
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-15 

 

  

 
  
 

Kommunstyrelsen 
Plats: Gläntan, Sjöängsvägen 35 
Tid: tisdag 22 november 2022 kl. 09:00 

 

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Redovisning av delegationsbeslut 
 

 3 

4.  Delgivningar 
 

 4 

5.  Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt 
lag om skydd mot olyckor och lag om 
brandfarliga och explosiva varor 
 

Robert Strid, 
Förbundsdirektör/Räddningschef, 
Gästrike Räddningstjänst, 09:05 

5 
KF 

6.  Ekonomisk uppföljning 
 

J Sandelin Eriksson 12 

7.  Policy för inköp 
 

C Carter/H Eriksson 16 
KF 

8.  Riktlinjer för inköp och upphandlingar 
 

C Carter/H Eriksson 18 

9.  Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner 
samt region Gävleborg 
 

Malin Larsson, 10:00 25 
KF 

10.  Namnbyte Hagvägen/Rörvägen 
 

 37 

11.  INFORMATION - Granskning av Ockelbo 
kommuns dataskyddsarbete 2022 
 

Adrian Vinsa, Dataskyddsombud, 
Gävle kommun, 11:05 

 

12.  Svar på medborgarförslag - Vargfri kommun 
 

T Pant 38 
KF 



Ockelbo kommun 
Datum 
2022-11-11 

 Sida 
2(2) 

 

 

Ärende Föredragande  

13.  Svar på medborgarförslag - Fasadbelysning 
av kulturbyggnader och riksintressen i 
Ockelbo 
 

T Pant 43 
KF 

14.  KS-KF ärenden 
 

 46 

15.  Information kommunstyrelsen 
Omvärldsläget 
Styrel – prioritering av samhällsviktiga 
elanvändare 
Wij fastigheter 

 
M Lindblom, 11:45 
M Lindblom 
 
J Krüger 

47 

 
Magnus Jonsson 
ordförande 

 

 



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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-04 
Referens 

KS 2022/00006  

Kommunstyrelsen 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2022-10-17 – 2022-11-04 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

• IT-strateg 2022-10-17 med stöd av punkt 1.7 Teckna

verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram (gäller ej hyresavtal)

• IT-strateg 2022-10-17 med stöd av punkt 1.7 Teckna

verksamhetsanknutna avtal inom angiven budgetram (gäller ej hyresavtal)

• Ekonomichef 2022-11-01 med stöd av punkt 2.2 Beslut om

undertecknanderätt avseende plusgiro och koncernkonto.
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-04 
Referens 

KS 2022/00007  
 

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

• Inköp Gävleborg – Protokoll 2022-10-07 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2022-10-14 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-10-18 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2022-10-18 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2022-11-15 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-07 
Referens 

KS 2022/00700  
 

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt lag om 
skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 
explosiva varor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor och enligt lagen (2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor 

antas att gälla från och med 1 januari 2023. 

2. Taxan räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) från oktober 2023. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Gästrike Räddningstjänst ser behov av att revidera taxor för tillsyn och 

tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 

explosiva varor. Revidering av taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om 

skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor genomfördes 

senast 2018. Uppräkning av taxorna har sedan dess inte genomförts. 

Lagstiftningen för avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor har 

förändrats som också föranleder behov av reviderade taxor.  

Gästrike Räddningstjänst har tagit fram förslag på nya taxor. Revidering av 

taxorna för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor grundas bland annat på 

Riksdagens beslut om förändringar i lagen. Riksdagen har beslutat om 

ändring i lag om skydd mot olyckor som innebär att kommunen får ta betalt 

för tillsynen som helhet och inte enbart för tillsynsbesöket. Ändringen av lag 

om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2021. Generell översyn av 

tidsåtgång för respektive ärendetyp har genomförts för att bättre spegla 

nedlagd arbetstid. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2017 ett underlag för 

taxekonstruktion gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt 

tillsyn och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Gästrike 

Räddningstjänst har valt att följa SKL:s underlag för taxekonstruktion. De 

föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive 

myndighetsområde enligt 2 kap. 6 § kommunallagen.                         

Beslutsunderlag 

Förslag till taxor LSO/LBE med bilaga taxor                          
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Ockelbo kommun 

Datum 

2022-11-07 
 

KS 1.1.1.1 
2022/00700 

Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Gästrike Räddningstjänst 
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2022-10-18 

 
 

 Hamntorget 8 Telefonnummer  www.gastrikeraddningstjanst.se 
803 10 Gävle 026-17 96 53  gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se 

 
Till kommunfullmäktige i: 

Gävle kommun 
Sandvikens kommun 

Hofors kommun 
Ockelbo kommun 

Älvkarleby kommun 
 

Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd 
mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor 
 
 

Förslag till beslut 

Förbundsdirektören för Gästrike Räddningstjänst föreslår Kommunfullmäktige i Gävle, 
Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommun besluta att: 
 

• fastställa taxor enligt bilaga att gälla från och med 2023-01-01 för tillsyn och 
tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen 
(2010:1011) för brandfarliga och explosiva varor  
 

• taxorna räknas upp årligen i nivå med prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) från oktober.  

 

Ärendet 

Gästrike Räddningstjänst ser behov av att revidera taxor för tillsyn och tillstånd enligt 
lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Revidering av 
taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga 
och explosiva varor genomfördes senast 2018. Uppräkning av taxorna har sedan dess 
inte genomförts. Lagstiftningen för avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor har 
förändrats som också föranleder behov av reviderade taxor.  
 
