
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-02-17 

 

  

 
  
 

Kommunstyrelsen 
Plats: Herrgården, Wij trädgårdar 
Tid: tisdag 25 februari 2020 kl. 09:00 

 

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  INFORMATION - LONA projekt 
 

09:00, Lena Hammarlund, 
Föreningsalliansen Ockelbo 

 

4.  INFORMATION - Reviderad bolagsordning för 
Ockelbo vatten AB och Gästrike vatten AB 
 

09:15, Lena Blad, Gästrike 
Vatten AB 

 

5.  Reviderad bolagsordning för Gästrike vatten AB A-S Stensson 4 KF 

6.  Reviderad bolagsordning för Ockelbo vatten AB A-S Stensson 20 KF 

7.  Redovisning av delegationsbeslut 
 

 29 

8.  Delgivningar 
 

 30 

9.  Bokslutsprognos 2019 
 

J Krüger 31 

10.  Årsredovisning 2019 – Stiftelsen Claes 
Anderssons minnesfond 

J Krüger 32 KF 

11.  Årsredovisning 2019 – Förvaltade stiftelser J Krüger 37 KF 

12.  Mål- och budgetprocess 2020 - tidplan och 
arbetssätt 
 

A-S Stensson 52 

13.  Inför bokslut och ramberedning 
 

A-S Stensson 61 



Ockelbo kommun 
Datum 
2020-02-10 

 Sida 
2(3) 

 

 

Ärende Föredragande  

14.  Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 A-S Stensson 62 

15.  Internkontrollplan 2019 - kommunstyrelsen - 
uppföljning 
 

A-S Stensson 116 

16.  Internkontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 
 

A-S Stensson 122 

17.  Personalberättelse 2019 
 

A-S Stensson/M Wåhlström 125 

18.  INFORMATION - Processen med gång- och 
cykelvägar i kommunen 
 

11:00, D Hedman 137 

19.  Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 
 

11:30, Anna Bredberg/ 
Åsa Holmberg, VGS 

177 

20.  Uppföljning av Miljöprogram för Ockelbo 
kommun 2014-2020 
 

Anna Bredberg/ 
Åsa Holmberg, VGS 

182 

21.  INFORMATION - Miljöstrategiskt program för 
Ockelbo kommun 
 

Anna Bredberg/ 
Åsa Holmberg, VGS 

 

22.  INFORMATION - En frisk generation 
 

13:00, M Lindblom, Fredrik 
Ingelsson/Anja Nordenfeldt, 
ev Maj-Lis Hellenius 

 

23.  INFORMATION - Skrivelse till kommunen 
angående vargfrågan 
 

M Lindblom 207 

24.  Förvärv av fastigheter - Wij trädgårdar 
 

13:30, L Sjödin, Andreas 
Östblom, Peter Rasmussen 

216 
KF 

25.  Fråga om bredbandsstrategi för Ockelbo 
kommun 2021-2025 
 

L Sen Thakuri 342 

26.  Resepolicy för Ockelbo kommun 
 

C Carter/L Sen Thakuri 369 
KF 

27.  Inrättande av lokalt arbetsmarknadsråd 
 

T Larsson 371 

28.  Revisionsreglemente 
 

A-S Stensson 383 
KF 

29.  Förbundsordning Inköp Gävleborg J Krüger 390 
KF 

30.  Motion - Simhallen 
 

 395 
KF 



Ockelbo kommun 
Datum 
2020-02-10 

 Sida 
3(3) 

 

 

Ärende Föredragande  

31.  Medborgarförslag - Pensionärspriser på 
simhallen 
 

 400 
KF 

32.  Medborgarförslag - Roddbåt Sjöbacken 
 

D Hedman 404 
KF 

33.  Fyllnadsval utskott (SD) 
 

 407 

34.  Fyllnadsval - Ersättare Utbildnings- och 
kulturnämnden (MP) 
 

 408 
KF 

35.  Fyllnadsval - Ersättare Gästrike återvinnare 
förbundsfullmäktige (S) 
 

 409 
KF 

36.  Fyllnadsval - Ersättare Socialnämnden (M) 
 

 410 
KF 

37.  Avsägelse/Fyllnadsval - Ledamot Utbildnings- 
och kulturnämnden (SD) 
 

 411 
KF 

38.  KS-KF ärenden 
 

 412 

39.  Information kommunstyrelsen 
Parkeringsplatser stationen 
Framtidens centrum 
Byggnationer m m 
Sommarlovsstöd 
Medborgarundersökning 2019 
Lönekartläggning 

 
Från KS 2019-12-10 
D Hedman 
D Hedman 
M Lindblom 
L Sjödin 
M Wåhlström 

413 

 
Magnus Jonsson 
ordförande 

 

 



 

 

 
 
 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-17 

Referens 
KS 2020/00110  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Reviderad bolagsordning för Gästrike vatten AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB fastställs  
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr koncernen påbörjats i 
samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår dokumenten Aktieägaravtal, 
Bolagsordningar, Ägardirektiv och Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram 
inför Gästrike Vatten koncernens bildande 2008 och har enbart uppdaterats 
med tillägg av kommun och dotterbolag inför att Östhammar kommun kom 
in i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att modernisera, anpassa till 
dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla för ökad läsförståelse. Arbetet 
kommer att fortlöpa under 2020.   
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de 
fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten 
AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB reviderats.  
Bolagets uppdrag och syfte har förtydligats men däremot inte förändrats. I 
övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2. Under arbetets 
gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under hösten 2019 och 
inarbetats i förslaget. Juridisk granskning har skett av advokat Ronny 
Henning, Abersten.  
Efter beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige kan de reviderade 
bolagsordningarna antas på respektive bolags årsstämma i april 2020 för att 
därefter gälla. 
                         

Beslutsunderlag 
Förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB  
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Gästrike 
Vatten AB   
                           

4



     Bilaga 1 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

Förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB 

Gästrike Vatten AB 
Org.nr. 556751-1661 
 
§ 1 Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är Gästrike Vatten AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län. 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget ska för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner, vilka är ägare av 

bolaget: 

- Bedriva verksamhet som följer av huvudmannaskapet enligt lagen om allmänna 

vattentjänster (vattentjänstlagen) innefattande produktion och distribution av 

dricksvatten samt avledande och omhändertagande av avloppsvatten samt 

administration för detta.  

- Äga och förvalta aktier i dotterbolag vilka är ägare till ingående kommuners VA-

anläggningar. 

- Utgöra en kvalificerad resurs i respektive ägarkommuns samhällsplaneringsprocess som 

direkt eller indirekt berör den kommunala VA-försörjningen samt tillhandahålla 

kompetens inom dessa områden.  

Bolaget kan genomföra uppdrag inom VA-området efter ingående avtal med respektive 

ägarkommun.  

Bolaget ska kunna bedriva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet, såsom att fullfölja 

åtaganden som gjorts genom avtal som avser vattenleverans respektive 

avloppsomhändertagande. 

Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe inom ramen för den kommunala kompetensen.  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillsammans med sina dotterbolag svara för 

ägarkommunernas allmänna vattenförsörjning och avloppshantering. Det ska ske på 

affärsmässiga principer och innefattar att långsiktigt ansvara för drift, underhåll och 

genomförande av investeringar i dotterbolagens allmänna VA-anläggningar för en hållbar 

samhällsutveckling.  

Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna. 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

 
§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000 stycken. 
 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av tio ledamöter och fem suppleanter. 
 
Fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner utser två ledamöter 
och en suppleant vardera. Ledamöterna ska utses för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
Styrelseordförande utses av fullmäktige i Gävle kommun. Övrig konstituering sker inom styrelsen.  
 
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.  
 
§ 8 Firmatecknare 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den verkställande direktören att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Den 
verkställande direktören har därutöver rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande 
förvaltningen. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en 
revisorssuppleant. 
 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.  
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
Fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner ska utse vardera en 
lekmannarevisor med suppleant, med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets 
interna kontroll är tillräcklig.  
 
Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.  
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman.  
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

§ 12 Ort för bolagsstämma 
Bolagsstämma får hållas på ort inom någon av Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och 
Östhammars kommuner.  
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På 
årsstämman ska följande ärenden behandlas: 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av två justerare. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrapport. 
8. Beslut om: 

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor 
med suppleanter.  

10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och 
lekmannarevisor med suppleant.  

11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.  
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

de ägardirektiv som gäller för bolaget.  
 
§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska se till att fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner 
får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt innan de fattas. 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 16 Rösträtt 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier 
utan begränsning i röstetalet.  
 
§ 17 Förköpsförbehåll 
Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). 
Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett 
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.  
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet ska före överlåtelsen 
anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje 
förköpsberättigad. 
 
I anmälan ska anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för aktierna ska motsvara 
aktiernas kvotvärde.  
 
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader från 
överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.  
 
Begär flera aktieägare förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem emellan 
bestämmas efter det antal aktier som var och en av dem äger (pro rata).  

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som 
begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till 
avgörande av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Tvisten ska avgöras av en 
skiljeman. Det genom skiljeförfarandet fastställda värdet på bolaget är bindande. Kostnaderna för 
värderingen ska bäras till lika delar av den som begärt förköp och aktieägarna som önskar 
förvärva aktierna. 
 
Priset för aktierna ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta blev bestämt.  

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd, har aktieägaren rätt att utan nytt 
erbjudande överlåta aktierna under förutsättning att överlåtelsen inte sker på villkor som är 
förmånligare för förvärvaren än de villkor som aktieägaren uppgav i sin anmälan om avsikten att 
överlåta aktier. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från utgången av den tid som 
har angetts i stycke 4 ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt stycke 6 
ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, 
om den förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den tid som anges i stycke 7 ovan, 
från tidpunkten då betalningsfristen löper ut.  
 
§ 18 Hembud 
Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är aktieägare i bolaget har övriga 
aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången 
till bolagets styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått äganderätten till aktien. Om den nya 
ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift lämnas om köpeskillingen. Lösningsrätten ska inte 
kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.  
 
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.  
 
När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till 
varje lösningsberättigad med känd postadress. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan 
till styrelsen om övergången. 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. 
Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.  
 
Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.  
 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.  
 
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen, får den som 
begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.  
 
Om ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom rätt tid eller om lösenbeloppet inte 
erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för 
aktien.  
 
§ 19 Likvidation 
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna.  
Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vilket bolaget 
bildades. 
 
§ 20 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner har rätt att ta 
del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 21 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Älvkarleby och Östhammars kommuner. 
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Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Gästrike Vatten AB Änr 204275
Bilaga 2

Nuvarande Bolagsordning Nytt förslag Bolagsordning Kommentar

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gästrike Vatten AB.

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Gästrike Vatten AB.

”Firma” utbytt mot ”företagsnamn” (pga 
ändring  aktiebolagslagen)

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta akter i 
dotterbolag, svara för administration och ekonomi samt drift 
och underhåll av VA-anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Älvkarleby och Östhammars kommuner samt driva därmed 
förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva 
konsultverksamhet i VA-frågor.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget ska för Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars 
kommuner, vilka är ägare av bolaget:
 -Bedriva verksamhet som följer av huvudmannaskapet enligt lagen om 

allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) innefattande produktion och 
distribution av dricksvatten samt avledande och omhändertagande av 
avloppsvatten samt administration för detta. 
 -Äga och förvalta ak er i do erbolag vilka är ägare ll ingående 

kommuners VA-anläggningar.
 -Utgöra en kvalificerad resurs i respek ve ägarkommuns 

samhällsplaneringsprocess som direkt eller indirekt berör den kommunala 
VA-försörjningen samt tillhandahålla kompetens inom dessa områden.                                                                                                          
Bolaget kan genomföra uppdrag inom VA-området efter ingående avtal 
med respektive ägarkommun. 
Bolaget ska kunna bedriva verksamhet jämförlig med ovanstående 
verksamhet, såsom att fullfölja åtaganden som gjorts genom avtal som 
avser vattenleverans respektive avloppsomhändertagande.
Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe inom ramen för den 
kommunala kompetensen. 

Updraget har förtydligats. 
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Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Gästrike Vatten AB Änr 204275
Bilaga 2

§ 3 Ändamålet
Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala 
bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner 
svara för den allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunerna.
Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, 
självkostnads- och likställighetsprinciperna.
Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun. Den 
del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till 
det ändamål för vars främjande bolaget bildas.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillsammans med sina 
dotterbolag svara för ägarkommunernas allmänna vattenförsörjning och 
avloppshantering. Det ska ske på affärsmässiga principer och innefattar att 
långsiktigt ansvara för drift, underhåll och genomförande av investeringar i 
dotterbolagens allmänna VA-anläggningar för en hållbar 
samhällsutveckling. 
Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och 
likställighetsprinciperna.

§ 19 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland 
aktieägarna. 
Den del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det 
ändamål för vilket bolaget bildades.

Syftet har förtydligats. 

Likvidation har lyfts ut till en egen paragraf.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, 
Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner att ta 
ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska se till att fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och 
Östhammars kommuner får ta ställning till sådana beslut i verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 
fattas.

Språket har moderniserats

§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 5 miljoner och högst SEK 
20 miljoner.

§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 
kronor.

Språket har moderniserats

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000 
stycken.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000 stycken.
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§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tio (10) ledamöter och med fem (5) 
suppleanter.
Av styrelseledamöterna utser Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Älvkarleby och Östhammars kommunfullmäktige två 
ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöter och 
suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Gävle 
kommun. Övriga konstituering sker inom styrelsen.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av tio ledamöter och fem suppleanter.

Fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars 
kommuner utser två ledamöter och en suppleant vardera. Ledamöterna 
ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val 
till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer 
efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Styrelseordförande utses av fullmäktige i Gävle kommun. Övrig 
konstituering sker inom styrelsen. 

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Förtydligande när styrelsen är beslutsför 
(huvudregeln enligt aktiebolagslagen). Nytt 
innehåll att ordförande har utslagsröst. 

Ordinarie bolagsstämma har bytts ut mot 
årsstämma (två olika begrepp för samma 
sak). Tidigare användes båda begreppen i 
dokumentet, men nu används enbart 
årsstämma.

§ 8 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte 
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en 
suppleant.
Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt 
lag till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter valet av revisor och suppleant.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses av 
bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige. 

Förenklat språket i stycke 2. Ingen 
förändring i sak. 
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§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse 
skall kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Älvkarleby och Östhammars kommun, utse en 
lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Lekmannarevisorer
Fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars 
kommuner ska utse vardera en lekmannarevisor med suppleant, med 
uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Förtydligande vad lekmannarevisorernas 
uppdrag är. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten 
eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast 
två veckor innan stämman.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

Innan har bytts ut mot före. I ABL används 
före. 

§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
behandling:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning för stämman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framställande av årsredovisningen, revisionsberättelsen 
och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och verkställande direktören.

§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje 
räkenskapsår. På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 
lekmannarevisors granskningsrapport.
8. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Stämmans öppnande har lagts till för att 
bolagsordningen ska bli enhetlig med 
dotterbolagens.

Val av justerare har korrigerats till två 
justerare, eftersom Gästrike Vatten AB 
alltid har två justerare på årsstämman.
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8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor 
och lekmannarevisor med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges 
val av styrelse, ordförande samt lekmannarevisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och 
lekmannarevisor med suppleanter. 
10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, 
ordförande och lekmannarevisor med suppleant. 
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen, 
bolagsordningen eller de ägardirektiv som gäller för bolaget. 

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla 
antalet av ägda och företrädda aktier utan begränsning i 
röstetalet.

§ 16 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§ 15 Förköpsförbehåll
Aktieägare skall erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den 
överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar 
överlåtelser i form av köp, byte eller gåva. Förköp får inte 
utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av 
förköpsförbehållet skall före överlåtelsen anmäla detta hos 
bolagets styrelse. Bolaget skall lämna en underrättelse om 
erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd 
postadress.

§ 17 Förköpsförbehåll
Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny 
ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar överlåtelser i form av köp, 
byte eller gåva. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än 
erbjudandet omfattar. 

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet 
ska före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska 
lämna en underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad.

Språket har moderniserats
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Den som vill utöva förköpsrätt skall anmäla detta till 
bolagets styrelse inom två månader från överlåtarens 
behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Begär flera aktieägare förköp beträffande samma aktie, skall 
företrädesrätten dem emellan bestämmas efter det antal 
aktier som var och en av dem äger (pro rata).
Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte 
överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp, inom 
två månader från den dag förköpsanspråket framställdes 
hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen 
(1999:116) om skiljeförfarande. Tvisten skall avgöras av en 
skiljeram. Det genom skiljeförfarandet fastställda värde på 
bolaget är bindande och varje aktie i bolaget skall anses ha 
den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i bolagets 
kapital. Kostnaderna för värderingen skall bäras till lika delar 
av den som begärt förköp och aktieägarna som önskar 
förvärva aktierna.

I anmälan ska anges de villkor som gäller för förköp. Lösenbeloppet för 
aktierna ska motsvara aktiernas kvotvärde. 

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom 
två månader från överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta 
aktier. 

Begär flera aktieägare förköp beträffande samma aktie, ska 
företrädesrätten dem emellan bestämmas efter det antal aktier som var 
och en av dem äger (pro rata). 
Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om 
förköp, får den som begärt förköp, inom två månader från den dag 
förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän 
enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Tvisten ska avgöras av en 
skiljeman. Det genom skiljeförfarandet fastställda värdet på bolaget är 
bindande. Kostnaderna för värderingen ska bäras till lika delar av den som 
begärt förköp och aktieägarna som önskar förvärva aktierna.
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Priset för aktierna skall erläggas inom en månad från den 
tidpunkt då detta blev bestämt.
Om aktierna erbjudits till förköp utan att förköp kommit till 
stånd har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta 
aktierna under förutsättning av överlåtelsen inte sker på 
villkor som är förmånligare för förvärvaren än de villkor som 
aktieägaren uppgav i sin anmälan om avsikten att överlåta 
aktier.
Denna rätt gäller dock endast under sex månader från 
utgången av den tid som har angetts i stycke 4 ovan eller, vid 
tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt stycke 6 
ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som 
begärt förköp inte hade förköpsrätt, eller, om den 
förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den 
tid som anges i stycke 7 ovan, från tidpunkter då 
betalningsfristen löper ut.

Priset för aktierna ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då detta 
blev bestämt. 
Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd, har 
aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna under 
förutsättning att överlåtelsen inte sker på villkor som är förmånligare för 
förvärvaren än de villkor som aktieägaren uppgav i sin anmälan om 
avsikten att överlåta aktier. Denna rätt gäller dock endast under sex 
månader från utgången av den tid som har angetts i stycke 4 ovan eller, vid 
tvist om förköp, från den dag tiden för talan enligt stycke 6 ovan löpt ut 
eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte hade 
förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna 
inom den tid som anges i stycke 7 ovan, från tidpunkten då 
betalningsfristen löper ut. 

§ 16 Hembud
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i 
bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till 
inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 
Hembudsförbehållet omfattar alla slags förvärv utom 
överlåtelser som omfattas av förköpsförbehåll. Åtkomsten 
av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade 
köpeskillingen. Hembudet skall inte kunna utnyttjas för ett 
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för 
hembjuden aktie.

§ 18 Hembud
Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är 
aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya 
ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets 
styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått äganderätten till aktien. Om 
den nya ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift lämnas om 
köpeskillingen. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal 
aktier än erbjudandet omfattar. 

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden 
aktie. 

Språket har moderniserats
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När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen 
genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, 
vars postadress är infört i aktieboken eller eljest är känd för 
bolaget, med en
anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två 
månader, räknat från anmälan hos styrelsens om akties 
övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten 
dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av 
notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt 
fördelad bland dem som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras av kvotvärdet.
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den 
tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad med känd postadress. 
Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från 
anmälan till styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är 
möjligt, fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras 
tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom 
lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 
av notarius publicus. 

Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då 
lösenbeloppet blev bestämt. 

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens 
i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan 
inom två månader från det lösningsanpråk framställdes hos 
bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad 
framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom 
föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli 
registrerad för aktien.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om 
inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det 
lösningsanspråk framställdes hos bolaget. 

Om ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom rätt tid eller 
om lösenbeloppet inte erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har 
gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien. 
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§ 17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och 
Östhammars kommuner äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 
och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 20 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars 
kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i 
Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars 
kommun godkänt ändringen.

§ 21 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i 
Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner.

Språket har moderniserats

§ 8 Firmatecknare
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den 
verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande 
får endast avse två personer i förening. Den verkställande direktören har 
därutöver rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande 
förvaltningen.

Ny. Finns ofta med i bolagsordningar och 
har därför lyfts in för att det ska bli tydligt 
för den som vill ingå avtal med bolaget. 

§ 12 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas på ort inom någon av Gävle, Hofors, Ockelbo, 
Älvkarleby och Östhammars kommuner. 

Ny beskrivning för att bolagsstämma ska 
kunna hållas på annan ort än där bolaget 
har sitt säte.
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 Styrelsen Gästrike Vatten AB 
  
  
  
  

Reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten AB 

Förslag på beslut  
Gästrike Vatten AB:s styrelse beslutar  
- att fastställa förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB i enlighet med bilaga 1  
- att ge Vd rätt att efter avstämning med ordförande göra mindre justering och anmäla 
förändringen vid nästa styrelsemöte  
- att efter eventuell justering överlämna förslag till bolagsordning för Gästrike Vatten AB för beslut 
i fullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner   
 

Ärendebeskrivning  
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr koncernen påbörjats i samråd med 
ägarkommunerna. I arbetet ingår dokumenten Aktieägaravtal, Bolagsordningar, Ägardirektiv och 
Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram inför Gästrike Vatten koncernens bildande 2008 och har 
enbart uppdaterats med tillägg av kommun och dotterbolag inför att Östhammar kommun kom in 
i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att modernisera, anpassa till dagens regelverk och 
arbetssätt samt förenkla för ökad läsförståelse. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020.  
 
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de fem dotterbolagen 
Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar 
Vatten AB reviderats. Bolagets uppdrag och syfte har förtydligats men däremot inte förändrats. I 
övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2. Under arbetets gång har synpunkter 
inhämtats från ägarkommunerna under hösten 2019 och inarbetats i förslaget. Juridisk granskning 
har skett av advokat Ronny Henning, Abersten. 
 
Efter beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige kan de reviderade bolagsordningarna antas på 
respektive bolags årsstämma i april 2020 för att därefter gälla. 
 
 

Beslutsunderlag  
Bilaga 1 Förslag Bolagsordning för Gästrike Vatten AB  
Bilaga 2 Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Gästrike Vatten AB 
 
 
 
 
Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd 
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Reviderad bolagsordning för Ockelbo vatten AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Förslag till bolagsordning för Ockelbo Vatten AB fastställs  
         

Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr Gästrike Vatten 
koncernen påbörjats i samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår 
dokumenten Aktieägaravtal, Bolagsordningar, Ägardirektiv och 
Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram inför koncernens bildande 2008 och 
har enbart uppdaterats med tillägg av kommun och dotterbolag inför att 
Östhammar kommun kom in i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att 
modernisera, anpassa till dagens regelverk och arbetssätt samt förenkla för 
ökad läsförståelse. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020.   
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de 
fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten 
AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB reviderats.  

 Bolagens uppdrag har förtydligats med tillägget att det är möjligt för 
dotterbolag att äga och förvalta en anläggning i en annan kommun om så 
krävs för att fullgöra sitt uppdrag som VA-huvudman.  

 I övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2.  
Under arbetets gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under 
hösten 2019 och inarbetats i förslaget. Juridisk granskning har skett av 
advokat Ronny Henning, Abersten.  
Efter beslut i Ockelbo kommuns fullmäktige kan den reviderade 
bolagsordningen antas på årsstämma i april 2020 för att därefter gälla.  
                         

Beslutsunderlag 
Förslag Bolagsordning för Ockelbo Vatten AB   
Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Ockelbo 
Vatten AB  
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

Förslag Bolagsordning för Ockelbo Vatten AB 

Ockelbo Vatten AB 
Org.nr. 556751-6454 
 
§ 1 Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är Ockelbo Vatten AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Ockelbo kommun, Gävleborgs län. 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget ska 

- vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i enlighet med lagen om allmänna 

vattentjänster (vattentjänstlagen) i Ockelbo kommun 

- äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet,  

- samt därmed förenlig verksamhet.  

Verksamheten ska bedrivas i Ockelbo kommuns ställe inom ramen för den kommunala 

kompetensen.  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Kommunens syfte med bolaget är att tillhandahålla anläggningar för allmänna vattentjänster.  

Syftet är vidare att tillsammans med moderbolaget Gästrike Vatten AB säkerställa en långsiktigt 

hållbar VA-verksamhet. 

Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna. 

§ 5 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 
§ 6 Antal aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 400 stycken. 
 
§ 7 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. 
 
Ledamöter och eventuella suppleanter utses av fullmäktige i Ockelbo kommun för tiden  
från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas till slutet 
av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande i bolagets styrelse.  
 
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.  
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§ 8 Firmatecknare 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den verkställande direktören att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Den 
verkställande direktören har därutöver rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande 
förvaltningen. 
 
§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en 
revisorssuppleant. 
 
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige.  
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
Fullmäktige i Ockelbo kommun ska utse en lekmannarevisor med suppleant med uppgift att 
granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.  
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ort för bolagsstämma 
Bolagsstämma får hållas på ort inom någon av Gästrike Vatten AB:s ägarkommuner (Gävle, 
Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner). 
 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På 
årsstämman ska följande ärenden behandlas: 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en justerare. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrapport. 
8. Beslut om: 

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
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9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor 
med suppleant.  

10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande och 
lekmannarevisor med suppleant.  

11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.  
12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

de ägardirektiv som gäller för bolaget.  
 
§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska se till att fullmäktige i Ockelbo kommun får ta ställning till sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 
 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.  
 
§ 16 Rösträtt 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier 
utan begränsning i röstetalet.  
 
§ 17 Hembud 
Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är aktieägare i bolaget har övriga 
aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången 
till bolagets styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått äganderätten till aktien. Om den nya 
ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift lämnas om köpeskillingen. Lösningsrätten ska inte 
kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.  
 
Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.  
 
När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till 
varje lösningsberättigad. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om 
övergången. 
 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. 
Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.  
 
Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet.  
 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.  
 
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen, får den som 
begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.  
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Om ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom rätt tid eller om lösenbeloppet inte 
erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för 
aktien.  
 
§ 18 Likvidation 
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Ockelbo kommun. Den del som 
inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vilket bolaget bildades. 
 
