
 

                                       Sid 1 (2) 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
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Datum 

2022-10-31 
 

  

 

  

 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Plats: Stora Vänortsrummet 

Tid: Onsdag 9 november 2022, kl. 08:00 

 

Utses att justera: ____________________________ 

Ärende 
 
 

Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordningen 
 

  

3.  Redovisning av delegeringsbeslut 
 

  

4.  Redovisning av meddelanden 
 

  

5.  UKN Sammanträdesdagar 2023 
 
 

Anette Stensson  

6.  Ekonomisk uppföljning september 2022 
 

Malin Larsson  

7.  Stipendier ur F A Enströms och H Krooks stiftelser 
 

Anette Stensson  

8.  Förslag på Utbildnings- och kulturnämndens  
mätbara mål 2023 
 

Malin Larsson  

9.  Svar på medborgarförslag - Kulturarvstrappan 
 

Malin Larsson  

10.  Svar på motion - Ockelbo Utbildningscentrum 
 

Malin Larsson  



Ockelbo kommun 

Datum 

2022-10-30 
 Sida 
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Ärende 
 
 

Föredragande  

11.  Rapporter/Övriga frågor 
- Kränkande behandling 
- Covid19 
- Ukraina 
- Välfärdsstrategi 
- Resultat av granskning av dataskyddsarbetet 2022 
 
 
 

 
Malin Larsson 
Malin Larsson 
Malin Larsson 
Malin Larsson 
Adrian Vinsa           kl 10.15 
Dataskyddsombud 

 

 
 
Anna Schönning 
ordförande 
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Referens 

UKN 2022/00232  
 

  

 

  

 

Val av justerare 

Förslag till beslut 

                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har att utse justerare till dagens protokoll.                         
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Fastställande av dagordningen 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs.                       
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Datum 

2022-10-19 
Referens 

UKN 2022/00234  
 

  

 

  

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av delegeringsbeslut.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

1. UK-sam protokoll, 2022-10-25. 

2. Loksam protokoll grundskolan, 2022-09-06. 

3. Ordförandebeslut – Perslundaskolan tilldelas medel ur 

Gästriklandsfondens resebidrag, 2022-10-03.  

4. Utbetalning aktivitetsstöd/föreningsbidrag/coronastöd, 2022-09-15. 

5. Elevens val.  
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2022-10-19 
Referens 

UKN 2022/00235  
 

  

 

  

 

Redovisning av meddelanden 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av meddelanden.                

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Skolinspektionen avslår – Ansökan om godkännande som huvudman för   

gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Gävle i Gävle kommun, 2022-10-03.        

2. Skolinspektionen avslår - Ansökan om godkännande som huvudman för 

idrottsutbildning vid riksidrottsgymnasium inom idrotten cykel, disciplin 

mountainbike vid Hagströmska gymansiet Falun i Falu kommun, 2022-

09-26. 

3. Skolinspektionen godkänner - Ansökan om godkännande som huvudman 

för nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten längdskidåkning vid 

gymnasieskolan Hagströmska gymnasiet Falun i Falu kommun, 2022- 

09-26.  

4. Skolinspektionen avslår – Ansökan om godkännande som huvudman för 

gymnasieskola vid Prolympiagymnasiet Gävle i Gävle kommun, 2022-

09-14. 

5. Skolinspektionen godkänner – Ansökan om godkännande som huvudman 

för gymnasieskola vid Friskolan Nytorp i Bollnäs kommun, 2022-09-13.       

                  

 

 

                          



 

 

 
 
 
Stensson, Anette, 070-160 56 65 
anette.stensson@ockelbo.se 
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 UKN 

 

UKN Sammanträdesdagar 2023 

Förslag till beslut 

Sammanträdesdagar beslutas enligt förslaget.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdagar för år 2023 ska fastställas. 

Förslag till sammanträdesdagar för Utbildnings- och kulturnämnden  

enligt följande: 

  Beredning Sammanträde 

Januari  23   

Februari  27  8 

Mars    15 

April  3  19 

Maj  15   31 

Juni    

Juli    

Augusti    

September  4  20 

Oktober  9   25 

November  13  29 

                      Måndag kl 14.00  Onsdag kl 13.00 

                

Beslutsunderlag 

Nämndssekreterare Anette Stenssons tjänsteskrivelse 2022-10-14.                          