Gästrike Räddningstjänst har tagit fram förslag på nya taxor. Revidering av taxorna för 
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor grundas bland annat på Riksdagens beslut om 
förändringar i lagen. Riksdagen har beslutat om ändring i lag om skydd mot olyckor 
som innebär att kommunen får ta betalt för tillsynen som helhet och inte enbart för 
tillsynsbesöket. Ändringen av lag om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 
2021. Generell översyn av tidsåtgång för respektive ärendetyp har genomförts för att 
bättre spegla nedlagd arbetstid.  
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2017 ett underlag för 
taxekonstruktion gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor samt tillsyn och 
tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Gästrike Räddningstjänst har 
valt att följa SKL:s underlag för taxekonstruktion. De föreslagna taxorna följer 
självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 2 kap. 6 § 
kommunallagen.  
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Sida 2 (5) 

 
 Hamntorget 8 Telefonnummer  www.gastrikeraddningstjanst.se 

803 10 Gävle 026-17 96 53  gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se 

Beloppen för tillsyn och tillstånd har beräknats genom att en framräknad 
handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång 
för den typ av ärende som åtgärden avser. 
 
Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor enligt lag om skydd mot olyckor och 
lag om brandfarliga och explosiva varor som ska gälla i den egna kommunen. Därmed 
önskar Gästrike Räddningstjänst att respektive medlemskommuns kommunfullmäktige 
beslutar om nya taxor för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor samt lag 
om brandfarliga och explosiva varor.  
 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1.  
 
Kopior på besluten ska skickas till Gästrike Räddningstjänst. 
 

Bilagor 

Bilaga 1 - Taxetabeller tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor och lag om 
brandfarliga och explosiva varor 

 

Med vänlig hälsning, 
Förbundsdirektör  
Robert Strid  
Gästrike Räddningstjänst 
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 Hamntorget 8 Telefonnummer  www.gastrikeraddningstjanst.se 

803 10 Gävle 026-17 96 53  gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se 

Bilaga 1 - Taxetabeller tillsyn och tillstånd enligt lag om 
skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva 
varor 
 
Följande taxor gäller för kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och 
Älvkarleby. Taxorna gäller från och med 2023-01-01. 
 

Tillsynsärenden 
 

1 Taxor avseende tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

Ärendetyp tillsyn 
Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR) 

Avgift 

1 Mindre Industri, kontor, med mera VK1 6 200 kr 

2 Större Industri, kontor med mera VK1 7 440 kr 

3 Gemensamhetsboenden VK3B 6 200 kr 

4 Samlingslokal <=150 personer VK2A 6 200 kr 

5 Samlingslokal >150 personer VK2B 6 200 kr 

6 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 7 440 kr 

7 Hotell VK4 8 060 kr 

8 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden VK5A+B 8 060 kr 

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 11 160 kr 

10 Verksamheter med hög brandbelastning VK6 11 160 kr 

11 Organisationstillsyn   9 920 kr 

12 Tillsyn av enskilda förhållanden   6 820 kr 

 

2 
Taxor avseende tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor 

Ärendetyp tillsyn Avgift 

1 Fyrverkeriförsäljning  6 820 kr 

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg  6 820 kr 

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg  9 300 kr 

4 Bensinstation obemannad  8 680 kr 

5 Bensinstation bemannad  10 540 kr 

6 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 6 820 kr 

7 
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa 
behållare 

9 300 kr 

8 
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa 
behållare 

13 020 kr 

9 
Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av 
brandfarliga varor 

17 360 kr 
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Sida 4 (5) 

 
 Hamntorget 8 Telefonnummer  www.gastrikeraddningstjanst.se 

803 10 Gävle 026-17 96 53  gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se 

3 
Taxor enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt  
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, vid samordnad tillsyn. 

De samordnade tillsynerna för LSO och LBE resulterar i en sammanvägning av två ärendetyper beroende på 
vilken verksamhetstyp som tillsynas samt vilken omfattning av brandfarliga eller explosiva varor som hanteras. 

Del 1: Tillsyn lag om skydd mot olyckor 
Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR) 

Avgift 

1 Mindre Industri, kontor, med mera VK1 4 960 kr 

2 Större Industri, kontor med mera VK1 6 200 kr 

3 Gemensamhetsboenden VK3B 4 960 kr 

4 Samlingslokal <=150 personer VK2A 4 960 kr 

5 Samlingslokal >150 personer VK2B 4 960 kr 

6 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 6 200 kr 

7 Hotell VK4 6 820 kr 

8 Vårdmiljöer daglig verksamhet och särskilda boenden VK5A+B 6 820 kr 

9 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 9 920 kr 

10 
Verksamheter med hög brandbelastning med hantering 
och förvaring av brandfarlig/explosiv vara 

VK6 9 920 kr 

11 Organisationstillsyn   8 680 kr 

Del 2: Tillsyn lag om brandfarliga och explosiva varor Avgift 

12 Fyrverkeriförsäljning 5 580 kr 

13 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg 5 580 kr 

14 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 8 060 kr 

15 Bensinstation bemannad 9 300 kr 

16 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 5 580 kr 

17 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare 8 060 kr 

18 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare 11 780 kr 

19 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 16 120 kr 
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 Hamntorget 8 Telefonnummer  www.gastrikeraddningstjanst.se 

803 10 Gävle 026-17 96 53  gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se 

Tillståndsärenden 
 

4 
Taxor avseende tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor 

Ärendetyp tillstånd Avgift 

1 Fyrverkeriförsäljning 7 440 kr 

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning <60 kg  5 580 kr 

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg  11 160 kr 

4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor  1 860 kr 

6 Bensinstation obemannad  8 680 kr 

7 Bensinstation bemannad  11 160 kr 

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 8 060 kr 

9 
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa 
behållare 

10 540 kr 

10 
Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa 
behållare 

16 120 kr 

11 
Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av 
brandfarliga varor 

19 840 kr 

12 Mindre förändring av befintligt tillstånd  3 720 kr 

13 Tillfällig hantering av brandfarlig vara  4 960 kr 

14 Avslag av tillståndsansökan  8 060 kr 

 

Information 

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om 
tillstånd. 
 
