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Sammanfattning 

Ockelbo är en kommun med många potentiella konkurrensfördelar. Läget, med närhet till en 

dynamisk arbetsmarknadsregion i förändring är något man i Ockelbo kan och bör utnyttja 

bättre. Genom Ockelbo går järnvägen mellan Stockholm/Gävle och Östersund. Pendlingen, 

främst mellan Ockelbo-Gävle och även till Sandviken är idag stark men kan stärkas 

ytterligare. Fler och mer regelbundna avgångar med lokaltrafiken kan utgöra en del i det. 

Men framförallt kan en förstärkning av kopplingen mellan Ockelbos centrum och 

järnvägsstationen stärkas. Detta för att tydligare trycka på att stationen med dess 

resemöjligheter är av stor vikt för orten. 

 

I centrala Ockelbo kan en ombyggnation av torget åter ge platsen funktionen som den 

naturliga mötesplatsen för kommunens invånare. Belysning av träd och fasader, en ny 

lekplats samt nya offentliga möbler ger ett mer inbjudande torg för människor i alla åldrar. 

Mer liv och rörelse i centrala Ockelbo är nyckeln för att vända trenden med sviktande 

kundunderlag i de lokala butikerna. Ett centrum som utvecklas och mår bra är viktigt för en 

hel orts självbild.  

I den lokal där Konsum tidigare huserade skulle en saluhallsliknande verksamhet kunna 

etableras. Ockelbo är hem för flera lokala producenter av livsmedel. Ost och kyckling tillhör 

bara några av de lokalt producerade varor som kommer från orten. I den nya saluhallen kan 

dessa produkter samlas på ett och samma ställe. 

Alla dessa åtgärder har arbetats fram för att kunna uppfylla de mål som tagits fram. Målen 

som finns innefattar Ockelbos centrum, näringsliv och kopplingar till pendling. 
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Tack 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Ockelbo Kommun som hela tiden visat god samarbetsvilja. 

Den hjälp vi fått längs resans gång har bidragit till vår goda insyn och bättrat på våra 

förutsättningar att ta fram ett spännande och välarbetat förslag. 

 

Hjärtligt tack också till Dr. Ross Nelson för ditt visade stöd och engagemang under arbetets 

gång. Din kunskap har varit till stor hjälp för oss. 
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Introduktion 

Ockelbo har sedan ett tag tillbaka lidit av en butiksdöd i de centrala delarna av orten. 

Kommunen har beslutat att skapa ett nytt centrum i Ockelbo och projektet har döpts till 

”Framtidens centrum”. Den 15 september 2013 ansökte Ockelbo kommun om stöd till detta 

projekt ifrån Tillväxtverket och 26 november 2013 blev kommunen beviljade 500.000 kr. 

Ockelbo kommun kommer också själva att gå in med pengar till projektet. Syftet med 

projektet är att skapa ett attraktivt och funktionellt centrum för att möjliggöra handelns 

utveckling i Ockelbo.  Kommunen har angett ett antal mål med projektet som bland annat är; 

 

·         Befintlig handel ska öka sin omsättning och fler butiker ska öppna i centrum. 

·          Medborgare och företagare ska känna sig delaktiga i samhällsplaneringen. 

·         Ökad samverkan med andra centrumutvecklingsprojekt i regionen. 

·         Nya arenor för dialog och utbyte mellan kommunen och näringslivet. 

 

I Region Gävleborgs utvecklingsprogram ”Nya möjligheter” finns tre olika samverkande mål 

för regionen. En av dessa är ”Stärkta individer”. Stärkta individer syftar till bland annat till att 

medborgarna ska ha inflytande över sin personliga situation samt delaktighet i 

samhällsutvecklingen. Detta är något som Ockelbo kommun har tagit fasta på genom att 

bjuda in medborgarna till att lämna förslag till den nya utformningen av centrumet.    

 

I målet ”Stärkta individer” beskriver Region Gävleborg följande: ”En väl fungerande 

infrastruktur skapar möjlighet att fritt, effektivt och hållbart ge människor förutsättningar till 

stimulerande upplevelser. Genom mänskliga möten och nya insikter utvecklas vi som 

människor och därigenom förändras även de strukturer som vi befinner oss i. ” Detta ska 

Ockelbo ta fasta på genom att skapa möjligheter för människor att mötas i centrumet 

samtidigt som att visa på de goda pendlingsmöjligheterna i Ockelbo. 

 

Region Gävleborgs målområde ”Smart samverkan” handlar om hur samhällets aktörer inom 

bland annat offentlighet, näringsliv och civilsamhälle samverkar för att få en 

konkurrenskraftig region. Detta är också något som Ockelbo behöver och skall arbeta med 

tillsammans med de lokala producenterna.  
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Vårt förslag i korthet 

Fokus i vårt förslag bygger på en strategi med utveckling och förnyelse av de mest centrala 

delarna av Ockelbo centrum. Ett välkomnande levande centrum skall byggas och en starkare 

länk till tågstationen ska skapas. Vi vill göra centrum mer attraktivt för både turister och 

invånare. Detta kommer att bli möjligt med en ny dragpunkt i centrum, en saluhall med 

produkter från de lokala producenterna, och ett nytt torg med mer grönska och en lekplats.  

