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Sammanfattning 

 
Ockelbo kommun har stora problem med en negativ befolkningstrend där invånarantalet ständigt minskar. 

Unga flyttar ut och kvar blir de äldre. Kommunen, som ligger utanför de större städerna, är beroende av 

kollektivtrafik och god infrastruktur. Kommunalskatten är bland de högsta i landet och utbildningen är 

hårt kritiserad. För att vända denna negativa trend krävs utveckling på både regional och lokal nivå. Vår 

vision för Ockelbo är “En naturskön och trygg plats där alla får vara med i skapandet av framtiden, på 

både lokal och regional nivå. Goda kommunikationer och fina skolor gör att alla kan hitta sin plats 

oavsett livssituation, arbete eller intresse.” Regionalt sett behöver kommunen gå tillbaka till grunderna. 

Detta innebär lägre skatter för ett bättre företagsklimat, förbättrad infrastruktur med mer kollektivtrafik 

och smidigare regelverk för nybyggnation och påbyggnad. För att möjliggöra detta måste samverkan 

mellan kommunens invånare bli bättre. 
 

Vi vill tacka Ockelbo Kommun och dess anställda för denna chans att verkligen påverka framtidens 

Ockelbo. 
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Introduktion 
 

Ockelbo är en mindre kommun med stora möjligheter och fin natur. Tyvärr har Ockelbo en negativ 

befolkningsutveckling och behöver utvecklas till en attraktivare plats. Kommunen har då valt att investera 

i att förbättra samhällets centrum, vilket i sin tur ska sprida en positiv helhetsbild. 

Det är dock ett flertal aspekter som spelar in på att vända kommunens utveckling till något positivt.  

Därför innehåller denna rapport ett förslag på en mer djupgående och heltäckande lösning än att enbart 

förbättra Ockelbo centrum. Nedan tas det upp en rad olika förslag på lösningar som täcker av bland annat 

kommunikation, infrastruktur, skola, företagsklimat och satsningar som ska locka till sig barnfamiljer. 

Alla dessa kan bidra till en positiv befolkningsutveckling och givetvis ett livligare och mer attraktivt 

centrum. 

Strategin bakom vårt förslag kallas för Back to Basic, och utgörs av de tre grundläggande faktorerna 

”enklare regelverk, relativt låga skatter samt goda förutsättningar för infrastrukturen”, där dessa ska öka 

förutsättningarna för att skapa goda förutsättningar för företag och skapa tillväxt samt utveckling. Back to 

Basic innebär att förutsättningarna för näringslivet ökar genom att verksamheter som exempelvis 

företagslotsar och nystartszoner verkar för att hjälpa företagare med blanketter och nämnder respektive 

erbjuda förmåner för företagare som etablerar sig i Ockelbo. Samt att kolla på andra städer som 

praktiserar verksamheter relaterade till de grundläggande faktorierna påvisa att en Back to Basic-strategi 

fungerar och även skulle fungera för Ockelbo. 
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Ockelbos bakgrund 
 

Ockelbo är en kommun som är belägen i Gävleborgs län i Mellansverige, som gränsar till Gävle kommun 

i öster, Falu kommun i väster, Sandvikens kommun i söder samt Bollnäs och Söderhamns kommuner i 

norr.  I Ockelbos kommun ingår fyra så kallade tätorter, vilka är Ockelbo, Lingbo, Åmot samt Jädraås. 

 
Figur 1. Karta som visar var Ockelbo kommun är belägen i Gävleborg (Hämtad 2015-01-08 från 

regiongavleborg.se). 

  

Kommunens totala landareal är 1065 km² med cirka 5 invånare per km², vilket resulterar i en 

befolkningsmängd på cirka 5325 invånare (Ockelbo kommun 2013). 

De fyra tätorterna är de största byarna i kommunen där Ockelbo räknas som den största och därmed som 

centralort. De andra tre byarna ligger cirka 2 mil utanför centralorten och dessa står för cirka hälften av 

Ockelbos befolkning. De tre byarna Lingbo, Åmot och Jädraås har tillsammans skapat ett samverkansråd 

där representanter arbetar tillsammans med kommuns tjänstemän. Samverkansrådets huvudsakliga syfte 

är att ta vara på byarnas intressen, öka informationsflödet samt att öka kommunikationen mellan byarna 

och kommunen. 
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Kommunen i sig är ganska liten med några huvudsakliga problem, dock finns det stora möjligheter till 

positiva förändringar både kommunalt och regionalt. 