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgiften beräknas efter 
den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar. 
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KS UKN SN

Politisk verksamhet Politisk verksamhet Politisk verksamhet

Kommunfullmäktige Nämnden Nämnden

Kommunstyrelsen

VGS - politiskverksamhet Fritid och Kultur Infrastruktur och skydd

Överförmyndarna Idrottsanläggningar Konsumentrådgivning

Partistöd Bibliotek Alkoholtillsyn

Utbildningsbidrag Simhall

Oppositionsersättningar Vård och Omsorg

Medelmsskap kommunförbund Pedagogisk verksamhet Ifo, Äldreomsorg, Hemsjukvård, LSS mm

Internationellt Skola, förskola, elevhälsa mm

Riktade insatser Övergripande gemensam verksamhet

AME Kostenheten

Integration

Infrastruktur och skydd

Planverksamhet

VGS

Näringsliv

Turism

IT-Infrastruktur

Kommunalberedskap

Vägar - vägbidrag mm

Yttreskötsel

Räddningstjänst

Fritid och Kultur

Idrottsanläggningar

Affärsverksamhet

Kollektivtrafik / Kuxa

Fastigheter - ej verksamhetsnära samt kontor

Pedagogisk verksamhet

Fastigheter - Skola, Förskola, Komvux

Vård och Omsorg

Fastigheter - Vård och omsorg

Färdtjänst

Bostadsanpassning

Övergripande gemensam verksamhet

Admininstration, IT, Ekonomi, Personal mm

Vaktmästeri

Visionsmedel

Avtal - Ockelbogårdar, Inköps samverkan mm
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  Driftsredovisning (tkr)

Verksamhetsområde Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Politisk verksamhet 4 414 3 818 596 5 297 5 097 200

Riktade insatser 5 611 5 202 409 6 733 6 733 0

Infrastruktur och skydd 19 267 19 074 193 23 120 23 320 -200

Fritid och Kultur 583 385 198 700 700 0

Affärsverksamhet 11 696 12 364 -669 14 035 14 535 -500

Pedagogisk verksamhet 513 1 511 615 615 0

Vård och Omsorg 1 150 1 002 148 1 380 1 280 100

Övergripande gemensam verksamhet 27 363 24 115 3 248 32 836 32 436 400

Summa verksamheter 70 597 65 962 4 635 84 716 84 716 0

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet +200 tkr

Infrastruktur och skydd

Försäljning Granngården +1400 tkr, vägbelysning -1000 tkr, Yttreskötsel -600 tkr

Affärsverksamhet

Kuxa -1000 tkr, Lokaler +500 tkr

Vård och Omsorg

Bostadsanpassning +100 tkr

Övergripande gemensam verksamhet

Vakanser +500 tkr, Vaktmästeriet -100 tkr

Oktober 2022
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OCKELBO KOMMUN  

Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Okt Okt Okt

Verksamhet 2022 2022 2022 2022 2022 2022

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      3 111 2 911 200 2 593 1 953 640

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 892 892 0 743 570 173

13 ÖVRIG VHT 1 294 1 294 0 1 078 1 295 -217

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 650 1 650 0 1 375 1 311 64

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 280 2 280 0 1 900 1 850 50

33 TURISM 150 150 0 125 131 -6

36 VGS 4 795 4 795 0 3 996 3 979 16

38 RÄDDNINGSTJÄNST           5 100 5 100 0 4 250 4 143 107

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 0 0

53 KOMMUNIKATIONER 10 100 11 100 -1 000 8 417 9 237 -820

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 380 480 -100 317 408 -91

79 FÄRDTJÄNST 990 990 0 825 772 53

91 UTVECKLINGSMEDEL 2 000 2 000 0 1 667 617 1 050

93 KOMMUNADM 25 206 25 206 0 21 005 20 692 313

96 PERSONALADM 2 260 2 260 0 1 883 1 439 444

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 60 208 61 108 -900 50 173 48 399 1 774

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 -106 106

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 6 733 6 733 0 5 611 5 308 303

Summa AME/Integration 6 733 6 733 0 5 611 5 202 409

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     435 -965 1 400 363 -1 074 1 437

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 8 710 10 310 -1 600 7 258 8 537 -1 278

93 KOMMUNADM 3 370 2 970 400 2 808 2 332 477

FASTIGHETER 5 260 4 560 700 4 383 2 566 1 817

Summa Teknikområdet 17 775 16 875 900 14 813 12 361 2 452

Summa kommunstyrelsen totalt 84 716 84 716 0 70 597 65 962 4 635

Semesterlöneskuld för perioden 2 217  tkr

14



Uppföljning KS, UKN och SN 2022-10

  Driftsredovisning (tkr)

Nämnd Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 70 597 65 962 4 635 84 716 84 716 0

Utbildnings- och Kulturnämnden 138 228 135 729 2 499 165 874 165 849 325

Socialnämnden 129 223 128 800 423 155 067 155 067 0

Summa 338 047 330 491 7 556 405 657 405 632 325

  Driftsredovisning (tkr)

Verksamhetsområde Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Politisk verksamhet 5 101 4 324 777 6 121 5 921 200

Riktade insatser 5 611 5 242 368 6 733 6 733 0

Infrastruktur och skydd 19 433 19 186 247 23 320 23 520 -200

Fritid och Kultur 14 164 14 674 -510 16 997 17 672 -675

Affärsverksamhet 11 696 11 349 347 14 035 14 535 -500

Pedagogisk verksamhet 124 834 120 853 3 981 149 800 148 800 1 000

Vård och Omsorg 129 846 128 610 1 236 155 815 155 715 100

Övergripande gemensam verksamhet 27 363 24 848 2 515 32 836 32 436 400

Summa verksamheter 338 048 329 086 8 961 405 657 405 332 325

2022-10-31 2022

2022-10-31 2022
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Kommunkontoret 
Carter, Carita 
carita.carter@ockelbo.se 
Eriksson, Helen 
helen.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-08 
Referens 

KS 2022/00573  
 

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Policy för inköp 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Policy för inköp för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m  

2023-01-01. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

En policy för inköp har tagits fram att gälla Ockelbo kommuns samtliga 

förvaltningar och enheter. 

 

Sedan 2022 har Ockelbo och Hofors kommuner samarbete med Sandviken 

kommuns Inköpsenhet. Där finns upphandlare och kompetens inom området.  