 

 

Figur 1. Översiktskarta över Ockelbo centrum 
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Figur 2. Illustrationsbild över Ockelbo centrum 

 

 

 Figur 3. Förslag till övergångsställe vid tågstationen 
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Finansiering 

För att stärka kopplingen mellan järnvägsstationen och centrum bör rimligen kommunen 

finansiera detta. Förnyelsen av centrumet bör även åligga kommunen att finansiera 

tillsammans med pengarna från tillväxtverket. En saluhall föreslås etableras i den gamla 

konsumlokalen, denna kan förslagsvis finansieras av intresserade lokala investerare.  

 

 

 

 

Analys av Ockelbo 
Ockelbo är ett mindre samhälle belägen ungefär fem mil nordväst om Gävle. I tätorten bor 

cirka 2600 människor och i hela kommunen är 5800 personer bosatta. Ockelbos styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot mot staden har samlats i en så kallad SWOT-analys som tar 

upp alla dessa faktorer. Se nedan för en sammanställning av denna SWOT-analys.  

 

 

 

Figur 4. Förstärkt länk mellan tågstationen och centrum 
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De styrkor, svagheter, möjligheter och hot som analysen lyfter för Ockelbo är på många sätt 

typiska för jämförbara kommuner. Till de främsta fördelarna finns ett gott företagsklimat, ett 

förhållandevis starkt varumärke och närhet till natur- och friluftsliv. Till svagheterna hör 

negativ befolkningsutveckling och dåliga kommunikationer. 

Ockelbos potential är dock förhållandevis stor. Kommunen är belägen i en del av en region i 

intensiv förändring, där utvecklingen går från en dominerande näring i enstaka stora 

industrier mot mindre tjänstemannaföretag och en större bredd. 

Status av den regionala ekonomin 

Den ekonomiska basen karaktäriseras av näringar som är typiskt för landsbygden. Jordbruk, 

skogsbruk och fiske, personliga och kulturella tjänster samt enheter för vård och omsorg är 

idag de starkaste yrkesområdena för den ekonomiska basen i Ockelbo. Genom att studera 

Ockelbos lokaliseringskvot går det att utläsa att lokaliseringskvoten är låg i de yrkesområden 

som är kopplat till tjänstesamhället. Ockelbos närproducerade livsmedel såsom sallad och 

ost bidrar till att lokaliseringskvoten är högre inom jordbruket. Den starka lokaliseringskvoten 

kring personliga och kulturella tjänster förklaras av en stark upplevelseindustri genom Wij 

trädgårdar, Ockelbo marknad samt det lokala badhuset.  

Figur 5. Swot-analys över Ockelbo 
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Enligt svenskt näringsliv undersökningar är Ockelbo den näst bästa företagarkommunen i 

länet. Det finns även en stark entreprenörsanda i Ockelbo som är väldigt viktig för det 

ekonomiska klimatet i Ockelbo (Ockelbo kommun, 2013).  Mellan år 2000-2010 så har 6 av 

15 arbetsbranscher ökat enligt lokaliseringskvoten och resten av arbetena har minskat.  

Ockelbo kan dock med ett försämrat klimat för företag riskera att tappa sin rankning som en 

bra företagskommun. De flesta branscher i Ockelbo följer rikets utveckling. Det är viktigt att 

fortsätta värna om det starka företagsklimatet i Ockelbo som många gånger är unikt för 

Gävleborg som län. 

 

Kännetecknande för betydande näringar på landsbygden är exempelvis att det generellt 

ställs lägre krav på utbildad arbetskraft än vad det gör i större städer. Detta medför att den 

befolkning som bor i mindre tätorter och på landsbygden ofta har lättare tillgång till 

arbetsplatser utan krav på akademisk utbildning. Samtidigt arbetar en större andel män än 

kvinnor i de branscher som är större på landsbygden, medan förhållandet är det motsatta i 

större städer. Trenden är därför att fler kvinnor än män flyttar från Ockelbo för att utbilda sig 

och därefter arbeta i branscher som är mer framträdande i befolkningsmässigt större 

kommuner.  

 

Ockelbos befolkning har under den senaste tidsperioden minskat något. Så även 

skatteintäkterna. Ockelbos kommunalskatt ligger på 35,76 kr vilket var år 2013, bland de 

högsta skattenivåerna i Sverige. (Ockelbo 2013) Kommuninvånarna i Ockelbo betalar 

således mer för sin skola och omsorg än vad man i snitt gör i riket. 

 

I Ockelbo lever invånarna med naturen in på knuten. Därför är fritidslivet ofta tätt 

sammankopplat med detta. Jakt- och andra naturupplevelser tillhör vanliga fritidsaktiviteter. I 

centralorten finns bland annat simhall, biograf och kulturskola vilket sätter sin prägel på det 

sociala livet. Idrottsföreningsrörelsen är stark och tidigare fanns här ett herrlag i basketens 

högsta serie.  