Några få av de punkter som Ockelbo i sig har problem med och som rapporten har valt att fokusera sig på 

är: 

- Befolkning 

- Kommunikationsmöjligheter 

- Bostadsbrist   

- Ekonomisk situation 

 

Tillsammans med kommunen har vi tagit fram en SWOT-analys för att identifiera Ockelbos styrkor, 

svagheter, möjligheter samt hot. Representant från kommunen var Ragnar Darlé. Ragnar menar att 

Ockelbos befolkning behöver utökas till minst det dubbla för att området ska fungera både socialt och 

ekonomiskt. Han menar att de olika svagheter som Ockelbo har hör ihop och påverkar varandra och kan 

minimeras med hjälp av en befolkningsökning. En befolkningsökning skulle då kunna bidra till att den 

ekonomiska situationen i Ockelbo förbättras när fler bor och lever i området och skapar egna företag i 

Ockelbo som gynnar sig själva men även som gynnar kommunen. Bättre ekonomi kan i sin tur leda till en 

lösning för bostadsbristen eftersom att när ekonomin i kommunen förbättras kan mer resurser satsas på 

nya bostäder med mera. Genom en större befolkning kan också kommunikationerna både i och mellan 

kommunen och andra kommuner förbättras. När fler människor är i behov av att pendla kommer 

möjligheten för pendlingen också att ökas. 

Dessa mönster är viktiga att förstå för att få en helhetsbild över hur läget i Ockelbo ska kunna förbättras 

och hur dessa punkter skall komma att kunna lösas i framtiden. 

 

Befolkning 
 

Ockelbo kommuns befolkningsstatus ändras konstant. Invånarantalet har sedan 2003-2013 förändrats till 

det negativa. Den negativa trenden kan bero på att många unga kvinnor mellan 18-26 år flyttar från 

kommunen för att studera. Det är sedan svårt att locka de unga kvinnorna tillbaka till kommunen för att 

bosätta sig och skaffa familj för att stanna (Ockelbo.se, 2014). 

En studie visar att de utflyttningar som sker per år 172 män och 213 kvinnor som flyttar från Ockelbo. 

Studien visar också att det är 190 män och 172 kvinnor som flyttar till Ockelbo per år. Detta ger en förlust 

på 23 personer per år för Ockelbo kommun (Ockelbo.se, 2014). 

Ockelbo är i stort behov av en stor befolkningsökning för att kunna överleva som by och inte minst som 

kommun. Drastiska åtgärder krävs då för att få människor att stanna kvar i Ockelbo, men minst lika 

viktigt är att skapa nya kontakter och få människor att flytta till Ockelbo. Kommunen menar att 

anledningen till att invånarna väljer att flytta från Ockelbo beror på bristen inom utbildning samt 

kommunikationerna. 

Kommunikationsmöjligheter 
 

Kommunikationsmöjligheterna är en stor svaghet för Ockelbo kommun. Eftersom pendlingen är en stor 

del av många människors liv i dagens samhälle krävs goda kommunikationer i kommunen. Ockelbo är ett 
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område där det inte finns överdrivet många jobbmöjligheter om du inte är egen företagare. Detta leder till 

att befolkningen i Ockelbo vill kunna pendla till och från sina jobb som finns i exempel Sandviken, 

Gävle, Bollnäs, Uppsala med mera. kommunikationssituationen leder till att fler väljer bort Ockelbo som 

hemstad och väljer en stad närmre sina arbeten eller med bättre kommunikationer. Genom att förbättra 

kommunikationerna kommer befolkningsökning med på köpet eftersom det blir enklare att bo i Ockelbo 

men jobba på annan ort. 

Detta kan också leda till att de unga kvinnor som flyttar från Ockelbo för att plugga väljer att stanna kvar i 

Ockelbo om kommunikationen gör det enklare att pendla till och från skolan. 