Anette Stensson 

Sekreterare  

 



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 
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Ekonomisk uppföljning september 2022 

Förslag till beslut 

Godkänner redovisning av ekonomisk uppföljning september 2022.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av ekonomisk uppföljning september 2022.                         

                          

 

 

 

 



OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden  Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos September September September

Verksamhet 2022 2022 2022 2022 2022 2022

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 392 392 0 294 235 59

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 2 930 3 305 -375 2 198 2 850 -653

KULTURSKOLA 3 524 3 524 0 2 643 2 605 38

SIMHALL 3 855 4 005 -150 2 891 3 011 -120

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 1 953 1 953 0 1 465 1 551 -86

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 225 375 -150 169 300 -131

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 810 3 810 0 2 858 2 690 168

FÖRSKOLEKLASS 3 097 3 097 0 2 323 2 358 -35

FÖRSKOLA 38 913 38 913 0 29 185 29 047 138

FRITIDSHEM 3 128 3 028 100 2 346 1 987 359

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 3 623 3 223 400 2 717 2 429 288

GRUNDSKOLA 57 257 57 357 -100 42 943 43 110 -167

VUXENUTBILDNING 12 633 12 233 400 9 475 8 269 1 206

GYMNASIESÄRSKOLA 2 000 1 600 400 1 500 1 254 246

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 992 992 0 744 709 35

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -463 463

Summa UKN (exkl Gymnasiet) 138 332 137 807 525 103 749 101 942 1 807

GYMNASIESKOLA 26 839 27 339 -500 20 129 20 594 -465

Summa UKN totalt 165 171 165 146 25 123 878 122 536 1 342
Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2022-09-30 visar att nämnden har ett överskott 

om  1 342 tkr (586 tkr) efter nio månaders verksamhet. Överskottet är mindre jämfört mot samma period föregående år (1 700 

tkr).

Helårsprognosen är +25 tkr.

Allmän fritidsverksamhet har delat ut extra Coronastöd för förlorade intäkter 2021 till föreningar. Prognos -375 tkr.

Allmän kulturverksamhet årsprognos -150 tkr, pga extra bidrag.

Simhall Personalkostnader. Årsprognos -150 tkr.

Fritidshem har lägre personalkostnader och högre intäkter än budgeterat. Prognos +100 tkr. 

Obligatorisk särskola har nya elever ht-22. Underskott på köpta platser. Överskott på personalbudget som avser integrerad 

särskola i Ockelbo. Prognos +400 tkr.

GRUNDSKOLA

Interkommunal skola ökade intäkter för mottagande av elever +100 tkr. 

Fristående grundskola underskott på köpt plats pga fler elever än budget. Prognos -700 tkr.

Grundskola tillförande av "skolmiljarden" 700 tkr. Ramjustering efter oktober. Prognos +400 tkr.

Administration, Elevhälsa och SYV prognos +100 tkr. 

Vuxenutbildning har lägre personalkostnader än budgeterat. Överskott som kan komma att öka, men beror till stor del på 

statsbidrag. Prognos +400 tkr.

Gymnasieskola har underskott som beror på köp av huvudverksamhet. Prognos -500 tkr.

Gymnasiesärskola mindre kostnad köpt plats och assitentkostnder pga avflyttning. Prognos +400 tkr.

Kostverksamheten har ett överskott nu som ej återförs till förskola, skola och äldreomsorg då inflationen förväntas ge ökade 

kostnder för inköp av livsmedel under hösten.   

Ersättning från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader är inräknat i utfallet, 965tkr.



 

 

 
 
 
Stensson, Anette, 0297-555 89 
anette.stensson@ockelbo.se 
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Stipendier ur F A Enströms och H Krooks stiftelser 

Förslag till beslut 

Utdelning ur F A Enströms och H Krooks stiftelse sker till dom ungdomar 

som socialförvaltningen föreslagit. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- och kulturnämnden skall beslut om utdelning av stipendier ur 

F A Enströms och H Krooks stiftelse. 

Att utdela: 18 448:- kronor                            

                          

 

 

Anette Stensson 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Socialförvaltningen 

Ekonomi 



 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 
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Referens 

UKN 2022/00245  
 

  

 

 UKN 

 

Utbildnings- och kulturnämndens förslag på mätbara 
mål 2023 

Förslag till beslut 

Godkänner förslaget på mätbara mål 2023 för överlämnande till  

Kommunstyrelsen.                      

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens mätbara mål skall aktualiseras och fastställas för kommande år.   