 

Ockelbos verksamheter och enheter deltar i upphandlingsprocesser genom 

att ingå i referensgrupper och där bidra med kunskap om lokala 

förutsättningar. 

                         

Beslutsunderlag 

Policy för inköp 
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POLICY FÖR INKÖP 

 

En policy är en övergripande avsiktsförklaring, en vägledning för 
verksamheterna, våra förhållningssätt och vilka värden vi ska beakta. 
Denna policy kompletteras med Riktlinjer för inköp och upphandlingar. 
 

Ockelbo Kommun är enligt lagstiftningen en upphandlande myndighet som har 
att följa Lagen om offentlig upphandling, LoU, och andra lagar och regler inom 
området.  

Offentlig upphandling definieras som de åtgärder som vidtas i syfte att tilldela ett 
kontrakt eller ett ramavtal (kravställning, annonsering och utvärdering av anbud).  

 

Strategiska överväganden i inköps- och upphandlingsprocesserna ska ske med 
beaktande av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet samt Ockelbo 
kommuns vision och mål.   

 

Medborgare ska känna trygghet i att kommunen upphandlar varor, tjänster och 
entreprenader som ger god kostnadseffektivitet med låg miljöpåverkan. 

 

Kommunen ska verka för ett förtroendefullt samarbete med det lokala näringslivet 
och samtliga leverantörer. Alla företag ska behandlas på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt och kontakter med företag kännetecknas av god affärsetik. 
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Kommunkontoret 
Carter, Carita 
carita.carter@ockelbo.se 
Eriksson, Helen 
helen.eriksson@ockelbo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-08 
Referens 

KS 2022/00746  
 

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Riktlinjer för inköp och upphandlingar 

Förslag till beslut 

Riktlinjer för inköp och upphandlingar för Ockelbo kommun godkänns med 

giltighet fr o m 2023-01-01. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för inköp och upphandlingar har tagits fram att gälla Ockelbo 

kommuns samtliga förvaltningar och enheter. 

 

Sedan 2022 har Ockelbo och Hofors kommuner samarbete med Sandviken 

kommuns Inköpsenhet. Där finns upphandlare och kompetens inom området.  

 

Ockelbos verksamheter och enheter deltar i upphandlingsprocesser genom 

att ingå i referensgrupper och där bidra med kunskap om lokala 

förutsättningar. 

                         

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för inköp och upphandlingar                          
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RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLINGAR 
 

Ockelbo kommun är en offentlig verksamhet och därmed styrs upphandlingar av varor och 
tjänster av lagar och regler för offentlig upphandling.  

Upphandling är ett verktyg för att nyttja resurser effektivt. 

Kommunen har samarbete med Sandviken kommuns Inköpsenhet.  

Ockelbo kommuns avtal finns i Kommers avtalskatalog som nås på obonätet. Där kan alla 
anställda söka och läsa avtal. Vi har avtal för en hel del områden, men inte för allt. Vi har 
som liten kommun fördel av att inköp ofta ryms inom gränsen för direktupphandling 
(700 000 kr). 

När en verksamhet ser ett behov av en vara eller tjänst; 

1. Undersök om det finns avtal i avtalskatalogen.  
2. Undersök om det finns ett avtal hos ADDA som vi kan anmäla oss till för avrop.  
3. Beräkna värdet för affären; om det överstiger 700 000 kr kontakta samordnaren. 
4. Om värdet av affären beräknas understiga 700 000 kr följer du riktlinjerna för 

direktupphandling. 

För kontakt med upphandlare på inköpsenheten, meddela samordnaren på 
inkop@ockelbo.se 

Upphandlingar publiceras och nås via länk på www.ockelbo.se/företag  

 

 

Ockelbo kommuns Inköpspolicy med tillhörande Riktlinjer för inköp och upphandlingar är 
komplement till lagstiftning och andra styrande dokument och ska tillämpas vid upphandling av 
varor och tjänster.  

Lagar som styr: 

1.1 Lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145) 

Eftersom Ockelbo kommun är en offentlig verksamhet, och därmed en 
upphandlande myndighet, styrs vi av de upphandlingsregler som finns i LOU. Lagen 
ger oss ett detaljerat ramverk över när och hur vi ska upphandla varor, tjänster och 
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entreprenader. LOU gäller oavsett inköpets storlek men sättet för hur man 
upphandlar skiftar beror på inköpets värde. 

Oavsett värdet så gäller de EU-rättsliga grundprinciperna som alltid ska följas.  

Principerna är: 

• Likabehandlingsprincipen (alla leverantörer ska ges samma förutsättningar) 

• Icke-diskriminering (alla leverantörer ska behandlas lika. Härav följer att vi 
exempelvis inte får ge ett lokalt företag fördelar). 

• Transparens (upphandlingsprocessen ska vara öppen och förutsebar, klar 
och tydlig). 

• Proportionalitet (kraven som ställs måste ha ett naturligt samband med och 
stå i proportion till det som upphandlas). 

• Ömsesidigt erkännande (intyg/certifikat utfärdats i annat medlemsland ska 
vi acceptera även i Sverige). 

1.2 Lagen om Koncessioner, LUK (2016:1147) 

Med en tjänste- eller byggkoncession menas att kommunen anförtror leverantör/-er 
utförandet av ett uppdrag. Ersättningen för arbetet utgörs endast av rätten att nyttja 
den tjänst eller det byggnadsverk som upphandlas, eller av både en sådan rätt och 
betalning. 

 

Hållbara inköp 

Kommunen ska verka för att inköp endast sker från seriösa företag. Genom samarbete med 
Skatteverket och dess förebyggande enhet kontrolleras eller bedöms detta i kvalificeringsfasen. 

Kommunen ska verka för hållbara inköp med fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 
ur ett globalt och lokalt perspektiv. Dessutom ska hänsyn tas till arbetsrättsliga villkor och 
tillgänglighet. 

Ekologisk hållbarhet: Kommunen ska medverka till en minskad miljöpåverkan och effektivare 
resurshantering. Alla kommunala upphandlingar har enligt Miljöstrategiska programmet för Ockelbo 
Kommun 2022 – 2026 krav på giftfria produkter enligt gällande EU-standard.  