Bostadsbrist 

 

Att bostadsbristen är hög i Ockelbo är ett faktum. Det finns alldeles för några bostäder inne i de centrala 

delarna av Ockelbo. Det medför till att befolkningen stannar av i växten eftersom det inte finns 

någonstans att bosätta sig. Om det var enklare att bosätta sig i Ockelbo skulle befolkningen kunna öka 

snabbare och bidra till ännu fler bostäder ekonomiskt. 

Ekonomisk situation 
 

Ockelbos ekonomiska situation behöver förbättras. Både för kommunens och individens bästa. I dagens 

läge ser skattesatserna ut som följande i Ockelbo (ockelbo.se): 

Total skattesats = 35,76% 

Varav den är: 

Kommunalskatten = 22,76% 

Landstingsskatten = 11,51% 

Kyrkoavgiften = 1,16 % 

Begravningsavgiften = 0,33 % 

 

Ockelbos skattesatser kan vara ett problem till hur den ekonomiska situationen ser ut idag. Genom höga 

skatter är det svårt för enskilda personer att starta och driva egna företag vilket i slutändan bidrar till en 

ökad ekonomisk vinst inom kommunen. Genom att se över dagens ekonomiska situation kan man utse 

hur den kan förändras för att i framtiden kunna lösa den till det positiva. Dessa punkter beskriver hur 

situationen för Ockelbo ser ut idag och vad som behöver förändras för att nå positiva resultat. Genom att 

använda Ockelbos styrkor som naturen, samverkan mellan byarna, den mysiga boendemiljön med flera 

kan man bryta ned Ockelbos svagheter och bilda en bättre sammanhållen kommun med goda 

kommunikationer och en bra boendemiljö för alla. 

 

Vid en Shift Share-analys för Ockelbo kommunen är det möjligt att identifiera Ockelbos viktiga 

industrier. Analysen visar fakta från år 2000 och 2012 där Ockelbos industrier jämförs med övriga 

landets. Industrier som jordbruk, tillverkning- och utvinning samt vård och omsorg är de som står sig 

starka sett till övriga landet och som har växt sig större i kommunen jämfört med år 2000. I Tabell 1 visas 

Shift Share-analysen på Ockelbo. 
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Tabell 1. Shift Share-analys för Ockelbos industrier (J. Siirtola och J. Engvall, 2014). 

 

Teoretiskt sammanhang 

Back to basic - Sanandaji 
  

Sanandaji presenterar i artikeln ”krympande eller växande städer?” ett framgångsrecept för urban och 

regional utveckling, där han presenterar teorin Back to Basic som innefattar att lokalpolitiken är 

avgörande för en kommuns utveckling. Sanandaji menar att kommuner och orter med ett gott 

företagsklimat tenderar att ha en högre sysselsättning, speciellt bland marginalgrupper som utlandsfödda, 

ungdomar och funktionshindrade. Han påvisar även att kommuner som i undersökningar visar ett högt 

index över företagsklimat snarare förväntas få en befolkningsökning än befolkningsminskning. Index över 

företagsklimat mäts i stor utsträckning av företagarnas uppfattning av hur bra förutsättningarna till 

företagande är samt genom statistik av hur många arbetstillfällen som skapats på den fria marknaden. 

Sanandaji menar även att kommuner som rankas lågt när det kommer till företagsklimat kan ha sin grund 

i lokalpolitikers inställning till företagande, är inställningen inte positiv kan exempelvis handläggningen 

av bygglov dra ut på tiden där orimliga särkrav sätts innan godkännande kan ges. En grund är även att 

lokalpolitiker etablerar kommunala verksamheter som bidrar med en skev konkurrens till privata aktörer. 