§ 19 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Ockelbo kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 20 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Ockelbo kommun. 
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Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Ockelbo Vatten AB Änr 204414

Bilaga 2

Nuvarande Bolagsordning Nytt förslag Bolagsordning Kommentar

§ 1 Firma

Bolagets firma är Ockelbo Vatten AB.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Ockelbo Vatten AB.

”Firma” utbytt mot ”företagsnamn” (pga ändring  

aktiebolagslagen)

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i 

Ockelbo kommun samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska

- vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i enlighet med lagen om 

allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) i Ockelbo kommun

- äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet, 

- samt därmed förenlig verksamhet. 

Verksamheten ska bedrivas i Ockelbo kommuns ställe inom ramen för den kommunala 

kompetensen. 

Formulering kring ändamålet har justerats så att det är 

möjligt för dotterbolag att äga och förvalta en anläggning 

i en annan kommun om så krävs för att fullgöra sitt 

uppdrag som VA-huvudman.

§ 3 Ändamålet

Ändamålet med verksamheten är att bolaget skall ha huvudmannaskapet för den 

allmänna VA-anläggningen i Ockelbo kommun.

Bolaget ska i verksamheten tillämpa Lagen om allmänna vattentjänster.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Ockelbo kommun. Den del som inte 

motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vars främjande 

bolaget bildas.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Kommunens syfte med bolaget är att tillhandahålla anläggningar för allmänna 

vattentjänster. 

Syftet är vidare att tillsammans med moderbolaget Gästrike Vatten AB säkerställa en 

långsiktigt hållbar VA-verksamhet.

Bolaget ska tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och 

likställighetsprinciperna.

§ 18 Likvidation

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Ockelbo kommun. Den 

del som inte motsvaras av tillskjutet kapital ska användas till det ändamål för vilket 

bolaget bildades.

En del av tidigare innehåll har flyttats till paragrafen 

"föremål för bolagets verksamhet"

Likvidation har lyfts ut till en egen paragraf.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ockelbo kommun att ta ställning innan 

sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska se till att fullmäktige i Ockelbo kommun får ta ställning till sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 

fattas.

Språket har moderniserats.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Språket har moderniserats.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 och högst 400 stycken.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 och högst 400 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre 

suppleanter.

Ledamöter och eventuella suppleanter utses av kommunfullmäktige i Ockelbo 

kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att 

val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som 

följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter.

Ledamöter och eventuella suppleanter utses av fullmäktige i Ockelbo kommun för tiden 

från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 

förrättas till slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse. 

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal 

har ordföranden utslagsröst. 

Antalet ledamöter har justerats. 

Förtydligande när styrelsen är beslutsför. Nytt innehåll 

att ordförande har utslagsröst. 

Ordinarie bolagsstämma har bytts ut mot årsstämma (två 

olika begrepp för samma sak). Tidigare användes båda 

begreppen i dokumentet, men nu används enbart 

årsstämma.

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Ockelbo kommun, Gävleborgs län.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ockelbo kommun, Gävleborgs län.

 

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direk-törens förvaltning utses av bolagsstämman en ordinarie revisor 

med suppleant som upphandlas av Gävle kommun.

Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller enligt lag till slutet av den 

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisor och 

suppleant.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en 

revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Förenklat språket i stycke 2. Ingen förändring i sak. 

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i 

Ockelbo kom-mun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Lekmannarevisorer

Fullmäktige i Ockelbo kommun ska utse en lekmannarevisor med suppleant med uppgift 

att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är 

tillräcklig. 

Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för bolagets 

styrelse. 

Förtydligande vad lekmannarevisorernas uppdrag är.
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Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Ockelbo Vatten AB Änr 204414

Bilaga 2

Nuvarande Bolagsordning Nytt förslag Bolagsordning Kommentar

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra 

veckor och senast två veckor före stämman. 

Innan har bytts ut mot före. I ABL används före. 

§ 12 Årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av dagordningen för stämman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

gransk-ningsrapport.

8. Vid bolagsstämman skall beslut fattas om

a) fastställelse av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-

ningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 13 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. På 

årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrapport.

8. Beslut om:

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Val av justerare har korrigerats till en justerare, eftersom 

dotterbolagen alltid har en justerare på årsstämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor 

med sup-pleanter.

11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.

12. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande 

samt lekmannarevisor.

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.

9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor 

med suppleant. 

10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande 

och lekmannarevisor med suppleant. 

11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 

12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen 

eller de ägardirektiv som gäller för bolaget. 

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och 

företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och 

företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast 

hembjudas ak-tieägarna genom inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett 

mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie.

§ 17 Hembud

Har aktie övergått från en aktieägare till någon annan som inte är aktieägare i bolaget 

har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen 

anmäla övergången till bolagets styrelse samt visa på vilket sätt hen har fått 

äganderätten till aktien. Om den nya ägaren förvärvat aktien genom köp, ska uppgift 

lämnas om köpeskillingen. Lösningsrätten ska inte kunna utnyttjas för ett mindre antal 

aktier än erbjudandet omfattar. 

Under hembudsförfarandet utövar överlåtaren rösträtt för hembjuden aktie. 

Språket har moderniserats.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 

detta till varje lös-ningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är 

känd för bolaget, med en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att 

skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från 

anmälan till styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som 

framställt lösningsanspråk.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela 

detta till varje lösningsberättigad. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att 

skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från 

anmälan till styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier, så långt det är möjligt, 

fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i 

bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon 

lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 

Lösenbeloppet skall, där fånget är köp, utgöras av köpeskillingen, men eljest av 

belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning som lagen (1999:116) om 

skiljeförfarande stadgar. Lösenbelop-pet skall vara högst kvotvärdet på aktierna.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt.

Lösenbeloppet ska utgöras av kvotvärdet. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte överens i fråga om inlösen, får 

den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk 

framställdes hos bolaget. 

 Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får 

den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk 

framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 

lösen inte er-läggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli 

registrerad för aktien.

Om ingen lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom rätt tid eller om 

lösenbeloppet inte erläggs inom rätt tid, har den nya ägaren som har gjort hembudet 

rätt att bli registrerad för aktien. 

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 

Ockelbo kommun.

§ 20 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Ockelbo 

kommun.

OBS! Enligt aktieägaravtalet mellan Gästrike Vatten AB:s 

ägarkommuner kan ändring i dotterbolagens 

bolagsordningar endast göras efter att samtliga 

ägarkommuners kommunfullmäktige godkänt ändringen. 
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Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordningen för Ockelbo Vatten AB Änr 204414

Bilaga 2

Nuvarande Bolagsordning Nytt förslag Bolagsordning Kommentar

§ 8 Firmatecknare

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller den verkställande 

direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 

personer i förening. Den verkställande direktören har därutöver rätt att teckna bolagets 

firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

Ny. Finns ofta med i bolagsordningar och har därför lyfts 

in för att det ska bli tydligt för den som vill ingå avtal med 

bolaget. 

§ 12 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas på ort inom någon av Gästrike Vatten AB:s ägarkommuner 

(Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner).

Ny beskrivning för att bolagsstämma ska kunna hållas på 

annan ort än där bolaget har sitt säte.

§ 19 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Ockelbo kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 

endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Nytt innehåll för att dotterbolagens bolagsordningar ska 

överensstämma med Gästrike Vattens. 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
telefon direkt 020-37 93 00 

info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

 Styrelsen Ockelbo Vatten AB 
  
  
  
  

Reviderad bolagsordning för Ockelbo Vatten AB 

Förslag på beslut  
Ockelbo Vatten AB:s styrelse beslutar  
- att fastställa förslag till bolagsordning för Ockelbo Vatten AB i enlighet med bilaga 1  
- att ge Vd rätt att efter avstämning med ordförande göra mindre justering och anmäla 
förändringen vid nästa styrelsemöte  
- att efter eventuell justering överlämna förslag till bolagsordning för Ockelbo Vatten AB för beslut 
i fullmäktige i Ockelbo kommun   
 

Ärendebeskrivning  
Under 2019 har en översyn av de dokument som styr Gästrike Vatten koncernen påbörjats i 
samråd med ägarkommunerna. I arbetet ingår dokumenten Aktieägaravtal, Bolagsordningar, 
Ägardirektiv och Samarbetsavtal. Dokumenten togs fram inför koncernens bildande 2008 och har 
enbart uppdaterats med tillägg av kommun och dotterbolag inför att Östhammar kommun kom in 
i samarbetet 2017. Syftet med översynen är att modernisera, anpassa till dagens regelverk och 
arbetssätt samt förenkla för ökad läsförståelse. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020.  
 
Som ett första steg har bolagsordningarna för Gästrike Vatten AB samt de fem dotterbolagen 
Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar 
Vatten AB reviderats. Bolagens uppdrag har förtydligats med tillägget att det är möjligt för 
dotterbolag att äga och förvalta en anläggning i en annan kommun om så krävs för att fullgöra sitt 
uppdrag som VA-huvudman. I övrigt är det endast få och mindre förändringar, bilaga 2. Under 
arbetets gång har synpunkter inhämtats från ägarkommunerna under hösten 2019 och inarbetats 
i förslaget. Juridisk granskning har skett av advokat Ronny Henning, Abersten. 
 
Efter beslut i Ockelbo kommuns fullmäktige kan den reviderade bolagsordningen antas på 
årsstämma i april 2020 för att därefter gälla. 
 
 

Beslutsunderlag  
Bilaga 1 Förslag Bolagsordning för Ockelbo Vatten AB  
Bilaga 2 Sammanställning av föreslagna ändringar i bolagsordning för Ockelbo Vatten AB 
 
 
 
 
Föredragande i ärendet är Lena Blad, Vd 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-03 

Referens 
KS 2020/00004  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2019-11-18 – 2020-02-03 har inga delegationsbeslut fattats. 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-01-16 

Referens 
KS 2020/00005  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
 Gästrikerådet – Protokoll 2019-11-15 
 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2019-11-19 
 Gästrike Vatten AB – Protokoll 2019-11-28 
 Ockelbo Vatten AB – Protokoll 2019-11-28 
 Företagshälsovårdsnämnden – Protokoll 2019-11-29 
 Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2019-11-29 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2019-12-17 
 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2019-12-17 
 Gästrike Vatten AB – Protokoll 2019-12-19 med verksamhetsplan 
 Ockelbo Vatten AB – Protokoll 2019-12-19 med verksamhetsplan 
 Ockelbogårdar AB – Protokoll 2020-01-13 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2020-01-21 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2020-01-21 
 Inköp Gävleborg – Protokoll 2020-01-14 
 Gemensam nämnd för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM – Protokoll 

2020-01-31 
 Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2020-02-06 
 Gästrikerådet – Kallelse 2020-02-14 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2020-02-18 
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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-14 

Referens 
KS 2020/00088  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Bokslutsprognos 2019 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Muntlig redovisning avseende kommunstyrelsens och nämndernas 
bokslutsprognos 2019.                         
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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-13 

Referens 
KS 2020/00101  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2019 - Stiftelsen Claes Anderssons 
minnesfond 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Årsredovisning 2019 godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2019 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019                          
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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-13 

Referens 
KS 2020/00102  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2019 - Förvaltade stiftelser 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Årsredovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2019 – Förvaltade stiftelser                         

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 – Förvaltade stiftelser                          
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Ekonomienheten 
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-02-01 

Referens 
KS 2020/00043  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Mål- och budgetprocess 2020 - tidplan och arbetssätt 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsgång, tidplan och instruktioner godkänns 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Vid ekonomiutskottets sammanträde i februari 2020 ska utskottets tidplan 
och arbetssätt diskuteras. Ekonomiutskottets sammanträdestillfällen utgör till 
största delen överläggningar med nämndföreträdare. De förutsättningar som 
gäller är följande: 
Förutsättningar 

 Budgetprocessen planeras utifrån de datum som gällande lagstiftning 
anger och utifrån att inordna de ekonomiska processerna årsredovisning, 
delårsbokslut och års- och flerårsbudget.  

 Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per 
styrelse/nämnd. Som utgångspunkt gäller fastställd ram enligt 
flerårsbudget och med preliminär ram för tredje året i planen.  

 Bokslutsdag ska planeras 

 Internkontrollarbetet ska inordnas i processen. 

 Långsiktig investeringsplan ska aktualiseras/behandlas två gånger per år 
och i samband med budgetprocessen. 

 Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska bolagen vara delaktig i 
kommunens budgetarbete. Bolagens delårsbokslut per april och augusti 
ska delges kommunstyrelsen. Gäller även de gemensamma nämnderna 

 Information från kommunala förbund ska erhållas 
Instruktioner  
Frågeställningar inför varje överläggning ska delges och behandlas av 
respektive nämnd inför överläggningen. De uppdrag nämnderna erhåller ska 
lämnas in skriftligt. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-02-01 

 
KS 2020/00043 

Sida 
2(3) 

 

 

Beslutsunderlag 
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse av 2020-02-01 
Mål- och verksamhetsplanering inför budget 2021 och plan 2022 – 2023, 
tidplan 2020 
Årshjul - mål- och budgetprocess 2020, inför budget 2021–2020  
                           

Ärendet 

Tidplan och dagarnas innehåll 
Överläggningar 12 – 13 mars 2020  
Bokslutsdag 12 mars 2020  
En gemensam bokslutsdag kommer att genomföras den 12 mars 2020 där 
analys och redogörelse för varje nämnds bokslut 2019 ska presenteras.  
Ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer kallas till att närvara 
hela dagen. Enhetschefer kallas till respektive nämnds presentation. Om 
enhetscheferna har möjlighet kan de närvara vid nämndernas samtliga 
presentationer. 
Representanter från Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB och Bionär 
Närvärme AB kommer att kallas. Till bokslutsdagen kommer även 
representanter från de kommunala förbunden att kallas, Inköp Gävleborg, 
Gästrike Räddningstjänst och Gästrike återvinnare. 
Företrädare för varje parti inbjuds att delta vid bokslutsdagen och inbjuds 
även att delta vid ekonomiutskottets sammanträde den 13 mars 2020 utan 
beslutanderätt. Fackliga representanter kommer också att bjudas in 
Varje nämnd får 45 minuter till förfogande för sin presentation, inkl tid för 
frågor. Bolagen, förbunden och de gemensamma nämnderna har 30 minuter 
till sitt förfogande. Föredragande är respektive förvaltningschef/VD. 
Presentationen ska utgå ifrån de rubriker som angivits i 
bokslutsinstruktionerna. Presentationen ska vara utifrån ett övergripande 
perspektiv. Redovisning av nyckeltal över tid och med jämförelser är av vikt  
Kommunstyrelsen behandlar kommunens årsredovisning 2019 den 31 mars 2 
april 2019 med beslut i fullmäktige den 13 maj 2019. 
Ramberedning 13 mars 2020  
Bokslutsdagen kommer att utgöra en utgångspunkt för kommande 
budgetprocess. Ekonomiutskottet lämnar uppdrag till styrelse och nämnder 
för redovisning till överläggningarna i maj 2020. Uppdragen ska behandlas 
av respektive styrelse/nämnd i april 2020. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-02-01 

 
KS 2020/00043 

Sida 
3(3) 

 

 

Överläggningar under året 
Överläggningar 14 - 15 maj 2020  
Under maj månad ska förutsättningarna för kommande års- och flerårsbudget 
fastställas. Behandlas och fastställs av kommunstyrelsen den 16 juni och 
fullmäktige den 29 juni 2020. 
 
Överläggningar 15 – 16 oktober 2020 
Under oktober ska arbetet med att fastställa en års- och flerårsbudget 
genomföras. Behandlas av kommunstyrelsen den 27 oktober och fullmäktige 
den 30 november 2020. 

Internkontrollplaner 
Internkontrollarbetet, uppföljning av föregående år och upprättande av plan 
för innevarande år ska behandlas av varje nämnd i februari.  

Delårsbokslut  
Ny lag om kommunal bokföring och redovisning, Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning infördes 1 januari 2019 och gäller  
fr o m räkenskapsår 2019. I och med denna förändring har perioden för 
delårsbokslutet ändrats till att vara per 31 augusti.  
Det kompletta delårsbokslutet behandlas av kommunstyrelsen den 27 
oktober och fullmäktige den 30 november 2020. 
Respektive nämnds delårsbokslut behandlas av nämnden i oktober. I och 
med denna sammanställning kommer sent har månadsuppföljningen per 30 
april beslutats vara ett mindre delårsbokslut och få mera tyngd än övriga 
månadsuppföljningar. 
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FEBRUARI
Ekonomiutskott 

Tidplan och arbetssätt
Inledande måldiskussioner

Delges nämnder
MARS

Ekonomiutskott
Bokslut/ramberedning 2020-03-12—13

Bokslutsdag 2020-03-12
Uppdrag till styrelse och nämnder för 

redovisning till
ekonomiutskott i maj

APRIL/MAJ
Vårpropositionen presenteras 15 april

Uppdrag o instruktioner delges 
styrelse och nämnder 

Uppdragen från ekonomiutskottet i mars 
ska behandlas av varje nämnd i april

– budget och mål

MAJ
Ekonomiutskott 14-15 maj 2020

Överläggning med nämnder den 14 
maj 2020

Inför mål och preliminära budgetramar

JUNI
Beslut KS 16 juni 2020, fullmäktige 29 juni 2020

Beslut om mål och budgetramar 
Instruktioner till styrelse/nämnder om höstens 

arbete

SEPTEMBER
Budgetpropositionen 21 september
Respektive nämnds budgetförslag

Förslag till nämndernas mätbara mål

OKTOBER
Ekonomiutskott 15-16 oktober 2020

Beslut KS 27 oktober 2020, 
fullmäktige 25 november 2020

Förslag till mål/budget

NOVEMBER
Kommunfullmäktige
Beslut om mål/budget

Respektive nämnds 
förvaltningsbudget

MÅL- OCH BUDGET-
PROCESS 2020

Kommunstyrelsen
25 feb , 31 mars, 28 april, 16 juni
29 sept, 27 okt, 17 nov, 15 dec

Kommunfullmäktige
11 mars, 13 maj, 17 juni,
30 sept , 25 nov, 16 dec 
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MÅL- OCH VERKSAMHETSPLANERING INFÖR 
BUDGET 2021 OCH PLAN 2022 - 2023  
Tidplan under 2020  

Analys av bokslut 2019 

Underlag inför arbetet med års/flerårsbudget 2021 – 2023 

➢ Ekonomiutskott – inledande sammanträde inför 2020  5 februari 

Nämndernas verksamhetsberättelser inlämnas till ekonomi,  
efter varje nämnds beslut dock senast  

26 februari  

➢ Ekonomiutskott/Bokslut och ramberedning med en 
gemensam bokslutsdag 

12 – 13 mars med  
bokslutsdag den 12 mars 

Kommunstyrelsen – förslag årsredovisning 2020 31 mars 

Kommunfullmäktige – beslut årsredovisning 2020 11 maj  

Års- och flerårsbudget 2021 - 2023 

Inför fastställande av budgetramar 

Budgetinstruktioner till nämnderna  
(efter kommunstyrelsen den 31 mars 2020) 

april 

Respektive styrelse/nämnd ska behandla uppdrag inför 
ekonomiutskott i maj 

april 

➢ Ekonomiutskott - överläggning med nämndföreträdare - inför 
förslag till ramar och mål 

12 - 13 maj 

Kommunstyrelsen – förslag till ramar 16 juni  
Kommunfullmäktige – beslut om ramar 29 juni 
Information om kommunfullmäktiges beslut till nämnderna 
(efter fullmäktiges beslut) 

juli 

Inför fastställande av års- och flerårsbudget  

Nämndernas budgetförslag inlämnas till ekonomi 29 september 

➢ Ekonomiutskott - överläggning med nämndföreträdare 
 – inför förslag till års- och flerårsbudget, inkl mål för  
    kommande period 

15 – 16 oktober 

Kommunstyrelsen - förslag till beslut till års- och flerårsbudget 27 oktober 
Kommunfullmäktige – beslut till års- och flerårsbudget 30 november 

Delårsbokslut per 31 augusti 2020  
Kommunstyrelsen - månadsuppföljning per april 2020 16 juni 

Nämndernas delårsbokslut med mål- och 
verksamhetsuppföljning  

29 september  

Kommunstyrelsen – delårsbokslut 27 oktober  
Kommunfullmäktige – delårsbokslut 30 november 
  
Förvaltningsbudget 2021 
Respektive nämnds förvaltningsbudget fastställs November/december 

 

 

Underlag ekonomi- 
utskott 2020-02-03 
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2020-01-27 
 

Enligt sändlista 

KALLELSE/INBJUDAN TILL OCKELBO KOMMUNS  
BOKSLUTSDAG DEN 12 MARS 2020 

Ekonomiutskott – överläggning med nämndföreträdare 

Enligt fastställd tidplan ska tid avsättas för analys och presentation av bokslut 2019. Detta 
kommer att genomföras vid ekonomiutskottets sammanträde och vid en gemensam bok-
slutsdag den 12 mars 2020. 

Bokslutsdagen är en viktig dag för alla, både interna och externa deltagare. Det är viktig 
att alla som blir kallade deltar denna dag.  
Ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer kallas till att närvara hela dagen. En-
hetschefer kallas till respektive nämnds presentation. Om enhetscheferna har möjlighet 
kan de närvara vid nämndernas samtliga presentationer. 

Till bokslutsdagen 2020 kommer kommunstyrelsens ledamöter att kallas. 
Representanter från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd och Överförmyndar-
nämnden Västra Gästrikland, Ockelbogårdar AB, Ockelbo Vatten AB och Bionär När-
värme AB och representanter från de kommunala förbunden Inköp Gävleborg, Gästrike 
Räddningstjänst och Gästrike återvinnare kommer att kallas till bokslutsdagen.  

En facklig representant per organisation inbjuds till att närvara hela dagen. 

Företrädare för varje parti inbjuds att delta vid bokslutsdagen och inbjuds även att delta 
vid ekonomiutskottets sammanträde den 13 mars 2020 utan beslutanderätt. 

Lunch ombesörjer var och en. Platser finns bokade vid Wij Trädgårdar. 

Bokslutsdagen 

Bokslutsdagen ger förutsättningar att vid ett tillfälle fokusera enbart vid bokslutet, kom-
mentarer till verksamheten, måluppfyllelse och resultatet.  
Tid  Torsdag den 12 mars 2020, kl 08.00 – 17.00  

Plats Wij Trädgårdar - Herrgården 

Styrelse och nämnder ska vid detta tillfälle presentera respektive nämnds bokslut. Varje 
nämnd får 45 minuter till förfogande för sin presentation, inkl tid för frågor. Bolagen och 
förbunden har 30 minuter till sitt förfogande. Föredragande är respektive förvaltnings-
chef/VD eller verksamhetsansvarig. 
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Presentationen ska utgå ifrån de rubriker som angivits i instruktionerna inför bokslut 2019.  
Presentationen ska vara utifrån ett övergripande perspektiv. Redovisning av nyckeltal 
över tid och med jämförelser är av vikt  
De bilder som kommer att visas från kommunstyrelse och nämnder ska delges underteck-
nad senast 6 mars 2020. 
OBS! Anmälan om deltagande 

Respektive förvaltningschef ska via mail delge till undertecknad (senast den 6 mars 2020)  
hur många från respektive nämnd som kommer att delta vid bokslutsdagen och under vilken tid. 
Fackliga företrädare ska även anmäla deltagande via mail. 

Rubriker 

1. Verksamheten 
2. Viktiga händelser under året 
3. Mål/Måluppfyllelse 
4. Årets resultat 
5. Framtid 
6. Nyckeltal 

Dagordning 

Torsdag den 12 mars 2020 

Tid Styrelse/nämnd/bolag/förbund 

kl 08.00 - 08.15 Inledning 

kl 08.15 - 09:00 Kommunstyrelsen 

kl 09:00 - 09:45 Utbildnings- och kulturnämnden 
kl 09.45 – 10.15 Kaffe 

kl 10.15 – 10.45 Överförmyndarnämnden västra Gästrikland 

kl 10.45 – 11.15 VGS Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
kl 11.15 - 12.00 Socialnämnden 

kl 12.00 - 13.00 Lunch 

kl 13.00 - 13.30 Gästrike Räddningstjänst 
kl 13.30 - 14.00 Gästrike Återvinnare 

kl 14.00 - 14.30 Ockelbo Vatten AB 

kl 14.30 - 15.00 Kaffe 
kl 15.00 – 15.30 Bionär Närvärme AB 

kl 15.30 - 16.15  Ockelbogårdar AB 

kl 16.15 - 16.45 Inköp Gävleborg 
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Ekonomiutskottets sammanträde den 13 mars 2020, kl 09.00 – 12.00.  

Plats Stora Vänortsrummet.  
Instruktioner och uppdrag inför ekonomiutskottets överläggningar i maj 2020 

Budgetprocessen för kommande års- och flerårsbudget påbörjas i samband bokslutsda-
gen och vid ekonomiutskottets sammanträde den 13 mars 2020.  

Inför ekonomiutskottets överläggningar i maj 2020 ska instruktioner och ev uppdrag till 
styrelse och nämnder delges. Uppdraget ska behandlas av respektive nämnd vid sam-
manträde under april 2020. 

Välkomna! 
 