Förslag på nämndens mätbara mål inför 2023 är framtagna.     

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-10-31.             

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Malin Larsson 

Utbildnings- och kulturchef 
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FÖRSLAG 
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2023 
 

Ständiga förbättringar 

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

Mätbara mål        Mätetal Utfall 

Verksamheterna inom Utbildnings- och kul-
turförvaltningen har ändamålsenliga lokaler 
 
 

Lokalutredning utifrån 
nämndsbeslut 220921 
 

 

Höja andelen behöriga till gymnasiet samt 
minska skillnaden mellan flickor och pojkar  
 

Uppföljning och analys från 

förskolan till åk 9  

Kartläggningarna ”Hitta 

språket” och ”Hitta mate-

matiken” i förskoleklass  

Nationella prov åk 3 

Betyg åk 6 och åk 9 

 

Trygga kompetensförsörjningen 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Aktivt arbetsmiljöarbete i respektive verksam-
het  
 

Systematisk uppföljning av ar-

betsmiljön genomförs på varje 

enhet utifrån Lokala arbets-

miljöplanen 
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Höja nyttjandet av friskvårdsbidraget inom 

Utbildnings- och kulturförvaltningen mot fö-

regående år 

Jämföra 2022 med 2023  

Höjt ledarskapsindex på nästa medarbetarun-

dersökning 

Jämföra 2022 med 2024  

Teknik som underlättar 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Digitala tjänster för ansökningar och klagomål  
 

Utveckla ansökan barnom-
sorg, förskoleklass och fri-
tids.  
 
E-tjänst för klagomål  
 

 

Låsta förskolor och skolor 
 

Skalskydd för kommunens 
förskolor och grundskolor 
ses över för att öka säker-
heten för barn, elever och 
medarbetare  
 

 

Utveckla samhället 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

Tillgänglighetsanpassade verksamheter inom 
Utbildnings- och kulturförvaltningen  
 
 

Fortbildning inom NPF i 
verksamheter som berör 
barn och ungdomar.  
 
Visuellt stöd i form av bilder 
och tecken i förskola, grund-
skola, vuxenutbildning, kul-
turskola, simhall, bibliotek, 
fritidsanläggningar. 
 

 

Minska antalet kränkningar inom Utbildnings- 
och kulturförvaltningen  
 
 

Jämföra 2022 med 2023.  
 
Förebyggande och främ-
jande arbete, samt 
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förtydligande vad är en 
kränkning inom respektive 
verksamhet. 
 

  
Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från Utbildnings- 

och kulturförvaltningens verksamheter till 

våra medborgare 

Kommunens Instagram-

konto – verksamheterna 

syns minst en gång/verk-

samhet under året på 

kommunens Instagram-

konto 
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Svar på medborgarförslag - Kulturarvstrappan 

Förslag till beslut 

Utbildnings- och kulturnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag har inkommit. 

”Bygga upp en kulturarvstrappa i Ockelbo kommun. 

Kulturarvstrappan är ett kulturarvsprogram för grundskolan där alla elever 

en gång om året besöker tio olika historiska platser i kommunen. Syftet är att 

garantera en likvärdighet kring studiebesök i det lokala kulturarvet och att ta 

tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. På så sätt får de barn 

som växer upp i Ockelbo kommun lära känna sin omgivning och sin 

närmiljö – steg för steg”.                          

 

Svar: 

Grundskolan styrs och regleras av skollagen, läroplan för grundskolan, 

kursplaner och timplaner. Utifrån dessa styrdokument planeras, genomförs 

och följs undervisningen upp. 

 

Förslaget att bygga upp en Kulturarvstrappa skulle innebära ett gediget 

arbete med framtagande av en planering som kan kopplas samman med 

grundskolans styrdokument samt de kommunala målen för verksamheten. 

 

I dagsläget ser vi inte att det finns utrymme för det arbetet inom befintlig 

budget och organisation samt att det inte ingår i målen som behöver 

prioriteras för grundskolan.  

 

Det är ett bra förslag och vissa delar gör grundskolan redan idag, såsom: 

- besök på Fornwij 

- besök i byarna   

- besök på Pålsgården med en guide från Hembygdsgården  

- vandrar olika sträckor på Gästrikeleden som avslutas i Rönnåsen 

- ”Från Jord till bord” på Wij trädgårdar där eleverna planterar i maj 

och skördar i augusti.  
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Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsterivelse 2022-10-27. 