Samtidigt kan det bero på företagare som känner av en stagnerande eller negativ utveckling rankar 

företagsklimatet som lågt fast lokalpolitiker är positivt inställda till företagare. En fråga som Back to 

Basic strategin tar fram är hur lokalpolitiker kan främja förutsättningarna för jobbskapande med de 

begränsade redskap som finns. Sanandaji menar ett en Back to Basic strategi kan åtas genom de tre 

grundläggande faktorerna; enklare regelverk, relativt lågaskatter samt goda förutsättningar för 

infrastruktur. 
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Enklare regelverk utgör bland annat att hanteringen av bygglov, där processen idag ofta tar lång tid redan 

i första instans, vilket gör att verksamhetsutövare får vänta länge innan verksamheten kan starta, om 

handläggningsprocessen är lång kommer även frågor om finansiering fram. Genom att hantera 

handläggningen av exempelvis bygglov snabbare blir kommunen attraktivare för verksamhetsutövare då 

verksamheten fortare kan startas upp. Sanandaji menar aven att lokalpolitiker bör fokusera på åtgärder 

som stimulerar till företagande och jobbskapande, där det även är viktigt att inte särgynna enskilda aktörer 

och då även de kommunala verksamheter som finns. Mer än att bara tillhandahålla enklare regelverk kan 

kommuner och orter även erbjuda lokala kontor som hjälper företagare med olika former av 

handläggning, så kallade företagslotsar där företag ges möjligheten till en kontaktperson som hjälper och 

guidar företag bland blanketter, förvaltningar och nämnder. Vilket även bidrar till att procesen vid olika 

sorters handläggning blir enklare, det ska även bidra till att främja näringslivets utveckling genom att 

förbättra villkoren för nya och växande företag. Ett exempel på denna form av lokala kontor kan vi se i 

Eloy, Arizona som erbjuder ”College en-mot-en” där små företag får konfidentiell rådgivning av bland 

annat ekonomi, planering och marknadsförning. Eloy Business Center erbjuder även stöd och tjänster till 

nya och befintliga företag, där vägledning med regelverk, ekonomi och liknande aspekter finns att erhålla. 

Valet av att använda sig av dessa företagslotsar är för att locka företagare och arbetare att etablera sig i 

Eloy och framförallt i de centralare delarna. Då tillväxt och företagsetableringar är något vi vill se i 

Ockelbo skulle verksamheter som företagslotsar något som ökar förutsättningarna för att locka nya 

företag till kommunen, där de får förutsättningar som alternativa platser inte nödvändigtvis erbjuder. Då 

denna verksamhet fungerat och bidragit till Eloy, finns även möjligheten att det skulle fungera för 

Ockelbo. 

 

Ett annat sätt för att stärka lokal utvecklingskraft inom den grundläggande faktorn av enklare regelverk är 

nystartszoner som genom statliga skatter som tas ut av näringslivet skänks till företagare som etablerar sig 

i en kommun eller stadsdel. Det erbjuder attraktiva förutsättningar för nya företagare att etablera sig just 

där, genom en ekonomisk förutsättning. Dessa nystartszoner kan även erbjuda en lägre företagsskatt för 

de verksamheter som etablerar sig i kommunen eller stadsdelen. Genom att kombinera enklare regelverk 

med företagslotsar och nystartzoner ökar en kommun som Ockelbo sin attraktivitet och möjlighet att 

skapa ett lokalt näringslivs klimat som kan förbättra förutsättningarna för framtida utvecklingar genom att 

detta kan vara en hjälp till att skapa en prägel i kommunen av företagsklimat och företagsanda. 

Den andra grundläggande faktorn som utgörs av relativt låga skatter kan vara svårare att praktisera i 

verkligheten trots att det låter som en klok åtgärd, men att sänka skatter märkbart är ofta svårt och 

framförallt att göra på en gång. Sanandaji menar att allt ändå inte handlar om skatten. Man får även se 

skatten som en del av arbetet med att förbättra det lokala företagsklimatet såväl som att de till att sjuka 

invånare får vård i rätt tid och kan rehabiliteras tillbaka till arbetet. Såväl som att ge möjlighet att ha en 

hög nivå på utbildning, med kompetenta pedagoger i skolor. Sanandaji påvisar även att gradvist sänka 

skatterna hjälper, men att det är lika viktigt att lokalpolitiker ser till att skattemedel används på märkbara 

sätt så invånarna får ut något av det. Enligt Ragnar Darlé på Ockelbo Kommun behöver Ockelbo fler 

barnfamiljer, genom att praktisera en politik som satsar på att få relativt låga skatter tilltalar flera 

hushållstyper är inte konstigt, men just barnfamiljer kräver kanske mer. Både Eloy i Arizona och 

Simrishamn i Skåne har en hög inflyttning av barnfamiljer, något de båda har gemensamt är en utbredd 

satsning på skola och att kunna erbjuda aktiviteter. Precis som Sanandaji resonerar är skatten inte allt, 

utan det är minst lika viktigt att förbättra den kommunala verksamheten, där satsning på skola genom 

skattemedel synligt drar till sig barnfamiljer. 