 
 
 
Ann-Sofie Stensson 
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Sändlista 

Kommunstyrelsens  
ledamöter och ersättare 

 

Ekonomiutskott 
Ledamöter 

Magnus Jonsson (S) 
Patrik Jonsson (S) 
Marit Rempling (C) 
Joel Strömner (SD) 
Linus Gunnarsson (M) 
 
Ersättare 
Anna Schönning (S) 
Irene Bogren (S) 
Birger Larsson (C) 
Jonny Lindblom (SD) 
Stig Mörtman (M) 
 
Presidium fullmäktige 

Anna Schöning (S) 
Lena Schenström (C) 
Jonny Lindblom (SD) 
 
Ordföranden nämnder/ 
bolag 

Staffan Nordqvist (S) 
Anna Engblom (S) 
Patrik Jonsson (S) 
 
Partiföreträdare 
Finns representerade i 
kommunstyrelsen  
Dan Brodin (KD) 
Martin Sund Svensson 
(V)  
Christer Carstens (MP) 

Kommunstyrelsen 
Lars Sjödin 
Joachim Krüger 
David Hedman 
Monica Wåhlström 
Mimmi Ekström 
Lotta Sen Thakuri 
Tomas Larsson 
Anders Roth 
Hatim Abu Rweileh  
Carita Carter 
Monica Åkesson 
Mia Lindblom 
 
Utbildning/kulturnämnd 
Ola Johansson 
Marianne Axlund 
Ola Åberg 
Malin Larsson 
Lars Persson 
Patrik Fliesberg 
Per Ahlbom 
Håkan Alkberg 
 
Socialnämnd 
Johan Callenmark 
Birgitta Hänninen 
Nedzad Luijnovic 
Lotta Kling 
Malin Åstrand 
Johanna Ledin Åberg 
Britt Aspgren 
Ola Hålén 
 
 

Revision 
Mats Åstrand (S)  
Gunnar Larsson (C) 

 

Ekonomi/kansli 

Daniel Persson 
Eva Alneberg 
 
 
Fackliga företrädare 
Kommunal 
Vision 
Lärarförbundet 
Vårdförbundet 
 
Gemensam nämnd 
Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnads-
nämnd 
Överförmyndarnämnden 
Västra Gästrikland 
 

Bolag 
Ockelbogårdar AB 
Ockelbo Vatten AB 
Bionär Närvärme AB 
 
Förbund 

Gästrike Räddnings-
tjänst 
Inköp Gävleborg 
Ockelbo Vatten AB 
Gästrike Återvinnare 
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Ekonomienheten 
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-02 

Referens 
KS 2020/00044  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Inför bokslut och ramberedning 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Förutsättningarna för boksluts- och ramberedning i mars 2020 godkänns 
2. Uppdrag till styrelse och nämnder inför ekonomiutskottets sammanträde 

i maj ska diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i mars 
2020.  

                        

Sammanfattning av ärendet 
Bokslutsdag 
Enligt fastställd tidplan ska tid avsättas för analys och presentation av 
bokslut 2019. Detta ska genomföras vid ekonomiutskottets sammanträde och 
vid en gemensam bokslutsdag den 12 mars 2020. Bokslutsdagen är en viktig 
dag för alla, både interna och externa deltagare.  
Bokslutsdagen ger förutsättningar att vid ett tillfälle fokusera enbart vid 
bokslutet, kommentarer till verksamheten, måluppfyllelse och resultatet.  
Kommande budgetprocess 
Budgetprocessen för kommande års- och flerårsbudget påbörjas i samband 
bokslutsdagen och vid ekonomiutskottets sammanträde den 13 mars 2020.  

Inför ekonomiutskottets överläggningar i maj 2020 ska instruktioner och 
eventuella uppdrag till styrelse och nämnder delges. Uppdraget ska 
behandlas av respektive nämnd vid sammanträde under april 2020. 

                         

Beslutsunderlag 
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2020-02-02                          
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-05 

Referens 
KS 2020/00079  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska till årsredovisning 2019 upprätta en 
verksamhetsberättelse utifrån styrelsens verksamhetsområden.  
Verksamhetsberättelsen struktureras utifrån fastställda rubriker. I 
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse finns delar som kommer att ingå i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse 
                         

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 
Verksamhetsberättelser från integration och arbetsmarknad, 
samhällsplanering (bredband), näringsliv, kommunikationer, teknikområdet, 
övergripande IT-verksamhet, information/kommunikation och 
vänortssamarbete bifogas 
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HELÅRSBOKSLUT ARBETSMARKNAD – OCH INTEG-
RATIONSENHETEN 2019 

Sammanfattning av viktiga händelser 2019 Integration, Arbetsmarknad 
och stödboenden 

Antal ensamkommande barn har fortsatt minskat under senaste åren. Därför togs det 
ett beslut att fasa ut stödboendet under våren för att slutligen stänga 2019-05-31.  

Vid halvårsskiftet var det stora oklarheter hur arbetsmarknadspolitiken med ansvarsför-
delning och resurser kommer att fördelas under och efter arbetsförmedlingens reform-
period 2019-2021.   

Och vi kunde se att arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att ha stor påver-
kan på enhetens resurser. Det var då svårt att få en hel bild av de verkliga konsekven-
serna för de kommuninvånare som saknar egen försörjning. Det vi kan se är att arbets-
lösheten åter ökar i kommunen sedan maj 2019 och att arbetsmarknadsenheten får 
färre anvisade deltagare från arbetsförmedlingen.  

Det lokala kontoret i Ockelbo stängs ner. De arbetssökande kommer i större utsträck-
ning att hänvisas till myndighetens digitala kanaler för att få kontakt med myndigheten 
och därmed färre fysiska möten med de arbetssökande. 

Extra tjänster Extra tjänster upphörde som åtgärd och inga nya beslut fick tas efter 31 
december 2018, vilket har inneburit att personerna som fått beslut om extratjänst under 
2018 avslutades löpande under 2019. 
Flertalet projekt har under första halvåret pågått inom arbetsmarknadsenheten, olika 
ESF projekt och samverkansprojekt. Fyra samverkansprojekten med arbetsför-
medlingen upphörde 2019-06-30. 

Med minskade medel och stor osäkerhet om framtiden togs ett beslut att enheten be-
hövde starta en uppsägningsprocess på grund av övertalighet. 

Framtid 

Under senare del av 2019 har arbetsmarknadsenheten haft en dialog med arbetsför-
medlingen om hur samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen ska se ut 
2020. Dialogen där parterna har speglat varandras bilder om samarbetet och hur en 
gemensam strategi ska se ut framåt, har utmynnat i ett projekt för 2020. Arbetsför-
medlingen tillför medel till kommunen för att utföra insatser för arbetssökande kommu-
ninvånare om 3 mkr. Kommunen har även tilldelas 40 extratjänster, 20 introduktions-
jobb och 30 platser för lönebidrag för utveckling för 2020. Kommunen kommer även att 
bereda 15 – 20 platser för arbetsträning.  
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ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATIONSENHETENS 
UPPDRAG 2019 
Enhetens uppdrag är att utveckla, stödja och vägleda människor i olika situationer och 
sammanhang, enskilt eller i grupp. Prioriterade grupper är nyanlända, ungdomar och 
vuxna utanför arbetsmarknaden. 

I samverkan såväl inom kommunens organisationer som med externa intressenter ut-
vecklar enheten projekt som syftar till att stärka individen och främja Ockelbo Kom-
muns utveckling. Främja ömsesidig integration. 

Värdegrund: 

• Vi tror på alla människors lika värde 

• Vi tror på alla människors förmåga att fatta beslut över sitt eget liv 

• Vi tror på att alla människor har en vilja till ett meningsfullt liv 

• Vi tror på att samverkan och kommunikation är grunden för all utveckling  

Fokusområden:  

• En särskild satsning i syfte att stödja ungdomars väg till egen försörjning står i 
fokus under 2019. Här krävs en fortsatt utvecklad samverkan med socialtjänst, 
skola, arbetsförmedling, fackliga organisationerna och näringslivet. Den lokala 
överenskommelsen för ungdomar är riktlinjerna hur vi skall samverka för att 
korta ungdomars väg genom sysselsättning och riktade insatser till arbete och 
studier 

• I samverkan med individ och familjeomsorgen, skolan och arbetsförmedlingen 
stärka människors motivation och möjligheter till egen försörjning. 

• Utveckla samverkan med föreningslivet, näringslivet och egna kommunala för-
valtningarna. 

Enheten har ett arbetssätt som bygger på 7 – tjugometoden som ska genomsyra verk-
samhetens personal, deltagare, kunder när det gäller förhållningssätt, kommunikation, 
mål, arbetssätt, engagemang och ansvar. 7-tjugo handlar om att uppmuntra deltagarna 
till att ta ansvar för sina egna handlingar. Grunderna i metoden är ett existentiellt syn-
sätt, involveringspedagogik, konsekvenspedagogik och ett lösningsfokuserat förhåll-
ningssätt.  
Arbetssättet ska fortsätta att implementeras vidare under 2019 och nyanställda skall 
genomgå grundutbildning i 7 – tjugo. 

64



 

 

3 (9) 

 

ARBETSMARKNADSENHETEN 

Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. Det 
är en bred och delvis rehabiliterande verksamhet med insatser för arbetssökande kom-
muninvånare mellan 16 – 64 år. Verksamheten syftar till att den enskilde skall etablera 
sig på arbetsmarknaden och/eller påbörja utbildning. Målsättningen med verksamheten 
är att genom riktade och personligt anpassade aktiviteter ge deltagarna möjligheter till 
individuell utveckling för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.  

Våra samverkanspartners är kommunens olika enheter, Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan, Wij Trädgårdar, privata företag och föreningar. 

AME erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och sysselsättningar för att möta människors 
olika behov. Vi erbjuder olika former av bidragsanställningar som ett led i personernas 
väg mot egen försörjning. Våra verksamheter innefattar servicelag – yttre skötsel inom 
Kommunen. Det kan vara gräsklippning, bevattning, sopkörning, mm. Vi har även 
snickeri, lokalvård, sy och hantverksateljé samt ett träningscafé.  

Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetssökande kompetenshöjning, i form av t.ex. 
jobbsök, studiebesök, grundläggande körkortsteori, vägledningskurser, motiverande 
samtal, språkstöd med fokus på arbetslivet för att underlätta för den enskilde att få ett 
arbete eller påbörja vidareutbildning. AME samordnar även kommunens feriearbete.  

Våra verksamheter: 

Caféverksamhet  

Arbetsmarknadsenheten har en Cafeverksamhet på Mötesplatsen Gläntan. Där ingår 
deltagarna i verksamheten och får delta i de dagliga arbetsuppgifterna i ett cafe. 

Cafét är uppdelat i tre olika arbetslag. Kassahantering med kundbemötande och ser-
viceinriktning. Bakning med inlärning av mått och temperaturer och enklare matlag-
ningsgrunder när vi har lättare luncher. Träna på mått och uträkning av mängder på 
soppa som är ett samarbete med Familjecentralen och Ockelbo församling.  

Deltagarna får lära sig vikten av hur viktigt livsmedelshygien är, såsom förvaring, han-
tering, tempereraturer och att hålla rent och snyggt i och utanför Cafet. I cafét finns 
plats för 8 deltagare 

Syftet är att ge deltagarna kunskap och erfarenhet, att det ska kännas meningsfullt och 
utvecklande, samt att få tryggheten och styrkan att sedan ta steget ut i arbetslivet. 

Lokalvård 

Arbetsmarknadsenhetens lokalvård är uppdelade på två platser Mötesplatsen Gläntan 
och i våra lokaler på Wij trädgårdar. Deltagarna får lära sig arbetsteknik, flödesschema, 

65



 

 

4 (9) 

 

rengöringsmedel och dess funktion på olika material. Ta ansvar för att lokalerna hålls 
rena. Lokalvården har 3 deltagare åt gången. 

Servicelaget - Gröna jobb 

Arbetsuppgifter som vi utför är av praktisk art, det kan vara snickra, måla, klippa gräs, 
klottersanera, röja sly, renhållning, enklare städ m.m. Under senare delen av våren har 
vi påbörjat en ny verksamhet där vi sköter förvaring och arkivering av begagnade kon-
torsmöbler för återbruk inom kommunen. Vi har skapat ett bra samarbete med tekniska 
förvaltningen och utför mycket arbete i samverkan. Vi samarbetar även våra föreningar 
i kommunen, utför grovstädning på ridskolan, Ockelbo IP samt i Åmotsgården. Vi sam-
arbetet även med Wij Trädgårdar. Arbetslaget består oftast av 18-25 personer med va-
rierande bakgrunder och från olika kulturer. Som nysvensk får man här språkträning 
och en inblick i det svenska arbetslivet. 

Naturlyftet 

Ett projekt som ”ägs” av VGS i Sandviken. Arbeten utförs åt kommun och föreningar för 
att bevara och skapa tillgänglighet till natur, friluftsliv, fiske etc. Uppgifter såsom upp-
städning, slyröjning och enklare snickerier har utförts under 2019. Fem personer har 
också genomgått utbildning på motorsåg och röjsåg i projektet. Då en av vår personal 
nu kan utbilda personer så kan vi tillhandahålla detta själv i framtiden. 

Snickeriverkstad 

 I vårt snickeri så repareras, snickras och byggs det allt från större möbler till små få-
gelholkar i samverkan med kommunens olika enheter. Arbetsuppgifter som förekom-
mer är att hyvla, slipa, borra, svarva, limma m.m. Verksamheten kan idag ta emot 5 
deltagare samtidigt. Då vi har en ganska stor verktygsuppsättning bedriver vi även en 
enklare form av verktygslära här. 

Sy och hantverksateljé 

I syateljén finns det 3 platser som åtar sig att laga och sy olika klädesplagg. I hantverk-
sateljén får man träna på att sy, sticka, virka och tillverka hantverk av olika slag. Ett 
flertal personer har haft praktik/arbetsträning under året. 

Verkstaden 

Här får man lära sig att serva och laga cyklar, det kan vara allt från att laga en punkte-
ring till att byta växelhus. Vi får cyklar skänkta från privatpersoner. Under våren har vi 
även börjat att utföra lättare service på mindre maskiner som bl.a. gräsklippare. För 
närvarande kan vi ha 2 - 4 deltagare i verksamheten. 

Praktik/arbete med språkträning 

Två språkpedagoger har gett våra utrikesfödda deltagare språkträning med inriktning 
på yrket på sina praktik- och arbetsplatser. 
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Yrkessvenska/språkträning har skett både i grupp och individuellt på AME. Deltagare 
som jobbar/praktiserar i lokalvården och på caféet har haft yrkessvenska en gång i 
veckan. I språkträningsgruppen har fokus legat på muntlig träning.  