Social hållbarhet: Social hållbarhet är ett brett begrepp och en socialt ansvarsfull upphandling kan 
enligt Upphandlingsmyndigheten omfatta arbetsrättsliga villkor. Det innebär att man vid 
kravställning tar hänsyn till om upphandlingen avser en bransch där det föreligger risk för att 
arbetstagarens villkor avviker från en godtagbar nivå. 

Andra aspekter att ta hänsyn till är arbetsmiljö, sysselsättningsmöjligheter och tillgänglighet. Där 
det är möjligt bör man inkludera socialt företagande, främja lika rättigheter och möjligheter, rättvis 
handel och värna om barns rättigheter. 

Ekonomisk hållbarhet: Kommunens resurser ska nyttjas effektivt och behovet av varor och 
tjänster ska tillgodoses till lägsta möjliga totalkostnad (totalekonomi). Upphandling av produkter 
ska, där så är lämpligt, ställa krav på återvunna material eller andra cirkulära aspekter, exempelvis 
reparationstjänster 
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Organisation  

Ockelbo kommun har avtalat samarbete med Inköpsenheten, Sandvikens kommun. Där finns 
inköpschef och upphandlare. Ockelbo kommuns verksamheter deltar i arbetet med inköp och 
upphandlingar genom att vara en engagerad och aktiv part med kunskap om lokala förutsättningar. 

Inköpsenheten upphandlar avtal med en eller flera kommuner och kommunala bolag som 
beställare.  

Inköpsenheten har en samordnande funktion. Tillsammans med förvaltningar och bolag ska 
Inköpsenheten strategiskt samordna, effektivisera och styra kommunens inköps- och 
upphandlingsprocesser i enlighet med lagar, policy, riktlinjer och behov. 

Inköpschefen äger inköps- och upphandlingsprocesserna och dess stödprocesser samt ansvarar 
för att samordna upphandlingar (och därigenom inköpen), säkerställa att lagar, policy och riktlinjer 
efterlevs samt driva löpande utveckling och effektivisering av inköps- och upphandlingsprocessen. 

Upphandlarna har specialkompetens avseende offentlig upphandling och arbetar i huvudsak med 
strategisk upphandling. 

Upphandlarna och inköpare (beställare) ska arbeta för rättssäkra, hållbara och goda affärer genom 
att minimera inköpsprocessens totalkostnad och påverkan på miljö och samhälle där så är möjligt 
och relevant. 

Inköp och upphandling ska vara en viktig del i samtliga enheters verksamhetsprocesser. 
Förvaltningarna ska vara engagerade och aktivt delta för en effektiv inköpsprocess. 
Förvaltningschef ansvarar för att utse referensgruppdeltagare. 

 

Inköpsprocessen 

Inköp ska göras från avtal. Avtal ska tecknas för de varor, tjänster och entreprenader som 
kommunen har behov av. Undantag, väl underbyggda, kan medges av Inköpsenheten. 

När ett behov uppstår och innan ett inköp genomförs ska följande frågor utredas: 

Finns redan ett avtal för varan/tjänsten? Kontrollera vår avtalskatalog i Kommers och i Addas 
lista över ramavtal. 

Beräkna värdet genom att uppskatta det sammanlagda värdet av det som ska köpas under hela 
avtalsperioden, vanligen 4 år. Värdet ska inkludera eventuella optioner och förlängningsoptioner. 
En upphandling får inte delas upp eller konstrueras i avsikt att komma under tröskelvärdet eller 
direktupphandlingsgränsen.  

Undersök hur behovet ser ut i andra verksamheter/enheter i kommunen. Värdet av kommunens 
sammanlagda inköp av samma typ av tjänst/vara under den tänkta avtalsperioden får inte väntas 
överstiga gränsen för direktupphandling. Från 1 februari 2022 är den gränsen 700 000 kr. Om 
gränsen för direktupphandling riskerar att överstigas ska inköpssamordnaren kontaktas och 
upphandling göras i syfte att teckna avtal inför inköpet.  
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Om värdet av affären är lägre än 700 000 kr, kan Direktupphandling tillämpas. Se längre ner i 
dokumentet. 

Kommunens upphandlingar ska vara affärsmässiga genom att den konkurrens som finns på 
marknaden utnyttjas. Kommunen ska ställa relevanta krav, vara tydlig, behandla alla anbudsgivare 
lika och göra upphandlingarna kända på marknaden. På www.ockelbo.se/företag  finns länk till 
Kommers där aktuella upphandlingar annonseras.  

En tydlig ambition är att små och medelstora företag ska ha möjlighet att delta som anbudsgivare. 
Dessa företag kan ha fördelar som kommunen i sitt arbete ska försöka ta tillvara. Uppdelning av 
kontrakt för att främja tillväxt och underlätta för små och medelstora företag med lokal anknytning 
att lämna anbud ska ske där så är möjligt och rimligt. 

Förvaltningarna ansvarar för att genomföra regelbunden avtalsuppföljning och vidta åtgärder om så 
krävs. Detta för att säkerställa goda och hållbara affärer. 

 

Direktupphandling 

Direktupphandling är ett undantag från Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och kan användas 
om inköpsvärdet är lägre än gällande direktupphandlingsvärde, 700 000 kr (2022).  

Direktupphandling kan göras även om upphandlingsvärdet är högre än gränsen för 
upphandlingsvärdet om det föreligger synnerligen brådska. Dessa fyra villkor ska då uppfyllas: 

• händelsen ska inte ha varit möjlig att förutse, 

• det föreligger synnerlig brådska, 

• det finns ett orsakssammanband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen 
brådskande situationen och 

• det ska vara absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen. 

Den som genomför en direktupphandling ska försäkra sig om att det är ett tillåtet förfarande. 
Otillåten direktupphandling kan bestraffas med avgift på upp till 10 miljoner kronor dock högst 10 % 
av upphandlingens värde. 