7 
 

Den tredje grundläggande faktorn är goda förutsättningar för infrastruktur, för landsbygdskommuner där 

stor del av näringslivet utgörs av traditionella näringar som tillverkningsindustrin, turism, jord – och 

skogsbruk samt gruvnäringar finns ett omfattande behov av god och fungerande infrastruktur. 

Avsaknaden av en fungerande infrastruktur bildar lätt ett hinder för närings utveckling och tillväxt, 

genom att begränsade möjligheter för smidig och kostsam tramsport av varor till annan ort eller kommun 

inte finns, detta slår hårdast på de traditionella näringarna och produktion av varor som ofta är beroende 

av goda och fungerande transportsystem. Avsaknaden kan bidra till att näringar får vårt att klara sig och i 

vissa fall blir det lönsammare att flytta verksamheten, vilket kan slå hårt för landsbygdskommuner.  

 

Sanandaji menar även att en enkel Back to Basic-faktor även är billig och smidig energi och att denna 

faktor har en stor roll i mindre orter och kommuners överlevnad. Det är inte bara de traditionella 

näringarna som har behov av dessa faktorer utan Sanandaji menar att special service i små orter eller 

kommuner har ett lika stort behov av dessa faktorer för att överleva och kunna utvecklas. Återigen är Eloy 

i Arizona ett exempel på när en Back to Basic-faktor får stor satsning. Eloy arbetar för att skapa mål och 

politik som främjar utvecklingen av företag, där stort fokus ligger på att utveckla transportmöjligheterna, 

till smidiga och effektiva transportkorridorer. Satsningen har sin grund i att industrier, handels bostäder 

ska ha en nära tillgång på infrastrukturnätet, vilket ska öka förutsättningarna för näringslivets tillväxt 

såväl som gynna en befolkningstillväxt där goda kommunikationer ger invånare möjlighet att pendla. Idag 

har Ockelbo förutsättningarna för goda kommunikationer till Gävle och Bollnäs, det som saknas är 

underlag för att exempelvis åka antalet tågavgångar. Genom att höja underlaget genom att ta till en Back 

to Basic strategi genom exempelvis fler företagare och barnfamiljer skulle flera tåg kunna sättas in. 

Ockelbo skulle även, som Eloy ha större satsningar på transportkorridorer för att öka förutsättningarna för 

traditionella näringar som etablerar sig i kommunen. Vi anser att Ockelbo måste öka kommunaltrafiken 

för att få en bättre befolkningstillväxt, genom att göra större satsningar på närheten till infrastruktur från 

industrier, bostäder och handel skulle även Ockelbo kunna se den tillväxt som Eloy gjort. 

 

Sanandaji tar även fram att de grundläggande faktorerna för en Back to Basic-strategi är grunden, där 

andra aspekter även behöver följa efter. Sanandaji argumenterar för att lokalpolitiker även måste undvika 

att konkurrera och tränga ut privata aktörer genom att etablera kommunala verksamheter, vilket leder till 

en skev konkurrens, där kommunen har skattepengar i ryggen och kan i viss mån undvika bolagsskatten, 

istället för att starta kommunala verksamheter bör kommuner istället ändra faktorn om enklare regelverk 

för att locka privata aktörer, istället för att använda sig av en lösning i form av kommunala verksamheter 

där politikers egenintresse inte får lika stort utrymme och chansen att en monopolsättning eller särsättning 

uteblir. Back to Basic-teorin lyfter även att lokalpolitiker bör fokusera på åtgärder som stimulerar till 

företagande och jobbskapande och inte särgynna enskilda aktörer, Sanandaji påvisar även vidden av att 

lokalpolitiker ser att framgång ofta ligger i de grundläggande tillväxtfaktorer som finns på plats, där 

väntan på högklassificerade tjänstejobb inte sannolikt kommer växa fram på landsbyggden då avsaknaden 

av närhet till större städer, kompetenta arbetare och närheten till intuitioner inte finns. Utan lokalpolitiker 

i landsbygdskommuner bör istället se de grundläggande tillväxtfaktorer som finns, som tillgängligheten 

på mark samt billig mark, som medför både billigare boendekostnad samt lägre kostnad för verksamheter. 