En av pedagogerna har besökt Bysjöstrand en gång i veckan för att ge yrkessvenska 
mot vård och omsorg. Studiebesök på olika yrkesutbildningar och mässor har genom-
förts. Under sommaren avslutades yrkessvenska på Bysjöstrand pga för få deltagare. 

I oktober fick en av språkpedagogerna ett annat uppdrag, så i dagsläget är en språkpe-
dagog verksam på AME. 

Under senare delen av hösten har språkpedagogen haft yrkessvenska på Berendsen. 
Där har tre grupper av anställda med olika modersmål studerat arbetsmiljö och säker-
hetstänk. 

Projekt vid Arbetsmarknadsenheten: 

Ung I Ockelbo 

Ung i Ockelbo är ett ungdomsprojekt som startades upp i februari 2016 och finansieras 
av ESF, Europeiska Socialfonden, via Region Gävleborg. Varje kommun i regionen har 
sin egen modell av Ung i, som utlystes av ESF för att förstärka redan befintliga och fun-
gerande metoder ute i utsatta kommunerna för att hjälpa unga i åldern 15-24 år till 
sysselsättning. Projektet använder sig av samma metodik som vårt tidigare projekt 
Cash Up men har ett betydligt större inslag av motiverande verksamhet och har gett 
AME möjligheten att arbeta uppsökande och mer individuellt för de som vi inte lyckats 
fånga upp tidigare. Deltagarna består av en grupp av ungdomar som avbrutit grund- 
och gymnasieskolan, och/eller som av olika psykosociala anledningar inte står till ar-
betsmarknadens förfogande.  

2017-05-15 godkände ESF en tilläggsansökan för projektet innehållandes; en förläng-
ning av projekttiden t.o.m. 2018-06-30, för UIO innebär detta en förstärkning av de eko-
nomiska resurserna samt en breddning av målgruppen till 15-29 år.     

2018-05-25 gavs besked från region Gävleborg att hela Ung i Gävleborg är av ESF be-
viljat förlängning t.o.m. 2019-06-30. 

Region Gävleborg har beviljats en ny ansökan till ESF om ett nytt projekt Omstart som 
vänder sig till samma målgrupp som startades 2019-06-01 med analysfas tom 2019-
11-30. I analysfasen bestämdes att målgruppen i projektet kommer att vara hemmasit-
tande ungdomar och som tidigare haft svårigheter att tidigare delta i projekt. From 19-
12-01 skrev projektet in 4 ungdomar.  

DUA-överenskommelsen och Multikompetenta teamet 

Delegation Unga till Arbete arbetar på uppdrag av Regeringen. DUA:s arbete har bidra-
git till att nästintill alla kommuner Sverige, har skrivit lokala 
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samarbetsavtal/överenskommelser med Arbetsförmedlingen under 2015. Ockelbos 
L.Ö.K. godkändes i december 2015 verkställdes i januari 2016. 

Syftet är att utifrån de lokala behoven långsiktigt och varaktigt minska ungdomsarbets-
lösheten och nyanländas etablering i arbetslivet. Glädjande är att vi även första halv-
året av 2019 kunnat se ett resultat då ungdomsarbetslösheten minskar - samverkan 
ger resultat. 

Lokal styrgrupp för Dua-överenskommelsen och ESF-projektet Ung i Ockelbo är den-
samma. Den består av Enhetschef, verksamhetschef, delprojektledare vid Arbetsmark-
nads-och integrationsenheten, Kommunekonom, Skolchef, Enhetschef vid Individ och 
familjeomsorgen.  

Multikompetenta teamet 

Ny revidering ungdomsteam till Multikompetent team Ockelbo kommun inom ramen av 
DUA 

Syfte: Syftet med att revidera det befintliga teamet är att det idag finns ett ökat behov 
av att skapa ett multikompetent team i förhållande till målgruppen. Utöver det finns det 
idag en ytterligare överenskommelse som berör samverkan, delegationen för nyan-
lända. Mot bakgrund av det ser via att en revidering av det befintliga uppdraget bör 
ske.  

Uppdrag: Uppdraget inom det multikompetenta teamet kommer att vara detsamma, 
dvs. den representant som deltar i mötet har med sig gemensamma ärenden från för-
valtningen/myndigheten som har behov att ses över av flera kompetenser. (multikom-
petent team). Syftet med att resonera om ärendet är att föra ärendet framåt.  

1. Ungdomsteamet revideras till att kallas multikompetent team och målgruppen 
för att lyftas är samtliga inom överenskommelserna inom delegationen unga 
och nyanlända till arbete. Alltså ungdomar 16-24 och samtliga nyanlända oav-
sett ålder.  

2. Uppdrag till det multikompetenta teamet att skapa rutiner på hur ärenden lyfts 
(internt i varje förvaltning/kommun/myndighet) Det kan tas fram för var och en.  

3. Vilka är deltagare i teamet? Förslagsvis representant IFO, AF, SYV, AME och 
ev. annan önskvärd kompetens.  

4. Frekvens av möten och mötestid? Alltså hur ofta och hur lång tid – samt att 
minnesnoteringar skall skrivas med en dagordning.  

Feriearbete 

Ockelbo Kommun har under några år haft en feriejobbsgaranti som innebär att alla de 
ungdomar som avslutat åk 9 samt åk 1 och 2 på gymnasiet som är fyllda 15 men inte 
19 år och är folkbokförda i Ockelbo kommun är garanterad sommarjobb 60 timmar. 

I år har det inneburit att ca 200 ungdomar har kunnat söka feriearbete. Av dessa så ar-
betade 108 ungdomar 53 flickor och 55 pojkar. För att klara av detta uppdrag 
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anställdes en feriejobbsansvarig under ca 4 månader på Arbetsmarknadsenheten. Job-
ben fördelades inom Ockelbo Kommun samt föreningslivet, några exempel är äldre-
omsorgen, förskole/fritidsverksamhet, lägerverksamheter, café och service, trädgård, 
och underhållsarbeten.  

Dessa delas upp i två veckors perioder då de arbetar 30 timmar varje vecka. 

En utvärdering av feriearbetet sommaren 2019 har gjorts när ungdomarna arbetat klart 
och även handledarna kommer att få svara på en utvärdering och dessa svar kommer 
att tas i beaktning i planeringen inför feriejobben 2020. 

Från försörjningsstöd – Anställning 

Målet med detta projekt är att minska behovet av försörjningsstöd och samtidigt er-
bjuda arbete och praktik genom en modell som används i allt fler kommuner. Modellen 
innebär att Kommunen erbjuder anställning, där kommunens två enheter Individ o fa-
miljeomsorg och Arbetsmarknadsenhet i samarbetet med arbetsförmedlingen och fack-
liga organisationerna erbjuder personer som visat en positiv viljeinriktning mot arbets-
marknaden, en anställning med anställningsstöd från arbetsförmedlingen. 

Personerna kommer in i ”systemet” igen och behöver i de allra flesta fall inte åter-
komma till individ- och familjeomsorg för att söka ekonomiskt bistånd. Detta är en möj-
lighet att bryta en lång period i utanförskap och ge personerna/deltagarna en ny och in-
dividuellt anpassad möjlighet i att åter bli attraktiv på arbetsmarknaden. 

Kostnaden per anställd utgörs av den del som överstiger anställningsstödet från Ar-
betsförmedlingen. Alla personer i projektet har upplevt och uppvisat en positiv person-
lig utveckling och känner ett bättre mående, de ser mer positivt på sin framtid. Projektet 
ses som mycket lyckosamt, vinsten för kommunen visar sig efter ett år medan vinsten 
för människorna är ovärderliga och visar sig redan nu. Projektet fasades ut under bör-
jan på 2019. 

Extratjänster 

Under 2019 har det totalt varit 49 extratjänster anställda i Ockelbo kommun vara 34 
män och 15 kvinnor (47 utrikesfödda samt 2 svenskfödda). Av dessa 49 så har 5 gått 
vidare till studier med CSN stöd, 8st till en yrkesutbildning, 12st till arbete med egen 
försörjning. Dessa siffror och resultat står för att 25 (50%) har efter avslutat extratjänst 
blivit självförsörjande.  

Under anställningen har deltagarna erbjudits arbete internt och/eller externt inom Ock-
elbo kommun. Deltagarna har fått kontinuerlig handledning för att hitta sin väg mot 
självförsörjning. Arbete har kombinerats med körkortsteori, språkträning, yrkessvenska 
och studiebesök på arbetsplatser och utbildningar. Jobb- och utbildningsmässor har 
också besökts. 
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Projekt eXtra stöd i Gävleborg  

Projektet eXtra stöd i Gävleborg där regionen är projektägare och Ockelbo är medsö-
kare har nu genomgått tre perioder. Under dessa tre perioder så har vi haft 50 starter, 
där några har deltagit två perioder. Projektet riktar sig mot utrikesfödda 25 – 64 år med 
och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna går i projektet i ca 20 veckor. 
Deltagarna har haft projektet på heltid kombinerat med SFI eller praktik.   

Projektet skapar förutsättningar för personerna att komma närmare arbetsmarknaden 
genom att stärka det svenska språket dels genom svenska undervisningen där en av 
framgångarna har varit metoden suggestopedi och vi arbetar också med att stärka del-
tagarnas självförtroende och självkänsla, samt förmågan att arbeta i grupp detta ge-
nom övningar från arbetsmetoden 7tjugo. Och genom materialet normer och värden så 
arbetar vi med värderingar vi har och respekten för andra människor. Hälsa/friskvård 
utgör en stor del av projektet där deltagarna blir medvetna om sin egen hälsa och folk-
hälsa. Vi arbetar med att stärka den egna individen genom att öka kunskapen inom 
hälsoområdena kost, motion, stress och avslappning. Vi arbetar också med ekonomi 
där deltagarna får information om betydelsen av att ha koll på sin egen ekonomi, hur 
man betalar fakturor, tar ut och sätter in pengar, vad händer om man inte betalar faktu-
ror, info om Försäkringskassan och andra viktig samhällsinformation 

FLYKTINGMOTTAGNINGEN 
Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar. Ett nära samarbete med arbets-
förmedlingen, SFI, Ockelbogårdar och Individ o Familjeomsorgen har upparbetats i 
mottagandet av flyktingar i Ockelbo. 

Vi har även några framgångsrika projekt för målgruppen organiserade inom arbets-
marknadsenheten. 

Under 2019 har det kommit 57 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och bosatte 
sig i kommunen, 19 vuxna och 38 barn. (15 anknytningar och 42 självbosatta) 

Vi kommer att fortsätta utvecklingen av samarbeten med ovan nämnda aktörer men 
även påbörja samarbeten med andra som vi anser viktiga i detta arbete. Vi utvecklar 
även vår egen information till de som kommer till oss, Integrationsenheten är oftast den 
trygga punkten de nyanlända har i början av sin vistelse i Ockelbo, vi har därför en stor 
chans att se till att dessa människor får en bra start då vi inte behöver jobba så mycket 
på relationsbiten.  
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ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN 

Stödboende (f.d. utslussverksamheten ) 

Stödboende riktar sig till barn och ungdomar åldern16-20 år. Utslussen har sedan 
170101 benämnts med placeringsformen stödboende och blev en tillsynspliktigad verk-
samhet. Föreskrifterna för denna placeringsform är sedan uppstarten 170101 imple-
menterade och tillsyn av inspektionen för vård och omsorg IVO har skett utan anmärk-
ningar. Stödboendet avvecklades 2019-05-31 

Måluppfyllelse 

Arbetsmarknad och Integration 

Målformulering Måluppfyllelse Kommentar 

Minska arbetslösheten i kom-
munen med 50 personer Målet ej uppfyllt 

Efter en positiv trend så öka 
åter arbetslösheten i kommu-
nen. 

Främja utvecklingen av soci-
ala företag i kommunen Delvis uppfyllt 

Dialoger förs med flera in-
tressenter 

Arbetsmarknadsenheten ska 
i samverkan med Individ och 
familjeomsorgen, arbetsför-
medlingen och de fackliga or-
ganisationerna minska beho-
vet av försörjningsstöd med 
30 personer. 

Delvis uppfyllt Arbetet pågår, försörjnings-
stödet minskade från 2018 

Vi genomför 10 / informations 
/ utbildningsdagar inom om-
rådena: Integration, Arbets-
marknad, Kultur, Fritid, 
Hälsa, Samhälle 

Målet uppfyllt  

Skapa ett multifunktionellt 
team utifrån den utökade 
DUAN 

Delvis uppfyllt 

Arbetsförmedlingen (AF) var 
med till halvårsskiftet, men 
när AF började ställa om så 
saknades resurser för att 
delta. Kommunens förvalt-
ningar har fortsatt att träffas 
kontinuerligt. 
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Verksamheten 

”Tillgång till bredband ses idag som en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, 
företagande, effektiv förvaltning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare 
och företag. Om Ockelbo ska kunna behålla och attrahera nya företag och invånare 
måste vi kunna erbjuda bra utvecklingsmöjligheter med god tillgång till snabbt, tillgängligt 
och robust bredband” (ur Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2014-2020) 

Stadsnätet i Ockelbo, GavleNet, ägs av Gävle Energi. Gävle Energi är även kommunens 
utsedda kommunikationsoperatör och samarbetspartner när det gäller fortsatt utveckling 
av bredband. 