 

Upphandlingar lägre än 25 000 kr 

Gör prisjämförelser för att ta ställning till bedömning av varans kvalité och pris. Prisjämförelser 
kan ske genom att jämföra pris mellan leverantörer på nätet eller genom prisförfrågningar mellan 
butiker. 

Dokumentera  
- Vad som köpts 
- Vem som fick uppdraget 
- Priset 

Mejla uppgifterna till inkop@ockelbo.se för att sparas under Direktupphandlingar i Avtalsdiariet. 
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Upphandlingar mellan 25 000 kr och 100 000 kr  

Kontrollera med inköpssamordnaren om risk finns för att hamna över gränsen för 
upphandlingsvärdet. Kommunen är en upphandlande myndighet. 

Du bör ställa en skriftlig förfrågan till minst två leverantörer. Enklast genom att mejla. 
Inköpsenheten har rätt att besluta att frångå kravet om att tillfråga två företag, om det kan 
motiveras att bara tillfråga ett företag. Det är tillåtet att förhandla. 

Dokumentera genom att använda den mall för direktupphandling som finns på Obonätet 
- Vad som köpts 
- Vilka som tillfrågats 
- Vem som fick uppdraget samt motivering till detta 
- Priset 

Mejla dokumentet till inkop@ockelbo.se för att sparas under Direktupphandlingar i Avtalsdiariet. 

 

Upphandlingar över 100 000 kr  

Meddela samordnaren innan upphandling påbörjas. 

Om värdet överstiger 100 000 kr ska upphandlingen annonseras och dokumenteras. 
Annonsering kan ske på kommunens egen hemsida, i lokal media eller ibland i 
upphandlingssystemet Kommers. Meddela samordnaren för kontakt med Inköpsenheten. 
Dokumentation sker på samma sätt som för upphandlingar upp till 100 000 kr.  

Inköpsenheten har rätt att besluta att frångå kravet om att annonsera, om det kan motiveras att 
bara tillfråga ett företag. 

 

Dokumentera genom att använda den mall för direktupphandling som finns på Obonätet 
- Vad som köpts 
- Vilka som tillfrågats 
- Vem som fick uppdraget samt motivering till detta 
- Priset 

Mejla dokumentet till inkop@ockelbo.se för att sparas under Direktupphandlingar i Avtalsdiariet. 

 

Upphandlingar över 700 000 kr 

Meddela samordnaren innan upphandling påbörjas för kontakt med Inköpsenheten. 
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Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-11-07 
Referens 

KS 2022/00507  
 

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt 
region Gävleborg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Välfärdsstrategin som underlag för den samverkan Ockelbo kommun 

genomför inom ramen för Nätverk Välfärd antas. 

2. Välfärdsstrategin ersätter därmed tidigare överenskommelser rörande 

länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

År 2020 gav Nätverk Välfärd sin tjänstemannaorganisation Länsledning 

Välfärd i uppdrag att arbeta fram en välfärdsstrategi som ska ersätta de så 

kallade Gemensamma utgångspunkterna - som är de övergripande 

överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets 

kommuner inom välfärdsområdet. I slutet av juni 2022 inkom det 

gemensamt framtagna tjänstemannaförslaget till välfärdsstrategi för 

behandling i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg Nätverk. 

Välfärdsstrategin är avsedd att stödja samverkan på länsnivå. Den är inte 

avsedd att ersätta lokala styrdokument.  

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete 

inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett 

stöd för gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom 

välfärdsområdet. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i riktning mot att 

fastställa gemensamma mål inom prioriterade områden. 

Baserat på Välfärdsstrategin kommer Länsledning Välfärd ta fram årliga 

handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet. 

 

Nätverk Välfärd önskar att samtliga länets kommuner samt Region 

Gävleborg ska besluta om detta. Ambitionen är att respektive fullmäktige 

kan ta beslut i frågan före årsskiftet. 

 I Ockelbo har frågan beretts i KLG och strategin delges nämnderna inför ett 

eventuellt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.                          
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Beslutsunderlag 

Välfärdsstrategi 220303 slutversion 

Tjänsteskrivelse Välfärdsstrategi                          

Ärendet 

Nätverk Välfärd är en politisk ledningsgrupp bestående av ordförande för 

social-omsorgsomvårdnadsnämnd eller motsvarande och för barn- och 

utbildnings-nämnd eller motsvarande inom kommunerna samt ledamöter i 

hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gävleborg.  

 

Denna politiska ledningsgrupp tar det gemensamma ansvaret för att på en 

övergripande nivå identifiera behov av, initiera, leda och utvärdera samt 

utveckla de gemensamma samverkansfrågorna i Gävleborgs län. Som en 

följd av detta blir också nätverkets uppgift att identifiera, analysera och 

åtgärda systemfel och andra hinder i våra välfärdssystem, som försvårar 

sådana samverkanslösningar. 

 

Länsledning Välfärd arbetar på uppdrag av Nätverk Välfärd som är det 

politiskt sammanhållna samverkansforumet inom Gävleborgs län. 

Länsledning är en strategisk samverkansledning bestående av 

förvaltningschefer inom socialtjänst, omsorg/omvårdnad, utbildning inom 

kommunerna samt inom Region Gävleborg. Denna samverkansledning har på 

en övergripande nivå ansvar för att identifiera, initiera, leda och utvärdera 

samt utveckla gemensamma samverkansfrågor i Gävleborgs län. 