Vilket är attraktiva förutsättningar för traditionella näringar som turism, jord – och skogsbruk, gruvnäring 

och tillverkning, Back to Basic-strategin erbjuder förutsättningar för dessa näringar som är landsbyggdens 

framtid. För att praktisera en Back to Basic-strategi bör landsbygdskommuner satsa på jobbskapande och 

tillväxt inom de traditionella näringarna och enkel tillverkning, men även för dessa näringar där 
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grundläggande tillväxtfaktorer finns på plats är det viktigt att strategins grundläggande faktorer arbetas 

mot, då de utgör grundläggande förutsättningar för att dessa näringar ska utvecklas och få en tillväxt då de 

även ökar förutsättningarna för en lågutbildad befolkning. Sanandaji påvisar att det är viktigt att 

lokalpolitiker fokuserar på sin kärnuppgift och inte på spännande och dyra äventyr, genom att satsa på 

kärnuppgifterna och praktisera en Back to Basic-strategi finns alla möjligheter för landsbyggden och 

mindre orters överlevnad. Där kärnuppgifterna innebär att lokalpolitiker fokuserar på att erbjuda bra och 

hållbar kommunikation, kvalitativa offentliga tjänster, hålla låga skatter och skapa fortsättningar för 

utveckling och tillväxt.  

Vision och mål för Ockelbo 
 

Ockelbo - “En naturskön och trygg plats där alla får vara med i skapandet av framtiden, på både lokal 

och regional nivå. Goda kommunikationer och fina skolor gör att alla kan hitta sin plats oavsett 

livssituation, arbete eller intresse.” 

 

Mål: 

 

Förbättrad infrastruktur. Goda kommunikationer och infrastruktur ska göra att de som pendlar till jobb 

eller skola, men även de som vill ta del av nöjen på andra platser ska ha möjlighet att göra så. Detta 

uppnås genom att till exempel fler tåg går till och från Ockelbo. Effekten av detta ska vara att ingen 

känner sig hindrad av att bo i den natursköna miljö som Ockelbo erbjuder.  

 

Bättre företagsklimat. Skattesänkningar för företagare ska ge bättre förutsättningar till att starta och driva 

företag i Ockelbo. Genom att underlätta förhållandena för företagare och arbetsgivare ska även antalet 

arbetslösa i området sjunka. Ett attraktivt och positivt företagsklimat är en hörnsten i visionen då det 

påverkar övriga mål. 

 

Ökat invånarantal. Högre kvalitet på skolorna i området i kombination med ett stort utbud av 

fritidsaktiviteter ska tilltala barnfamiljer att söka sig till Ockelbo. Övriga mål spelar även in på detta då 

alla bidrar till en attraktivare kommun att bo och vistas i. Fler jobb, ökade kommunikationer och med 

naturen ständigt i åtanke, ska bidra till att Ockelbo får en positiv befolkningsutveckling. 

 

Rekommendationer och strategier 

Regionalt  

Back to Basic 

 

För att utveckla Ockelbo och se till att kommunen tar steget i rätt riktning anser vi att planeringen i 

kommunen måste ske både lokalt och regionalt. För att förbättra den regionala planeringen finns en 

beprövad och fungerande strategi som vi anser passande för kommunen. Denna strategi kallas för “Back 

to Basic”. Sanandaji (2013) menar att denna strategi kan användas för att främja den lokala tillväxten på 

mindre orter där avståndet till större städer är längre och där befolkningsantalet är lågt. Den lokala 
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tillväxten har i Ockelbo varit dålig i många år och har främst varit märkbar i den negativa 

befolkningsutvecklingen. Sanandaji pekar på tre punkter som denna Back to Basic-strategi innehåller. 

