för ärendehanteringssystemet Ciceron 
som varje medarbetare ska känna till.  

2. Diariet; vilka dokument som ska diarieföras ska säkerställas. Utbildning erbjuds och 
riktlinjer ska utarbetas. 

3. Färdigställa den dokumenthanteringsplanerna. Socialnämnden kvarstår. 
4. E-arkiv 

- Processen kring e-arkiv fortlöper enligt plan. Kommer succesivt att införas under 
2021. 

5. Kunskapen om GDPR ska öka. 

- Minst två utbildningstillfällen ska erbjudas per förvaltning och år. Processen ska in-
tensifieras under 2021. Digitala utbildningsinsatser. 

- Kontaktpersoner för varje förvaltning ska finnas. 

8. INFORMATION & KOMMUNIKATION 
Kommunikationsenhetens uppdrag är att informera om och marknadsföra kommunen och 
dess verksamheter. I enheten ingår också kommunens Välkomstcenter/turistcenter. 

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

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

- Arbeta med utveckling och förvaltning av interna e-tjänster, strukturera och starta 
upp. 

- Ta fram en kommunikationsplan tillsammans med respektive förvaltning 

- Stötta föreningar och verksamheter kring evenemang i kommunen 

- Delta i arbetsplatsträffar på förvaltningarnas enheter 
2. Utveckla Välkomstcenter till ett medborgarkontor 

- Digitalisera våra rutiner där det är möjligt 

- Skapa rutiner för information till våra nyanställda 

Sociala medier och webbsidor 

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

- Arbeta fram en sociala medier-policy/riktlinjer samt en kanalstrategi och riktlinjer 
för arbetet i respektive kanal med ansvarsfördelning samt en checklista för hur 
man går till väga när man startar en sida eller ett konto på sociala medier 

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

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

Platsvarumärket Ockelbo och arbetsgivarvarumärket 

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

- Interaktiv broschyr, som är annonsbaserad, innehållande information från kommu-
nen/marknadsföring av kommunen i ett ”bo, leva, verka-perspektiv” som är aktuell 
under helår. Broschyren blir i tryckt samt digitalt format.  

- Arbeta aktivt med ambassadörskap i olika kanaler, både externt och internt 
- Sommarmagasinet produceras och delas ut samt publiceras på sajt och sociala 

medier under sommaren 

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

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

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

skapa delaktighet  

- Arbeta med rekryteringskampanjer i sociala medier 
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9. SÄKERHET OCH BEREDSKAP 
Verksamhetsbeskrivning 

Området säkerhet och beredskap är reglerat enligt främst nedanstående lagar: 

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

Enligt lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommuner och landsting ska minska 
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred samt 
uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Kommunen ska ha en god kunskap 
och en samlad bild av risker och sårbarheter som kan på verka kommunens verksamheter 
för att kunna minska dessa, hantera situationer och öka robustheten.  

Verksamhetsmål 

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

2. Säkerhetsskyddsanalys ska genomföras under året 

3. Förändring av krisledningsorganisation ska vara färdig och beslutad under året 

10. FOLKHÄLSA/BRÅ 
Verksamhetsbeskrivning 

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

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

Verksamhetsmål  

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

2. Kunskapen om barnkonventionen ska öka  
3. Utveckla arbetet kring föräldrastöd 
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11. ARBETSMARKNAD / INTEGRATION 
Verksamhetsbeskrivning 

Enhetens uppdrag är att utveckla, stödja och vägleda människor i olika situationer och 
sammanhang, enskilt eller i grupp. Prioriterade grupper är nyanlända, ungdomar och 
vuxna utanför arbetsmarknaden. I samverkan såväl inom kommunens organisationer som 
med externa intressenter utvecklar enheten projekt som syftar till att stärka individen och 
främja kommunens utveckling. Främja ömsesidig integration.  

Kommunen och arbetsförmedlingen har under 2020 haft ett framgångsrikt projekt, en tyd-
lig strategi och beskrivning om hur samarbetet och planeringen av insatserna ska fungera 
under 2020, detta saknas inför 2021. Detta osäkra läge grundas av arbetsförmedlingens 
omstrukturering och dess tvetydliga direktiv till kommunen om hur samverkan ska fungera 
under 2021, detta behöver utredas i första delen av 2021. 

Ett arbetsmarknadsråd inrättades i samverkan med arbetsförmedlingen 2020 och där bör 
parterna tydligt komma fram till hur arbetsmarknadspolitiken ska bedrivas i kommunen 
och vilken roll kommunen ska och hur samarbetet ska ske under 2021 och framåt. 

Arbetsmarknadsrådet ska vara ett samarbetsforum med uppgift att medverka till att den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den statliga arbetsmarknadspoliti-
ken utformas utifrån lokala förutsättningar och behov i Ockelbo kommun. Rådet ska träf-
fas 3 gånger under 2021. 

Verksamhetsmål 

1. Minska arbetslösheten i kommunen  
2. Att genom gemensamma resurser och samsyn med arbetsförmedlingen få effektiva 

resultat av de insatser kommunen och arbetsförmedling erbjuder för de som saknar 
egen försörjning. Klargöra kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken i kommunen, till-
skapa en lokal överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och kommunen. 

3. Fortsätta utveckla det interna samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och vuxen-
utbildningen och därigenom tillskapa flera jobbspår i samverkan med näringslivet. 

4. Utveckla samarbetet med Individ och Familjeomsorgen med projektet från försörj-
ningsstöd till anställning. 
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