 

Ordförande: 

• Tina Mansson Söderlund, Bitr. Hälso-och sjukvårdsdirektör, Region 

Gävleborg 

• Magnus Höijer, Sektorchef Välfärd Gävle kommun 
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Beslutet ska skickas till 

Region Gävleborg 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Socialnämnden 
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Välfärdsstrategi Gävleborg 

En strategi för att nå välfärdens långsiktiga mål 2030 

 

Nätverk Välfärd 

2022-03-03 
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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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Datum  2022-06-01 Dnr  HSN 2022/xxx 

   

Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser stab  

Upprättare Tommy Stokka  

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post rg@regiongavleborg.se Bankgiro 5031-9771 

801 88 Gävle Rektorsgatan 1 026-15 40 00 026-15 57 00 Internet www.regiongavleborg.se Org. nr. 232100-0198 

 

Tjänsteskrivelse - Välfärdsstrategi 

Förslag till beslut 

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta 

• Att anta Välfärdsstrategin som underlag för den samverkan Region 

Gävleborg genomför inom ramen för Nätverk Välfärd 

• Att Välfärdsstrategin därmed ersätter tidigare överenskommelser rörande 

länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd 

Sammanfattning 

2020 gav Nätverk Välfärd Länsledning i uppdrag att arbeta fram en 

Välfärdsstrategi som ska ersätta de så kallade gemensamma utgångspunkterna 

som är de övergripande överenskommelserna för samverkan mellan Region 

Gävleborg och länets kommuner inom välfärdsområdet. Strategin ska således 

stödja samverkan på länsnivå, och ska inte ersätta eller komplettera lokala 

styrdokument. 

 

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete inom 

välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska stödja i att göra 

gemensamma prioriteringar för vår samverkan inom välfärdsområdet. Strategin 

ska också stödja Nätverk Välfärd att kunna fastställa gemensamma mål inom 

prioriterade områden. 

 

Baserat på Välfärdsstrategin ska Länsledning ta fram årliga handlingsplaner för 

samverkan för att omsätta strategin i konkreta åtgärder.  

 

Region Gävleborg som innehar rollen som ordförande för Nätverk Välfärd 

överlämnar nu strategin till respektive kommun att hantera. 

 
Nätverk Välfärd och Länsledning Välfärd 
Nätverk Välfärd är en politisk ledningsgrupp bestående av ordförande för social-

omsorgs- omvårdnadsnämnd eller motsvarande och för barn- och utbildnings-

nämnd eller motsvarande inom kommunerna samt ledamöter i hälso- och 

sjukvårdsnämnden Region Gävleborg.  

 

Denna politiska ledningsgrupp tar det gemensamma ansvaret för att på en 

övergripande nivå identifiera behov av, initiera, leda och utvärdera samt utveckla 

de gemensamma samverkansfrågorna i Gävleborgs län. Som en följd av detta blir 

också nätverkets uppgift att identifiera, analysera och åtgärda systemfel och andra 

hinder i våra välfärdssystem, som försvårar sådana samverkanslösningar. 

 

Länsledning Välfärd arbetar på uppdrag av Nätverk Välfärd som är det politiskt 

sammanhållna samverkansforumet inom Gävleborgs län. Länsledning är en 

strategisk samverkansledning bestående av förvaltningschefer inom socialtjänst, 

omsorg/omvårdnad, utbildning inom kommunerna samt inom Region Gävleborg. 
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Datum  2022-06-01 Dnr  HSN 2022/xxx 

   

Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser stab  

Upprättare Tommy Stokka  

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post rg@regiongavleborg.se Bankgiro 5031-9771 

801 88 Gävle Rektorsgatan 1 026-15 40 00 026-15 57 00 Internet www.regiongavleborg.se Org. nr. 232100-0198 

 

Denna samverkansledning har på en övergripande nivå ansvar för att identifiera, 

initiera, leda och utvärdera samt utveckla gemensamma samverkansfrågor i 

Gävleborgs län. 

 

Ordförande: 

• Tina Mansson Söderlund, Bitr. Hälso-och sjukvårdsdirektör, Region 

Gävleborg 

• Magnus Höijer, Sektorchef Välfärd Gävle kommun 

 

 

 
 
Beslutsunderlag 

• Välfärdsstrategi 220303 slutversion 

• Välfärdsstrategin, Nätverk Välfärd 2022-05-12 

Expedieras till 
Kommunerna i Gävleborg, Hållbarhetsnämnd, Hälsovalskontor  

 
Underskrifter 
 

 

 

Johan Kaarme 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

 Tommy Stokka 

 Stabschef HoS 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-15 
Referens 

KS 2022/00749  
 

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Namnbyte Hagvägen/Rörvägen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen upphäver inte Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnds beslut som fattats utifrån gällande reglemente. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Säbyggeby Västra Vägsamfällighet har inkommit med en skrivelse till 

kommunstyrelsen som hemställer att namnet ” Hagvägen” åter ska gälla. 

Ockelbo kommunfullmäktige har beslutat att samverka med Sandvikens och 

Hofors kommuner i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd. I 

reglementet regleras att VGS har rätt att fastställa namn på t ex gator, vägar 

och torg. Kompetens kring regelverk och hantering samt resurser finns i 

VGS:s organisation. För beredning finns en särskild namnberedning. De 

svarar för kommunens kontakter med Lantmäteriet och övriga myndigheter i 

namnfrågor.   

I fallet med Hagvägen/Rörvägen så har VGS i september 2020 enhälligt 

beslutat att anta namnet Rörvägen. Det beslutet har senare överklagats till 

förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen som ej 

beviljade prövningstillstånd. Detta gör att ärendet gått igenom rättssystemet 

och därmed anses avslutat.  

Säbyggeby Västra Vägsamfällighet har sedan på nytt lämnat in ansökan 

angående namnbytet som återigen avslogs av ett enigt VGS den 14 juni 

2022.                         

Beslutet ska skickas till 

Säbyggeby Västra Vägsamfällighet 
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Pant, Torbjörn,  
torbjorn.pant@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-11-08 
Referens 

KS 2021/00709  
 

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Vargfri kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en varg 

fri kommun med motiveringen: 

”Jag anser att Ockelbo Kommun ska sträva efter att kommunen blir vargfri. 