Kommunfullmäktige § 52/2022. 

Utbildnings- och kulturnämnden § 54/2022. 

Kommunfullmäktige § 73/2021. 

Medborgarförslag – Kulturarvstrappan.                          

 

 

  

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

KS/KF 









 

 

 
 
 
Larsson, Malin, 070-414 14 98 
malin.larsson@ockelbo.se 
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Svar på motion – Ockelbo Utbildningscentrum 

Förslag till beslut 

Utbildnings- och kulturnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.                       

 

Sammanfattning av ärendet 

Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion: 

 

”Utbildning är utvecklande för människor och samhälle. För en kommun 

som Ockelbo har utbildning strategisk betydelse. Gävleborg är länet med den 

lägsta utbildningsnivån i landet. Ockelbo hör till de kommuner i länet där 

invånarna har lägst utbildningsnivå. Det är minst sagt oroande med tanke på 

kunskapers allt större betydelse i hela arbetslivet”. 

 

Svar: 

En utmaning för hela utbildningssystemet är att arbetsmarknaden förändras 

snabbt och ställer nya krav. Vuxenutbildningen i Ockelbo erbjuder redan 

idag ett rikt utbud av utbildningar av olika slag både inom och utom 

kommunen. Exempel nedan. 

• Sfi, svenska för invandrare 

• Grundläggande kurser 

• Gymnasiala kurser 

• Vård- och omsorgsutbildning 

• jobbspår 

• Distansstudier via Hermods 

• Yrkesutbildningar via Gästrikevux 

Flexutbildning 

• Eleverna väljer när de vill påbörja en FLEX-kurs och i vilken takt 

från 5 veckor (helfart, 100%) till 20 veckor (kvartsfart, 25%). 

• Eleverna tittar på förinspelade föreläsningar och gör uppgifterna i 

lärplattform, Canvas. 
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• Handledningsmöte och provtider kan bokas både dagtid kl.9-12 och 

kvällstid kl.16-19. 

     Lärcentrum 

• Lärcentrum är en mötesplats främst för distansstuderande oavsett 

utbildningsanordnare. Tillgång till lokaler som har en studievänlig 

och social miljö. 

• Alla som är folkbokförda i Ockelbo eller har sin arbetsplats inom 

kommungränsen får göra tentamen kostnadsfritt. 

• Även om du läser på distans vid en högskola, yrkeshögskola eller ett 

universitet i en annan stad kan du göra din tentamen i Ockelbo. 

 

Ockelbo kommun är en liten kommun med begränsade resurser, det finns 

inte utrymme i dagsläget att genomföra en utredning inom befintlig 

organisation.                         

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och kulturchef Malin Larssons tjänsteskrivelse 2022-10-27. 

Kommunfullmäktige § 25/2021. 

Motion – Ockelbo utbildningscentrum                          

 

 

 

Beslutet ska skickas till 

KS/KF 

Malin Larsson 

Utbildnings- och kulturchef  



      2021-03-15 
      Motion    

  
Ockelbo kommunfullmäktige 

Ockelbo som utbildningscentrum 
Utbildning är utvecklande för människor och samhälle. För en kommun som 

Ockelbo har utbildning strategisk betydelse. Gävleborg är länet med den lägsta 
utbildningsnivån i landet. Ockelbo hör till de kommuner i länet där invånarna har 
lägst utbildningsnivå. Det är minst sagt oroande med tanke på kunskapers allt 
större betydelse i hela arbetslivet. 

Hur skapar vi en utbildningstradition? Att trädgårdsutbildningen på Wij blivit 
en stor framgång är mycket glädjande. Antalet sökande är stadigt fler än antalet 
utbildningsplatser. Vi anser att Ockelbo ska gå vidare och söka fler utbildningar i 
linje med Wij trädgårdars verksamhet. Till den trädgårdsutbildning som finns kan 
knytas andra inom gröna näringar, där efterfrågan på arbetskraft väntas vara 
stabil. En utbildning som anknyter till Wij trädgårdar är biodling. 

Vi tror att det är klokt att även på andra sätt utgå från de resurser som finns i 
Ockelbo med omnejd när en funderar på att vidga möjligheterna för kommunens 
invånarna att finna en utbildning och ett framtida arbete. Vi tror också att 
utbildningar som i olika avseenden ligger nära varandra kan öka kvaliteten och ge 
fler infallsvinklar och därmed gynna både deltagare/elever och anställda. 