I Ockelbo, där man fram till 1992 tillverkade snöskotrar står sig skoterkulturen stark. Här i 

trakten finns flertalet leder för skoteråkare. 
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Ockelbos demografi 
De data som Statistiska Centralbyrån presenterar är från år 2013. 

Ockelbos befolkningsutveckling har gått svagt men stadigt nedåt sedan 2005. Detta beror på 

födelseantalet är mindre än dödsantalet. Dessutom är flyttningsnettot minus 43 vilket betyder 

att det flyttar ut fler människor än vad det flyttar in i kommunen.  Betydligt fler kvinnor än män 

tenderar att flytta ifrån kommunen medan det är högre andel män som flyttar in. Flest 

inflyttningar sker ifrån kommuner inom Gävleborgs län och det är även dit de flesta 

utflyttningarna sker. Fler unga än äldre flyttar ut, vilket följer samma mönster som majotiteten 

av vad andra jämförbara kommuner gör. 

Vad har andra kommuner gjort? 

Vi förespråkar centrumförnyelse i Ockelbo. Ett exempel på ett lyckat projekt där man rustat 

upp stadskärnan är Adrian, Minnesota i USA. Där har de byggt ett helt nytt kommunhus som 

fungerar som en mötesplats, postkontor och handel. Staden har även rivit förfallna 

byggnader och rustat upp fasader.  

Ockelbo skulle kunna dra lärdom av hur Adrian utvecklat sitt kommunhus och omvandlat 

centrum till det bättre. Ockelbos kommunbyggnad är inte i behov av ombyggnad men den 

kan förbättras genom belysning och renovering av fasaden. Eftersom att Ockelbos 

kommunhus redan fungerar som en mötesplats i dagsläget så är det viktigt att underhålla 

detta. 

 

 

Torget i Ockelbo har potential att utvecklas till en levande mötesplats för alla Ockelbos  

invånare: barnfamiljer, unga och äldre. 

 

Figur 6. Lekplats i torgmiljö i Åstorp. Agoralogi (2014) 
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I Värmlandsbro finns Grön Ko café och saluhall som är en mindre saluhall och gårdsbutik 

med närproducerade produkter. Detta har blivit ett turistmål för många förbipasserade som 

stannar för att äta lunch och handla i gårdsbutiken. Värmlandsbro har endast cirka 500 

invånare så den största besöksandelen till Grön Ko är förbipasserande besökare. Ockelbo 

skulle kunna dra lärdom av Grön Ko genom att använda sig av sina lokala producenter för att 

skapa en gemensam saluhall. Denna skulle kunna fungera som ett dragplåster för turister 

men även vara ett trevligt inslag i stadskärnan.  

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Grön Ko café och saluhall i Värmlandsbro. Gronko.se (2015) 
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Vår vision 

Ockelbo centrum skall vara en levande och välkomnande mötesplats för 

alla. Näringsidkare skall uppleva ett positivt affärsklimat i Ockelbo 

centrum. 

Mål 

*Ockelbo centrum ska vara en attraktiv och levande plats med torget 

som den naturliga mötesplatsen. 

*Det ska finnas en stark koppling mellan järnvägsstationen och centrum. 

*Ett gott näringslivsklimat med goda förutsättningar för företag att växa. 

 

 

Rekommendationer och strategier 

Den strategi som förslaget är baserat på är centrumförnyelse. Genom att förnya torget till att 

bli en mer välkomnande mötesplats bidrar detta till att locka människor att besöka och vistas 

på platsen. En öppen mötesplats för alla åldrar är viktigt för Ockelbo. Genom att skapa en 

mindre lekplats på torget skapas möjligheter för lek och möten i centrum. Att starta en 

saluhall i centrum är dels viktigt för samarbetet mellan de lokala producenterna i Ockelbo för 

att få ett bra företagsklimat. Det är också viktigt eftersom att det skapar en spännande oas i 

lokalen som kan locka turister året om.  

 

 

Figur 8. Förslag till torgutformning 
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I dagsläget är länken mellan järnvägsstationen och centrum mycket svag. Som besökare 

som anländer till Ockelbo är det svårt att veta åt vilket håll som personen ska gå för att 

komma till centrum. Bättre skyltning och en tydlig länk med en gångväg är en viktig 

förbättring som bör ske. Dessutom kan den idag befintliga bilvägen mellan järnvägsstationen 

och centrum ges ett mer estetiskt tilltalande utseende i form av en mindre allé eller liknande. 

 

 
 

Slutliga kommentarer 
Vår förhoppning är att våra idéer i detta projekt kan vara till inspiration för centrala Ockelbos 

framtida utveckling.  Vi tar gärna emot eventuella frågor och tankar via mejl.  

 

 

Hanna, Alida, Senny och Niklas. Samhällsplanerarprogrammet, Högskolan i Gävle. 

Mejladress för vidare kontakt: ofk12hgn@student.hig.se och uif11nhd@student.hig.se  

 

mailto:ofk12hgn@student.hig.se
mailto:uif11nhd@student.hig.se
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