I översiktsplanen för Ockelbo kommun som antogs av kommunstyrelsen 

2013-05-06, står under 5.1.1.4 FRILUFTSLIV, TURISM OCH F-

OMRÅDEN att kommunen ska "Utveckla naturturism med bl.a. fiske och 

jakt. " Enligt mig är det omöjligt att "Utveckla naturturism med bl.a. fiske 

och jakt." med rådande vargpolitik/situation där flera slutat ha jakthundar 

eller slutat släppa sina jakthundar i kommunen p g a rädsla för att hunden ska 

bli vargtagen. Det har ju också hänt. Även fäbodkulturen samt övrig lösdrift 

och boskapshållning drabbas mycket negativt. Jakt är en stor del av av 

många människors liv på landsbygden och rådande rovdjurspolitik kommer 

på sikt att helt omöjliggöra tex löshundsjakten. Löshundsjakten finns med på 

förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige, vilket dagens 

varg/rovdjurspolitik går helt emot”. 

Svar: Vargfrågan, som är infekterad, har inte gått kommunen förbi. Ytterst 

avgörs inte denna fråga på kommunal nivå utan på riksdagsnivå med direktiv 

från EU. Kommunen kan ej heller ta opinionsbildande beslut likt en 

”vargfri” kommun. Frågor som rör rovdjursbestånd ska tas på ett statligt 

plan. 

                         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Vargfri kommun                         

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #3168 | (signerad) | 2021-11-23 11:41

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill 
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Jag anser att Ockelbo Kommun ska sträva efter att kommunen blir vargfri.

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna 
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

I översiktsplanen för Ockelbo kommun som antogs av kommunstyrelsen 2013-05-06,står under 
5.1.1.4 FRILUFTSLIV, TURISM OCH F-OMRÅDEN att kommunen ska "Utveckla naturturism med bl.
a. fiske och jakt. "

Enligt mig är det omöjligt att "Utveckla naturturism med bl.a. fiske och jakt." med rådande 
vargpolitik/situation,där flera slutat ha jakthundar eller slutat släppa sina jakthundar i 
kommunen pga rädsla för att hunden ska bli vargtagen.Det har ju också hänt.

Även fäbodkulturen samt övrig lösdrift och boskapshållning drabbas mycket negativt.

Jakt är en stor del av av många människors liv på landsbygden,och rådande rovdjurspolitik 
kommer på sikt att helt omöjligöra tex löshundsjakten. Löshundsjakten finns med på 
förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige,vilket dagens varg/rovdjurspolitik går helt 
emot.
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Ärendenummer: #3168 | (signerad) | Datum: 2021-11-23 11:41 Sida  av 2 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0703048159

 E-postadress
dino@telia.com

 Telefon
-

 Postnummer och ort
816 31 Ockelbo

 Adress
LINDÅSVÄGEN 7

 För- och efternamn
Johan Erik Brodin

 Personnummer

Bifoga fil

Om du vill bifoga ett dokument (förslagsvis i .docx eller .pdf-format) med ditt förslag kan du göra 
det här.

    (83 KB)varg.jpg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #3168 | (signerad) | Datum: 2021-11-23 11:41 Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Johan Erik BrodinNamn: 
Person ID:

2021-11-23 11:41Datum: 
25FDC98B0AC0C4E912E5941181D29986A98C2C05Signerad checksumma: 
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Kommunkontoret 
Pant, Torbjörn,  
torbjorn.pant@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-08 
Referens 

KS 2021/00800  
 

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Fasadbelysning av 
kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 

                       

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 

fasadbelysning av kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo med 

motiveringen: 

”Fasadbelysning av paviljongen på arkivkullen, husen på hembygdsgården, 

valsverket med ekonomibyggnad, Wij herrgård och säteri.  

Ockelbos egen rika historia av kulturbyggnader och riksintressen; unikt 

centrala i samhället. Väl värda att lysas upp och alltid uppmärksammas samt 

att ge en säker och upplyst miljö under kväll och natt. Vidare utveckling, 

vidare idé: Kulturnatta i Ockelbo med olika kulturevenemang under 

kväll/natt med musik, eld spel, dans, teater, utställningar mm. Kanske finns 

det möjlighet att använda den belysningen och att med olika kulörer göra 

något spektakulärt och inbjudande (se ex. Kulturnatt i Uppsala, där 

kulturbyggnader lyses upp i olika färger såsom Domkyrkan, 

Carolinabiblioteket, Slottet m.fl.)”    

Svar: Intressant förslag men rådande omvärldssituation har medfört ständiga 

prioriteringar i allt högre grad än tidigare varför kommunen inte kan möta 

detta förslag just nu.                       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Fasadbelysning av kulturbyggnader och riksintressen i 

Ockelbo 

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
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Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Signeringsunderlag

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill 
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Fasadbelysning av kulturbyggnader och riksintressen i Ockelbo

Fasadbelysning av paviljongen på arkivkullen, husen på hembygdsgården, valsverket med 
ekonomibyggnad, Wij herrgård och säteri.

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna 
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Ockelbos egna rika historia av kulturbyggnader och riksintressen; unikt centrala i samhället. Väl 
värda att lysas upp och alltid uppmärksammas samt att ge en säker och upplyst miljö under 
kväll och natt.

Vidare utveckling, vidare idé: Kulturnatta i Ockelbo med olika kulturevenemang under kväll/natt 
med musik, eldspel, dans, teater, utställningar mm. Kanske finns det möjlighet att använda den 
belysningen och att med olika kulörer göra något spektakulärt och inbjudande (se ex. Kulturnatt 
i Uppsala, där kulturbyggnader lyses upp i olika färger såsom Domkyrkan, Carolinabiblioteket, 
Slottet mfl..)

2. Övrigt
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Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort
816 31 Ockelbo

 Adress
NORRA ÅSGATAN 55

 För- och efternamn
Gustav Wilhelm H Ödegården-Richter

 Personnummer

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-07 
Referens 

KS 2022/00008  
 

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 

• Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot 

olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor 

• Policy för inköp 

• Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt Region Gävleborg 

• Svar på medborgarförslag – Vargfri kommun 

• Svar på medborgarförslag – Fasadbelysning av kulturbyggnader och 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-07 
Referens 

KS 2022/00009  
 

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 

Omvärldsläget   M Lindblom, 11:45 

Styrel – prioritering av samhällsviktiga   M Lindblom 

elanvändare 

Wij fastigheter   J Krüger 
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