Under lång tid har frågan om att lokalisera grön rehabilitering till Wij 
trädgårdar då och då diskuterats, liksom inom Region Gävleborg. Behovet av 
terapiträdgårdar ökar och kan bidra till läkning, habilitering och rehabilitering. Vi 
tänker oss att uppbyggnaden av grön rehab i anslutning till Wij trädgårdar och 
med Regionens stöd kan skapa en kompetens så att andra kan lära sig av Ockelbo. 

I Ockelbo finns tradition och kunnande inom verkstadsindustrin. Det är en 
bransch under snabb omställning där utbildning blir allt nödvändigare. Andra 
områden med god kompetens i Ockelbo är byggnadsvård och träteknik, slöjd 
hantverk och djurvård, liksom grönsaksodling och skogsskötsel. 

Miljöpartiet föreslår att:  
- en utredning görs för att lämna förslag på utbildningar som av olika 

huvudmän (t ex kommunen/yrkeshögskola, folkhögskola) kan etableras och 
utvecklas i Ockelbo  

- tänkbara huvudmän, finansiering, lokala och regionala samverkansmöjligheter 
och etableringsförutdsättningar redovisas 

- utredningen görs skyndsamt, eftersom utbildning på en gång gagnar den 
enskilda kommuninvånaren och är av strategisk betydelse för Ockelbos utveckling. 

Niels Hebert 
Miljöpartiet de gröna i Ockelbo
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Rapporter/Övriga frågor                   

1. Kränkande behandling.                                       Malin Larsson 

2. Covid19.                   Malin Larsson  

3. Ukraina.                    Malin Larsson 

4. Resultatet av granskning av dataskyddsarbetet 2022.             Adrian Vinsa           kl 10.15 

                    Dataskyddsombud  

5. Välfärdsstrategi.                  Malin Larsson 
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En strategi för att nå välfärdens långsiktiga mål 

Tillsammans kan vi göra mer. Länets välfärdssystem - med utbildning, vård, omsorg, 

hälsofrämjande och förebyggande arbete – behöver utvecklas. De gemensamma 

utmaningarna kommande decennium handlar om demografiska förändringar med en ökad 

andel äldre och yngre, och en oförändrad andel i arbetsför ålder. För att välfärdsresurserna ska 

räcka till förändrade behov i länets befolkning, behöver vi arbeta på nya sätt i samverkan. 

Välfärdens tjänster behöver utvecklas för att passa våra invånares behov och preferenser. 

Digitaliseringens möjligheter behöver tas till vara för att använda resurserna i välfärden 

effektivt. 

Systemperspektivet på välfärden behöver stärkas, för att tydliggöra och prioritera vårt 

gemensamma uppdrag runt invånaren. Genom ändamålsenlig samverkan och nya välfärds-

tjänster har vi större möjligheter att nå välfärdens mål. Välfärdsstrategin tydliggör målbilden 

för samverkan inom hälsa, utbildning och jämlikhet, och fokuserar på god kvalitet som når 

alla invånare på lika villkor i hela länet. 

Syftet med välfärdsstrategin är att tydliggöra vårt gemensamma välfärdsuppdrag, och ge 

förutsättningar för att samordna kompetensen genom att sätta fokus på välfärdssystemet som 

helhet. Syftet är också att tydliggöra inriktning och struktur för välfärdsarbetet, och utgöra 

underlag för att kunna göra gemensamma prioriteringar. 

Strategin ska docka i redan pågående processer i samverkan och inom respektive organisation. 

Strategin ska säkerställa att ingen välfärdsfråga hamnar mellan stolarna. Den ska stärka 

styrkedjorna i redan pågående processer. Syftet är även att strategin ska tydliggöra de 

politiska prioriteringarna för samverkan inom välfärdsverksamheterna. 

 

Långsiktigt perspektiv till 2030 

Strategin är ett politiskt dokument som beslutas i Nätverk Välfärd efter beslut i berörda 

nämnder hos respektive huvudman. Den ska ge en långsiktig inriktning för samverkan och ska 

därför gälla till 2030. Efter beslut tar Länsledning Välfärd fram handlingsplaner med 

aktiviteter samt tillhörande indikatorer som sätts in i ett årshjul. Utifrån uppföljningen kan 

prioriteringar och mål justeras löpande vid behov.  

  

Grundläggande principer för samverkan i välfärdsarbetet 

Ett antal grundläggande principer ska vägleda samverkan mellan huvudmännen. 