Strategi 

Som verktyg för Bredbandsverksamheten har kommunen ett styrande dokument – 
”Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun – 2014-2020”. 

I denna finns även en handlingsplan som ligger till grund för vilken roll kommunen har i 
bredbandsfrågorna. 

Vid tid för bokslut 2019 finns nyckeltal för tillgång till bredband från oktober 2018. 
Rapporten sammanställs av PTS, Post och telestyrelsen. Andelen med tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/sek i Ockelbo kommun i oktober 2018: 

Företag: 35 % 
Hushåll: 51 % 

Sammantaget är det en ökning från föregående års mätning med motsvarande drygt 10 
procentenheter. 

Framtid 

I december 2016 antog regeringen en ny bredbandsstrategi för Sverige. Denna sträcker 
sig till 2025 till skillnad från den gamla 2020. I den nya strategin finns nya, högre satta 
mål samt även specifika mål kopplade till mobilt bredband. 

Under 2019 har samverkansgruppen i Gävleborg gemensamt arbetat med ett 
motsvarande dokument på regional nivå. Efter att ha varit ute på remiss hos bland annat 
kommunerna, där Ockelbo kommun inte hade något att invända, antogs ”Regional plan 
för bredband 2019-2025” av Regionfullmäktige 2019-11-20. 

Detta arbete och dokument bör ligga till grund för hur Ockelbo kommun väljer att hantera 
sin bredbandsstrategi som gäller till och med år 2020.  

Fiberutbyggnad utan stöd 

GavleNet 

Enligt kommunens bredbandsstrategi byggs fibernätet ut av GavleNet i samtliga tätorter, 
bland annat enligt prioriteringar att bygga ut i områden där antalet företag och hushåll är 
så stort som möjligt och att bygga efter principen ”inifrån och ut” räknat från närmaste 
anslutningspunkt för att ge kostnadseffektivitet på sikt.  
Det är inte längre möjligt att söka bredbandsstöd för tätorter. Finansiering sker via 
investering av Gävle Energi samt fastighetsägarnas anslutningsavgifter. 
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Områden som berörts under 2019 

o Ingen utbyggnad utan stöd pågår 2019 
 

Övriga aktörer 

Då bredbandsmarknadens aktörer inte har skyldighet att rapportera till kommunen finns 
inte någon detaljerad rapport att ge. 

IP-Only gick under hösten 2017 ut till fastighetsägare i flera områden i Ockelbo kommun 
som omfattar ett par småorter, men i övrig del landsbygd. 
IP-Only har vid bokslut år 2019 inte meddelat att de har fattat några byggbeslut inom 
Ockelbo kommun. Den rapport som finns tillgänglig via deras hemsida säger att man 
fortfarande har som mål att bygga ut inom Ockelbo kommun, men att det inte finns 
tillräckligt många som tecknat avtal i de områden de har frågat. 

Stadsnätsbolaget är en aktör som under våren 2019 har erbjudit fiberanslutning till 
hushåll inom olika områden i kommunen. 

Bredbandsstöd 

Nytt statligt stöd 

Regeringen har avsatt 650 mkr för utbyggnad av bredband under åren 2020-2022. (150 
mkr år 2020, 200 mkr år 2021 samt 300 mkr år 2022.  

Post- och telestyrelsen är utsedda att hantera dessa stöd. Under 2019 har utredning 
gjorts för bland annat hur fördelning ska ske, vilka kriterier som ska uppfyllas, hur 
slutredovisning ska ske etc.  

Det finns vid årsskiftet ett förslag på ovanstående. Beslut om dessa och vilka fyra 
regioner som kommer att tilldelas stödpengar 2020 tas i januari. 

Notering: 
Samtidigt som utredning kring stöd pågår har PTS följt upp regeringens 
bredbandsstrategi och konstaterar att utbyggnad av bredband för att nå de nationella 
bredbandsmålen 2025 kommer att kosta 22 miljarder kronor. Detta förutom de 
kommersiella aktörernas investeringar.  

Landsbygdsprogrammet 

Stöd som hanteras av Jordbruksverket och handläggs av Länsstyrelserna. Projekt 
beviljas utifrån ett poängbedömningssystem byggt på olika kriterier, som t. ex antal 
hushåll, procentuell anslutningsgrad och naturligtvis även utifrån tillgängliga medel. 

Händelser 2019 

Inga möjligheter till ansökan om stöd finns för kommunen. 

Framtid 

Som kraven ser ut för att beviljas stöd ur Landsbygdsprogrammet finns inga möjligheter 
för områden inom Ockelbo kommun att ta del av återstående medel.  
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Fiber till Gävleborg 

Fiber till Gävleborg drivs som ett länsgemensamt bredbandsprojekt med Region 
Gävleborg som projektägare och där respektive kommun utgör ett delprojekt. Gävle 
Energi är delprojektägare för Ockelbo kommuns räkning. Medel i detta projekt kan endast 
nyttjas till att bygga ortssammanbindande nät, ort-till-ort. Det ansluter därmed inga 
fastigheter. Fokus för stöden ligger på näringslivet. Det är därför möjliggörande för 
företag att få tillgång till bredband av hög kapacitet som avgör. Projektet finansieras av 
strukturfonder via Tillväxtverket till 50% och en medfinansiering motsvarande lika mycket. 

Enligt en av alla kommuner accepterad modell har det totala stödbeloppet om 100 mkr 
fördelats inom länet. Ockelbo kommuns del är 5,3 mkr. Ockelbo kommun beslutade 2016 
(KS att medfinansiera projektet med 45 % vilket motsvarar 4,8 mkr. Gävle Energi 
medfinansierar med 5 % eller 530 tkr.  

Val av sträckor har gjorts utifrån prioriteringar i kommunens bredbandsstrategi, antal 
möjliga anslutningar i ett kommande område – och eftersom stöden är riktade mot 
näringslivet så är det antal företag eller arbetsställen som räknas. 

Händelser 2019 

Under 2019 har följande sträckor byggts: 

Strömsborg – Gammelfäbodarna 
Åmot – Svartandal 
Jädraås – Gammelboning 
Gammelboning – Ivantjärn 

Framtid 

Längs kvarvarande sträckor i Etapp 3 har IP-Only gått ut med erbjudande om 
fiberanslutning. Om de bygger bör inte Ockelbo kommun och Gävle Energi bygga de 
ortssammanbindande sträckorna, då det leder till parallella infrastrukturer och där då 
förmodligen inga fastigheter kommer att anslutas. Inga byggbeslut har ännu kommit från 
IP-Only. 

Beslut om detta måste tas under våren 2020. 

Berörda sträckor: 

• Ockelbo – Vreten 
• Mo – Åkrarna 
• Stenbäcken – Vansbron 
• Åmot – Västerbo 
• Lingbo – Grönviken 
• Lingbo – Utigården 

”Fiber tillsammans” 

Utanför tätort och områden som går att söka bidrag för är kostnaden per fastighet mycket 
hög och svårt att få ekonomin att gå ihop. För att få tillgång till bredband i de här 
områdena kommer egna initiativ och arbetsinsatser att vara avgörande. Detta benäms 
ofta som Byanät. Att bygga sina egna bredbandsnät är inte ett enkelt. 
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Ockelbo kommun och GavleNet har gemensamt tagit fram en modell för att stötta och 
inspirera eget initiativ och arbetsinsatser. Modellen heter ”Fiber tillsammans”. Ordet 
tillsammans syftar på parterna Byn-GavleNet-Ockelbo kommun.  

Om alla kriterier och steg i modellen följs kan en medfinansiering från Ockelbo kommun 
vara aktuell. 400 tkr finns avsatt i budget årligen, med start 2018. 

Händelser 2019 

Sunnanåsbo 

Ett område i Sunnanåsbo har varit pilotprojekt i Fiber tillsammans-konceptet. De har drivit 
utbyggnadsprojektet enligt plan och utifrån samtliga kriterier som finns med för att få 
medfinansiering från Ockelbo kommun. Denna har betalats ut till den ekonomiska 
förening som har bildats i området. 

Föreningen har haft kontinuerlig kontakt och stöttning från GavleNet. 

Vid bokslut är hela området inkopplat och klart.  

I området finns totalt 21 fastigheter fördelat på 15 hushåll, 6 fritidshus samt 15 företag. 

Ulvsta 

Ytterligare ett Fiber tillsammans-projekt har under december beviljats medfinansiering av 
Ockelbo kommun. 

Detta är området mellan Ulvsta och Sunnanåsbo, dvs. en direkt fortsättning på 
Sunnanåsbo-projektet. 

I detta område finns totalt 14 fastigheter fördelat på 13 hushåll, 0 fritidshus samt 9 
företag. 

Framtid 

Projektet Sunnanåsbo har varit väldigt lyckosamt, framförallt med fokus på arbetet som 
föreningen har utfört.  

De som är kontaktpersoner i området har också godkänt och välkomnat andra områden 
att kontakta dem för att ta del av erfarenheter, tips och råd. Detta, i kombination med den 
uppmärksamhet konceptet har fått, har lett till att det nu finns ett antal områden som har 
påbörjat motsvarande arbete.  

Eftersom det fortfarande är osäkert om det kommer att finnas möjlighet till statliga/EU-
stöd från 2020, samt att vi vet att de inte kommer att räcka är det viktigt att kommunen 
håller kontinuitet i att kunna medfinansiera Fiber tillsammans-projekt och att summan om 
400 tkr ligger kvar, helst med eventuell möjlighet att utökas. 

Övriga utbyggnadsprojekt 

Anslutning av kommunala fastigheter 

I handlingsplanen i kommunens bredbandsstrategi sägs att vi ska sträva efter att ansluta 
kommunens fastigheter till fibernätet. Detta gäller även Ockelbogårdar. 
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Händelser 2019 

Ockelbogårdar har beslutat att fiberansluta alla sina lägenheter. Projektet slutförs 2019. 
Då återstår lägenheter fastigheter som kommer att säljas där Ockelbogårdar beslutat att 
inte installera fiber. Gäller Sjövägen i Lingbo samt Södra Åsgatan 72 i Ockelbo. 

Kanalisation 

I de fall då någon infrastrukturägare gräver och vi får kännedom om detta ska kommunen 
och GavleNet avgöra om det finns ett värde i att samförlägga kanalisation (rör) för IT-
infrastruktur. 

Grävningen är den enskilt största kostnaden i fiberutbyggnad. Det gör att samförläggning 
kostnadseffektiviserar trots att den innebär stora kostnader. Detta gör att det är viktigt att 
göra en bedömning om samförläggning ska ske vid varje enskilt tillfälle. 

Händelser 2019 

Under 2019 har inga nya samförläggningsförfrågningar kommit in och inga 
samförläggningar genomförts. 

Framtiden 

Det finns inga planerade arbeten från Ellevio under närmaste åren. Kommunen bör även i 
fortsättningen arbeta för att grävarbeten inom kommunen samordnas och att kanalisation 
förläggs när det är möjligt. 

Ett exempel är att utbyggnaden i Åmot kunde genomföras 2018 har till stor del berott på 
en tidigare samförläggning med elnätet. 

Telias nedstängning av kopparnätet 

Skanova/Telia Sonera har sedan 2012 stängt ned telestationer med få kunder och långa 
tillhörande ledningar. Detta har framförallt berört lands- och glesbygd. Till en början var 
det stationer med enbart telefoni och inte de som är utbyggda med bredband via ADSL 
som berördes, men från 2016 har även sådana stationer börjat stängas ned. I Ockelbo 
kommun stängdes bredbandsutbyggda stationerna i Åmot, Gnupen och Strömsborg ned i 
november 2016.  

Sedan 2012 har även stationerna Vittersjö, Kolforsen, Ivantjärn, Rönnbacken, Källsjöby, 
Brattfors och Svartsbo stängts. 

Telia aviserar nedstängningar 12 månader i förväg. Ungefär 300 stationer i Sverige 
berörs varje halvår.  

Det kommunala ansvaret i samband med nedstängningar av telestationer är att 
säkerställa att våra trygghetslarm fungerar. Under 2017 bytte Socialförvaltningen ut 
samtliga trygghetslarm till digitala larm som kommunicerar över mobiltelefoninätet. Detta 
innebär att det inte längre finns något beroende av det fasta telefoninätet för 
trygghetslarm. 

Händelser 2019 

I senaste aviseringen som kom i oktober finns två stationer i Ockelbo med för 
nedläggning 2020-11-30. Totalt berörs 144 abonnenter: 
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• Jädraås 
• Mörtebo 

Framtid 

Två stationer planeras stängas under 2020. Man bör även räkna med att samtliga 
kvarvarande stationer i kommunen kommer att stängas ned inom en inte allt för lång 
framtid. 

Täckning via mobilt bredband 

Under året har 700 MHz-bandet auktionerats ut. Den som vann auktionen var Telia. Som 
en del i auktionen ingår krav att bygga ut täckning för tal och data i områden som har 
uppmätts vara så kallade ”vita fläckar”. För tal betyder det att man inte har täckning och 
för data att man inte uppnår 10 Mbit som är nivån för vad man anses ska ha rätt till i sitt 
hem, vilket innebär att områden där det finns hushåll kommer att prioriteras. 
 
De pengar som finns tillgängliga för utbyggnaden räcker inte för att täcka alla ”vita 
fläckar”. 
 
PTS och Telia har tagit hjälp av regionala bredbandskoordinatorer som i sin tur vänt sig 
till kommunerna som har fått prioritera sina områden 1-3.  
 