Den första punkten är sänkta skatter. Sänkta skatter ska då i första hand gälla för att främja företagandet 

i kommunen men också för att locka familjer och barnfamiljer till Ockelbo. Med lägre skatter kan företag 

satsa mer och bidra till att kommunen ökar sin andel förvärvsarbetande. 2015 har Ockelbo Kommunen 

den åttonde högsta kommunalskatten i hela landet (SCB, 2015). För att nå ett av målet, “Bättre 

företagsklimat”, är detta en relevant strategi. Företag i dagens globala och kapitalistiska samhälle handlar 

om vinster. Med lägre företagskostnader kommer större vinster. Detta kan locka fler företag till 

kommunen. 

 

Den andra punkten är smidigare regelverk. Genom att korta ner bygglovsprocesser samt skapa 

företagsfrämjande detaljplaner och tillstånd lockas fler företag och privatpersoner till kommunen. Kan 

invånare och nyinflyttade bygga sina hem på billig mark och med korta handläggningstider så kommer 

andelen inflyttade barnfamiljer att kunna öka i kommunen. Detta talar för att den negativa 

befolkningstrenden i kommunen kan vändas till något positivt och att målet “Ökat invånarantal” kan bli 

verklighet. När det gäller företagande kan enklare tillstånd för uteserveringar i centrum ha en positiv 

påverkan för en socialt hållbar centrumkärna.  

 

Den tredje och sista punkten som Sanandaji pekar på är en god infrastruktur. Infrastrukturen med 

tågförbindelser och goda vägförhållanden är ett viktigt mål för kommunen. För att främja en regional 

samverkan och minska utflyttning som genereras av dåliga jobb- och utbildningsmöjligheter bör tåg och 

bussar gå oftare. I dagsläget går det nio tåg om dagen till och från Ockelbo där första går vid sextiden på 

morgonen och sista går vid niotiden på kvällen. Detta begränsar och isolerar invånare som vill utföra 

sociala aktiviteter eller arbeta utanför kommunen. I det här fallet gäller det för kommunen att binda ett 

attraktivare och med tillgängligt avtal för kollektivtrafik och få myndigheter att inse att kommunen är 

beroende av denna tillgång. För att kommunen ska växa imorgon måste infrastrukturen finnas där idag. 

 

Sanandaji skriver slutligen att denna strategi lämpar sig bra på mindre kommuner och orter, som Ockelbo, 

då sammanhållningen tenderar till att vara högre än i större områden, tillgången till skog och jordbruk är 

hög samtidigt som marktillgången är hög och priserna för mark är låga. Ett nytt jordbruksarbete generar 

ofta i flera nya arbeten då naturtillgångar som skog kräver service. När det gäller skogsarbeten så ska en 

första part fälla träden, en andra part ska transportera virket och en tredje part ska behandla varan.  

 

LEADER 

 

Detta avsnitt beskriver en metod som kan främja den lokala utvecklingen i centrumkärnan. Detta är en 

metod för landsbygdsutveckling och det är invånarna själva som leder utvecklingen. Samtliga sektorer i 

kommunen tar fram en gemensam och lokal utvecklingsstrategi och detta bygger på samarbete mellan 

befolkning och beslutande instanser LEADER får pengar från EU och staten och fördelas sedan ut i 

kommuner och LEADER-områden. Frivilliga invånare från kommunen bildar en så kallad LAG (Local 

Action Group) och denna grupp avgör sedan vilka bidrag och projekt som ska få ekonomiskt stöd. 

Anledningen till att LEADER är en bra metod i Ockelbos centrumkärna är för att detta främjar 

trepartnerskap, underifrånperspektiv, nätverkande, långsiktighet och öppenhet. I Ockelbos fall kan detta 
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innebära att centrum blir vad invånarna själva vill ha och det kan också integrera ungdomar i arbetet. 

Ungdomar som vanligtvis inte har makten att påverka hur städer ska utvecklas.  