Samverkansklimatet mellan region och kommuner är av särskild vikt för att nå våra gemen-

samma välfärdsmål. Regionen och kommunerna är varandras förutsättningar för att åstad-

komma insatser ur ett helhetsperspektiv för den enskilde invånaren. Samverkan förutsätter ett 

politiskt ledarskap hos varje organisation som genererar vilja, respekt och en generös 

inställning. Tillit och ett respektfullt bemötande, att informera varandra i god tid och att alltid 

anstränga sig för att hitta samverkanslösningar, ska vara vägledande i vår samverkan. 

Samverkan i ett komplext system som omfattar flera huvudmän behöver präglas av ett 

flexibelt arbetssätt där anpassning till ändrade förhållanden tillåts ske löpande, samtidigt som 

fokus alltjämt ligger på de långsiktiga målen. 
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Ett sådant agilt arbetssätt behöver prägla samverkan inom välfärden i länet (agilt från 

engelskans ’agile’ som betyder smidigt/följsamt, det vill säga att arbetssätt anpassas efter det 

som sker under arbetets gång och kan kräva en kombination av olika arbetssätt vid olika 

situationer). 

Gemensamt fokus ska vara på nyttan för dem vi är till för. Arbetet ska vara kunskaps-

baserat och vila på fakta och bästa tillgängliga kunskap. Även erfarenheter från brukare, 

patienter, elever och medborgare är viktig kunskap och ska ses som en resurs i utvecklings-

arbetet. Resurseffektivitet ska vara ett mål. 

Samtidigt behöver vi skapa förutsättningar i våra välfärdsverksamheter för att bejaka 

öppenhet och kreativitet och för att våga testa nya samverkanslösningar och nya arbetssätt. 

För det krävs ett modigt och nytänkande ledarskap som ger förutsättningar för en fokus-

förflyttning inom välfärden; från verksamhetsanpassade välfärdstjänster till individanpassade. 

Vi behöver skapa en arbetskultur i välfärden som ger förutsättningar för medarbetare att få 

testa nya lösningar utifrån medborgarens bästa istället för att fokusera på verksamhetsgränser. 

Slutligen behövs ett långsiktigt perspektiv i samverkan. Utifrån denna välfärdsstrategi bygger 

vi en hållbar välfärd för våra länsinvånare, som möter framtidens utmaningar och även har en 

beredskap för att ställa om när omvärlden förändras. 

 

Målet är förbättrad folkhälsa 

Det övergripande målet med välfärdsarbetet är förbättrad folkhälsa. För att åstadkomma det 

baseras välfärdsstrategin på tre målområden inom Agenda 2030. På så vis ska välfärds-

strategin också bidra till en hållbar värld, främst genom att bidra till social hållbarhet. De tre 

områdena är: 

 Hälsa och välbefinnande 

 God utbildning för alla 

 Minskad ojämlikhet 

 

Hälsa och välbefinnande i Agenda 2030 

Målet är ”God hälsa och välbefinnande. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande 

för alla i alla åldrar” God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att 

nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Delmålen fokuserar på att höja 

livslängden, tillgång till hälso- och sjukvård och att satsa på förebyggande insatser. 

 

God utbildning för alla i Agenda 2030 

Målet är ”God utbildning för alla. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” Utbildning är en grundläggande mänsklig 

rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste 

grunderna för välstånd och hälsa. Delmålen fokuserar på tillgång till utbildning under hela 

livet, kunskaper och färdigheter och ett jämlikt utbildningssystem.  
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Minskad ojämlikhet i Agenda 2030 

Målet är att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Grunden för ett hållbart samhälle är 

en rättvis fördelning av resurser och inflytande (ekonomiskt, socialt och politiskt). Ett jämlikt 

samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till 

exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder. Jämlikhet minskar risken för 

konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. 

 

Nationella, regionala och lokala strategier 

Välfärdsstrategin utgår från tre målområden i Agenda 2030, men den fyller också en funktion 

i RUS för att bidra till social hållbarhet, och den bygger på samverkan mellan huvudmännen. 

Välfärdsstrategin ersätter de tidigare måldokumenten Gemensamma utgångspunkter. 

Kunskapsunderlag som är användbara i förverkligandet av välfärdsstrategin är Program för 

jämlik hälsa och Jämlikhetsutredningen. Handlingsplanerna ska anknyta till Strategi för 

hälsa. Lokala strategier och planer för välfärden finns i respektive organisation i region och 

kommuner, och i möjligaste mån ska välfärdsstrategin knytas samman med lokala befintliga 

strategier och mål för välfärden, så att den långsiktiga inriktningen för välfärden går åt samma 

håll nationellt, regionalt och lokalt. 

 

 

Tyngdpunkt på arbete uppströms 

I arbetet med att förverkliga välfärdsstrategin och nå de prioriterade målen behöver tyngd-

punkten i handlingsplaner och aktiviteter ligga uppströms. Med det menas att arbetet ska utgå 

från kunskap om orsakskedjan bakom vad som skapar ohälsa och hälsa i en befolkning, det 

vill säga de bestämningsfaktorer som påverkar hälsa. Dessa finns beskrivna i de åtta 

nationella målområdena för en bättre folkhälsa. Där finns också en beskrivning av vilka 

åtgärder som påverkar hälsan mest. Väl avvägda prioriteringar behövs gällande vilka 

aktiviteter som är mest angelägna för att förändra resultatet av välfärdsarbetet i länet. I 

handlingsplaner och aktiviteter ska tyngdpunkten ligga på bestämningsfaktorerna för hälsa, 

och insatser ska framförallt genomföras där. Fokus på livsvillkor ska vara vägledande i 

samverkan mellan organisationer och verksamheter utifrån välfärdsstrategins mål. 

 

 

Strategiska mål för området Hälsa 

Mål 1: Ett sammanhållet system för hälsofrämjande och förebyggande arbete i Gävleborg 

Systemet för förebyggande arbete ska omfatta samtliga aktörer på välfärdsområdet, ha ett 

brett befolkningsperspektiv och grunda sig i en gemensam analys av nuläget och gemen-

samma prioriteringar. 

Ambitionen ska vara att knyta samman befintligt folkhälsoarbete till en helhet, utan att i första 

hand starta nya projekt. Översyn och uppbyggnad av forum för samverkan på strategisk och 

operativ nivå ska ingå. 
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Handlingsplanen ska innehålla åtgärder för att vi som aktörer blir effektivare tillsammans, för 

att systematiken och kvalitén i arbetet höjs så att insatser inom olika aktörer och på olika 

arenor förstärker varandra. Denna insats har potential att öka jämlikhet i hälsa och framförallt 

stärka hälsan hos grupper med svaga socioekonomiska resurser som t.ex. låg utbildningsnivå. 

Tyngdpunkten ska ligga på arbete uppströms, det vill säga på de bakomliggande orsakerna till 

ohälsa, och insatser i samverkan behöver framförallt stärkas där. 

I handlingsplanen ska delmål tas fram, aktiviteter beskrivas och indikatorer för uppföljning 

definieras. Följande områden ska särskilt beaktas: 

1.1 Analys av systemets delar i nuläget 

1.2 Prioritering av aktiviteter för att förstärka systemet 

 

Mål 2: God och nära vård för alla i Gävleborg 

Handlingsplanen ska utgå från beslutad målbild i Länsledning Välfärd för God och nära vård i 

Gävleborg. En av de identifierade förändringarna som krävs för att nå målbilden är utveckling 

av arbetskultur och värderingar inom vård och omsorg. Det behövs en fokusförflyttning på 

flera områden; från verksamhetsfokus till ett hälso- och sjukvårdssystem som är byggt för 

människor, från stuprörstänk till samordnad vård och omsorg för individen, från reaktiva 

insatser till proaktiva och hälsofrämjande, från synsättet passiva brukare till aktiva 

medskapare (se de statliga utredningarna om nära vård). 

I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning. 

Utvecklingsarbete behövs dels inom respektive organisation och verksamhet, dels i 

samverkan mellan organisationer och verksamheter. Följande områden ska särskilt beaktas: 

2.1 Förbättrad kontinuitet inom vård och omsorg för våra invånare  

2.2 Förbättrad delaktighet inom vård och omsorg för våra invånare 

2.3 En samordnad plan för individens samtliga vård- och omsorgsinsatser för alla som 

behöver det, som utgår från individuella behov och som är patientens egen plan 

2.4 Utveckling av arbetskultur och värderingar inom vård och omsorg i länet 

 

 

Strategiska mål för området Utbildning 

Mål 3: Förstärkt samverkan för ett jämlikt och livslångt lärande för alla i Gävleborg 

I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning gällande: 