 

Lokalt 

Attraktivt för gående  

 

För att skapa ett attraktivare centrum bör gående och cyklister prioriteras. Som Jan Gehl (2003) beskriver 

det ska gator och torg planeras för att fånga fotgängarens intresse och på så sätt få flera att röra sig i 

centrum. Gehl skriver att det sociala rummet mellan byggnader måste i stadsplanering ses som en del i 

arkiteturen. Något som uteblir om Ockelbos invånare får som de vill. Alltså fler parkeringsplatser mitt i 

centrum. Dessa önskemål finns för att göra centrum mer tillgängligt för biltrafikanter. I dagsläget ligger 

det en parkeringsplats på den potentiellt bästa platsen för socialt umgänge. Vår idé bygger på att 

parkeringsplatserna ska bli flera i centrum men att de inte ska ligga mitt i utan istället ligga strax utanför. 

Ockelbos centrum består av ett centralt stråk där affärer och service ligger tätt intill varandra och skulle 

må bättre av mer fotgängare och mindre bilar. I Figur 2 finns de tilltänkta områdena för de 

parkeringsplatser som skall uppföras och användas, det nya parkområdet samt de områden i centrum som 

ska utnyttjas vid förtätning.  

 

 
Figur 2. Alternativa platser för exploatering av parkering samt nybyggnationer (Hämtad 2015-01-09 

från Eniro.se, redigerad av J. Siirtola, 2014). 
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För att minska biltrafiken i centrum ska parkeringar och biltrafik planeras kring Sjöängsvägen samt 

Järnvägsgatan. Järnvägsgatan ska i norra delen anslutas till Södra Åsgatan. Södra Åsgatan ska från 

Kyrkogatan till Perslundavägen vara ett gångfartsområde. För att minska genomfartstrafik på 

Järnvägsgatan ska också Kyrkogatan anslutas till Norra Åsgatan. I Figur 3 visas hur områden kan 

exploateras och användas i centrala Ockelbo. Figuren visar också hur kyrkogatan ansluts till Norra 

Åsgatan samt hur Järnvägsgatan ansluter till korsningen Södra Åsgatan - Norra Åsgatan. En möjlig 

trafiklösning för denna korsning är en cirkulationsplats. Detta för att sänka hastigheten och möjliggöra för 

enkla passager när pendlande ska ta sig till och från stationen. 

 

 
Figur 3. Alternativ utformning för nytt vägnät och nya parkeringar (J. Siirtola, 2014). 

 

Figur 4 är en inspirationsbild hämtad från Mönsterås kommun. Bilden visar den vision som finns för 

Ockelbos centrum. Socialt umgänge i en grön stadskärna ökar med en minskad biltrafik. För att minska 

biltrafiken är ett nytt gångfartsområde det bästa alternativet då invånarna i dagsläget har en livsstil 

baserad på biltrafik. Vi vill inte påverka vardagen för invånarna, vi vill påverka deras centrum.  

Grönområden är naturliga samlingsplatser. Genom att anlägga ett mindre parkområde ökar kommunens 

knutpunkter i de centrala delarna. Parkeringsplatser centralt i centrum ökar risken för att invånarna tar 

bilen till endast en affär för att sedan åka igen. Handeln i centrala Ockelbo kommer att dra större nytta av 

att folk går förbi flera butiker än enbart en. Genom att sänka hastigheten för biltrafik samt ge gående och 
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cyklister företräde skapar en trygg känsla hos samtliga. Detta anser vi är viktigt då Perslundaskolan ligger 

i anslutning till centrum. 

 

Ett exempel på hur ökade arbetstillfällen kan förbättra samverkan och ekonomin inom kommunen kan 

vara att färdigställa ett centralt café där råvaror i första hand ska vara lokalproducerade. Ockelbos goda 

jordmån skapar möjligheter för att producera frukt, bär, grönsaker och rotfrukter. Något som idag är 

populärt bland ungdomar och som resulterar i bra affärer är produkter som ”Frozen yoghurt” och 

”smoothies”. Att producera dessa produkter med basen i lokalproducerade varor skapar fler 

jobbmöjligheter och förbättrar också den lokala ekonomin då kostnaderna för varje inköpt vara samt 

miljöpåverkan blir mindre.  

 

 
Figur 4. Gångfartsområde i Mönsterås (Hämtad 2015-01-09 från www.monsteras.se). 
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