3.1 Förstärkt samverkan i länet för att åstadkomma ett utbildningssystem som ger alla 

likvärdiga möjligheter till ett livslångt lärande 

3.2 Jämlika möjligheter att komma vidare i sitt yrkesliv genom hela livet 

Ambitionen ska vara att utveckla samverkan mellan huvudmännen i länet på de områden och 

nivåer som är relevanta för att nå målet. Gävleborg har flera parallella utmaningar på 

utbildningsområdet; dels en jämförelsevis låg utbildningsnivå som påverkar bland annat 

folkhälsan negativt eftersom utbildning i sig är en resurs för ett hälsosamt liv, dels en brist på 

arbetskraft till länets arbetsmarknad. 
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Ambitionen är att möta båda dessa utmaningar genom förstärkt samverkan på flera områden. 

Målet ska vara både att höja utbildningsnivån och att förse länets arbetsmarknad med 

arbetskraft från relevanta yrkesutbildningar. 

Det är ingen motsättning mellan dessa ambitioner, utan insatser behövs för att stärka förut-

sättningarna för en generell förflyttning i utbildningssystemet där fler får fullständiga betyg 

från grundskolan, fler väljer att gå i gymnasiet, fler tar en gymnasieexamen, och fler utbildar 

sig generellt. Både yrkesutbildningar behöver öka, likväl som att fler söker högskoleförbered-

ande utbildningar och eftergymnasiala studier. 

Aktiviteter för att möta dessa två utmaningar behöver balanseras och arbetas med parallellt. 

Utbildningssystemet i länet behöver löpande anpassas efter länets behov av arbetskraft, möta 

förändrade behov samt även ha en regional dimensionering. Handlingsplanen ska innehålla 

åtgärder för att vi som aktörer blir effektivare tillsammans så att insatser hos olika aktörer och 

på olika arenor förstärker varandra i riktning mot målet. 

 

Mål 4: Jämlik tillgång till en bredd av förebilder och möjliga vägar i yrkeslivet för alla i 

Gävleborg 

Länet har en tradition av låg utbildningsnivå och en arbetsmarknad präglad av stora industrier. 

Samtidigt som länets arbetsgivare behöver förses med ny relevant arbetskraft finns också 

behovet av en mer diversifierad arbetsmarknad, och en generellt höjd utbildningsnivå för att 

stärka folkhälsan i och med de hälsofördelar som utbildning för med sig. Både dessa behov 

behöver mötas. Invanda mönster och normer behöver förändras. Som ett led i det innebär mål 

4 ett medvetet fokus på att synliggöra andra vägar i yrkeslivet än de traditionella. 

I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning gällande: 

4.1 Ändamålsenlig samverkan för att ge alla invånare jämlik tillgång till information om 

olika vägar i yrkeslivet under hela livet genom att möjliggöra och tydliggöra vägar till 

olika yrken. Detta kan ske genom en bredd av tydliga förebilder inom alla sektorer på 

arbetsmarknaden, och beskrivningar av vägarna dit. Målet är att oavsett individens 

bakgrund, studie- eller yrkestradition i familjen, ska huvudmännen verka för jämlik 

information, stöd och insatser till alla invånare i länet för att ta sig vidare i yrkeslivet. 

 

 

Strategiskt mål för området Jämlikhet 

Mål 5: Ett jämlikt Gävleborg genom social, ekonomisk och politisk inkludering för alla 

Alla människor - oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet, ursprung, religion, eller 

ekonomisk ställning ska vara inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Jämställdhet mellan män och kvinnor ingår i detta mål, liksom att öka antal invånare som 

arbetar, vilket innebär en inkludering i samhället, både socialt och ekonomiskt. 

Jämlikhet i sociala och ekonomiska förutsättningar har ett starkt samband med folkhälsans 

nivå och fördelning i en befolkning. Genom att öka jämlikheten mellan grupper i 

befolkningen kan en förbättrad folkhälsa uppnås. 
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I handlingsplanen ska ingå delmål, aktiviteter och indikatorer för uppföljning. Följande 

områden ska särskilt beaktas: 

5.1 Fler invånare i arbete 

5.2 Socialt deltagande 

5.3 Ekonomisk inkludering 

5.5 Valdeltagande 

Handlingsplanen ska innehålla åtgärder för att vi som aktörer blir effektivare tillsammans så 

att insatser inom olika aktörer och på olika arenor förstärker varandra. 
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