Inom Ockelbo kommun finns två områden med hushåll. Kommunen har prioriterat dessa. 
Det är dock väldigt få hushåll så det återstår att se hur de kvalificerar sig nationellt sett. 
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Resultat, mål och måluppfyllelse 

Resultatet för året beräknas rymmas inom angiven budgetram. 

Mål/måluppfyllelse 

Utveckla samhället 

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

Mätbara mål Måluppfyllelse Måluppfyllelse  
prognos 

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) 
ska öka. 

Målet uppfyllt 

 

Målet uppfyllt 

 

Kommentar: 

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför varje år en kartläggning över bredbandstillgången i landet. 
Kartläggningen bygger på insamlat material från anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer.  

Detta gör att vi inte kan presentera nyckeltal per kalenderår/budgetår. 

De nyckeltal som vid bokslut 2019 finns tillgängliga avser tillgången till bredband i oktober 2018. 
Ökning sedan föregående mätning är 10,3 procentenheter och därmed den högsta procentuella 
ökningen i länet. 

Dock är tillgången till bredband, sett till länet, näst sämst i Ockelbo kommun (se tabell under rubriken 
Nyckeltal) 

Vid nästa rapport, april 2020, kommer vi inte att kunna se samma ökning som i år. 
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Nyckeltal 

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför varje år en kartläggning över 
bredbandstillgången i landet. Kartläggningen bygger på insamlat material från 
anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer. De nyckeltal som vid bokslut 2019 
finns tillgängliga avser tillgången oktober 2018.  

Siffrorna avser andel av befolkningen som har tillgång till bredband. Det är endast 
adresser där det finns någon folkbokförd som räknas in i statistiken för befolkning 
(hushåll) och adresser där ett arbetsställe (företag) är skrivet. 

 Hushåll Företag 

Andel hushåll och företag med tillgång till 
bredband, trådbundet eller trådlöst 

 
Oktober

2018 

 
Oktober 

2017 
Oktober 

2018 

 
Oktober 

2017 

10 Mbit/s eller mer  
(Funktionell tillgång till bredband) 99,94 % 99,9 % 99,89 % 99,89 % 

30 Mbit/ eller mer 81 % 76 % 77 % 73% 

100 Mbit/s eller mer 51 % 40 % 35 % 27 % 

Inom 50 meter från fibernät 63 % 52 % 43 % 36 % 

Totalt antal hushåll/företag 3 029 3 043 908 900 

  

Andel hushåll och företag med tillgång till 
bredband, mätt per teknik Hushåll Företag 

4G (LTE) 100 % 100 % 100 % 100 % 

VDSL 10 % 10 % 8 % 8 % 

xDSL 94 % 80 % 89 % 72 % 

Fiber 36 % 40 % 19 % 27 % 

Inom 50 meter från fibernät 44 % 52 % 24 % 36 % 

Totalt antal hushåll/företag 3029 3043 908 900 

 

Tillgång till bredband i Gävleborgs län 

Tabellen nedan visar hur tillgången till fast bredband om minst 100 mbit/s inklusive IT- 
infrastruktur i absolut närhet såg ut i varje kommun och på länsnivå i oktober 2018.  

Tabellen visar både hushåll och arbetsställen. Första stapeln visar hur det såg ut totalt, 
det vill säga tätbyggt och glesbyggt sammantaget. Den andra stapeln visar enbart 
tätbyggt område och den tredje stapeln visar enbart glesbyggt område.  
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TOTALT (tätbyggt och glesbyggt) 
Tillgång till fast bredband om minst 100 
Mbit/s, inklusive IT-infrastruktur i 
absolut närhet som medger en sådan 
bithastighet 

 2018 

 Hushåll Arbetsställen 

Gävleborgs län 87,16% 77,41% 

Bollnäs 87,25% 78,05% 

Gävle 95,99% 91,16% 

Hofors 77,69% 49,87% 

Hudiksvall 82,56% 74,20% 

Ljusdal 89,51% 88,96% 

Nordanstig 55,90% 44,51% 

Ockelbo 62,62% 43,81% 

Ovanåker 76,62% 64,10% 

Sandviken 91,20% 79,12% 

Söderhamn 77,40% 70,59% 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE NÄRINGSLIV & TURISM 2019 

Verksamheten 
 
Näringslivsenhetens uppgift är att med rådgivning och service bistå företagsamheten och 
målet är att livskraftiga företag kan skapa tillväxt i Ockelbo. Vidare ska de stödja och 
utveckla samsynen mellan företagare, politiker och tjänstepersoner i näringslivsfrågor. 

Näringslivsenheten ska ge information och verka för att utbildningar når våra företagare och 
skapa mötesplatser och stimulera till att befintliga nätverk samarbetar. 

Enheten verkar och skapar förutsättningar för turism och besöksnäring i kommunen. Ansvarar 
för den övergripande kontakten med marknadsföringsorganet inom besöksnäringen på 
regional och nationell nivå för internationell och nationell marknad gällande 
omvärldsbevakning, trender och projekt.  

Viktiga händelser under året 
 
Företagsklimat  
I maj släpptes Svenskt Näringsliv enkätsvar kring företagsklimatet. Enkäten går till ungefär 
200 företag, 85 svarade. Vartannat är får även kommunfullmäktigeledamöter enkäten. 
Enkätsvaren från företagare 2019 gick från 3,25 till 3,39 på det sammanfattande omdömet. 
”Glappet” mellan politikernas och företagens svar minskade, vilket är vårt mål. 
Rankingplacering släpptes 24 september och Ockelbo klättrade endast två placeringar till plats 
231 av 290 kommuner.  
 
Sommarmagasin 2019.  
Det är femte sommaren för det egenproducerade sommarmagasinet, med redaktionell text om 
besöksmål, lokalproducerad mat och evenemangskalender på hela 68 sidor. Magasinet 
delades ut av SDR i slutet av maj till ca 4000 hushåll (inkl fritidshus). Magasinet delades även 
ut till närliggande turistbyråer samt besöksmålen och finns att beställa eller läsa digitalt på 
hemsidan. 
Inför sommarsäsongen hölls Turismforum för besöksnäringen, som är ett tillfälle för näringen 
att få information, nätverka, samverka och framföra förbättringsförslag. 
 
Arena Wij Trädgårdar 
Innan sommaren gick kommunen ut via Inköp Gävleborg med anbudsförfrågan för att driva 
hela eller delar av Wij Trädgårdar. Vi hoppas drivande entreprenörer ser utvecklingspotential 
för hela eller delar av anläggningen. Anbud har inkommit och processen pågår fortfarande. 
 
Revidering Besöksnäringsstrategi 
Vi har påbörjat revideringen av kommunens Turismstrategi 2013-2020, som byter namn till 
Besöksnäringsstrategi. Vi är dock i otakt med både den nationella och regionala strategin, som 
också revideras under de närmsta åren. Vi beaktar de styrande strategierna i vår fortsatta 
process. 
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Starta eget företag-kurs 
Starta eget företag-kurs är ett samarbete mellan kommunen och Region Gävleborg. Under året 
har två kursomgångar genomförts i Ockelbo, en på våren och en på hösten. Några av de som 
genomfört kursen har registrerat företag. 
 
Projekt i kommunen 
Det är flera projekt som näringslivsenheten är involverade i. ”Destinationsutveckling 
Gästrikland”, som är ett besöksnäringsprojekt tillsammans med övriga Gästrikekommuner 
och finansieras av Region Gävleborg.  Fokus både lokalt och gemensamt, ser över 
samverkansmöjligheter. Ett viktigt resultat av projektet är att besöksnäringen bildat en 
ekonomisk förening; Gästriklands Besöksnärings Ekonomiska förening, vars syfte är att vara 
en ”speaking partner” med kommunerna.  
”Testeboåns Vänner”, ett Leader-finansierat projekt avslutas vid årsskiftet. Här har det bildas 
en förening och de arbetar för fria vandringsvägar för fisk i Testeboån. Projektet ”Biking 
Gästrikland” rullar vidare och går ut på att utöka, binda samman mountainbikeleder. Båda 
projekten syftar till att få en ökad besöksnäring. Övriga projekt näringslivsenheten är 
involverad i är ”Vattendragsrestaurering Gopån” (LOVA), ”Naturlyftet” (LONA) och 
”förstudie Kölsjöån” (Länsstyrelsen). 

Samverkan mellan näringslivet och skolan 
Framtidsdagen hölls på Perslundaskolan 2 maj. Där deltog flera lokala företagare, Ung 
Företagsamhet, kommunpolisen, stadsarkitekt med flera och berättade om sina yrken och 
olika karriärmöjligheter. Dagen riktade sig till högstadiet och var uppskattad av elever och 
deltagare. 

Framtidens Centrum i Ockelbo 2.0 
Ombyggnationen av gallerian, biblioteket och Välkomstcenter blev färdigställd under året. 
Ytorna är funktionella och fräscha och vi hoppas på ett flöde av människor som blir gynnsamt 
för handeln i kommunen.  

Årets företagare 
Företagarnas företagargala i regionen är ersatt av lokala event. I Ockelbo hölls Årets 
Företagar-event hos förra årets vinnare Stilleben. Den uppskattade tillställningen började hos 
Stilleben och fortsatte med mat på Åmotsgården. Årets företagare i Ockelbo 2019, som 
företagarföreningen Företagarna Ockelbo tillsammans med Ockelbo Kommun och fjolårets 
vinnare utser, blev Sofie Almkvist som äger och driver Sofies Kroppsvård. 

Lokalproducerat 
Nätverket kring lokalproducerat har haft flera möten under våren. Här träffas producenter, 
förädlare, butiker, kostchef och näringslivschef för att stärka/lära av varandra. 

Visionsmedel 
Visionsmedel 100.000 kronor har beviljats till den ekonomiska föreningen som verkar för 
etablering av en ovanmarkstank i Lingbo. De har även fått finansieringsstöd hos regionen och 
vindkraftsfonden i Lingbo. 
Kjellas Mack har beviljats visionsmedel 100.000 kronor för åtgärder av 
drivmedelsanläggningen pga strängare miljökrav. Även Kjellas Mack har beviljats stöd från 
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regionen och vindkraftsfonden i Jädraås.  
Föreningen Ödmårdens stavkyrka/kultur Oklagård beviljades visionsmedel 65.385 kronor 
avseende färdigställande av stavkyrkans tak. Visionsmedel utbetalas om föreningen får 
beviljat stöd från annat håll (t.ex. Jordbruksverket) och de fick positivt besked till sommaren. 

Arbete med ny översiktsplan 
Vår nuvarande översiktsplan och detaljplaner är begränsande och hämmar tillväxt. 
Kommunstyrelsen beslutade i juni att kommunen ska arbeta fram en ny översiktsplan. Den 
fleråriga processen är igång och det är otroligt viktigt med en översiktsplan som skapar 
förutsättningar för företag att expandera och etablera sig i kommunen.  

Mål/måluppfyllelse  

Övergripande mätbara mål 
Ständiga förbättringar 
Mål: Förbättra dialogen med företagare 

Mätbara mål     Måluppfyllelse 
Mål att företagens svar stiger med 0,2  
Tjänstemännens attityder till företagande (utfall 0,05)  Mål ej uppfylld 
Politikers attityder till företagande            (utfall 0,19)  Mål ej uppfylld 
 
Kommentarer: Sätt att mäta: utgår från svaren i Svensk Näringslivs enkät. Vill minska 
glappet/skillnaden mellan företagens och politikens svar på frågan gällande tjänstemännens 
och politikers attityder till företagande. Vi önskar inte att politikerna tycker attityderna blir 
sämre utan fokuserar mätningen genom att mäta företagens svar. Företagens svar steg 0,05 för 
tjänstemännens attityder och 0,19 för politikers attityder (nära målet på ökning med 0,2). 
 
Företagens svar 2018:                                 Företagens svar 2019 
Tjänstemännens attityder: 3,24                     Tjänstemännens attityder: 3,29  
Politikers attityder: 3,13                                Politikers attityder: 3,32 
 
Politikers svar 2017 (svarar vartannat år):    Politikers svar 2019 
Tjänstemännens attityder: 4,50                     Tjänstemännens attityder: 4,53 
Politikers attityder: 4,94                                Politikers attityder: 4,65 
  
Ekonomisk redovisning 

Överskottet på näringsliv beror på att del av lönekostnad gått på projekt under året.  

Framtiden – förväntad utveckling och utmaningar 

Vi upplever ett växande intresse för Ockelbo från både lokala och externa företag. De företag 
som bygger och investerar sänder positiva vibbar till övrig näring att de tror på Ockelbo. 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, som pekar riktning och underlättar för 
etableringar och expansioner, är otroligt viktig för att möta marknadens behov. Microsofts 
etablering i Gävle/Sandviken kan spilla över på det lokal näringslivet och det finns ett driv 
och en härlig Ockelboanda som kan lyfta företag och kommunen mot oanade höjder! 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 - 
KOMMUNIKATIONER  

Verksamheten 

Kollektivtrafiken i kommunen vilar på tre ben: 

• Inom kommunen körs Kuxatrafiken: avgiftsfri kollektivtrafik öppen för 
alla sedan 1995. Kuxatrafiken består till största delen av öppna skolturer, 
andra delar är centrumlinjen Kuxa fram, serviceturer och anropsstyrd 
trafik. 

• Möjlighet att pendla till och från Ockelbo kommun är en viktig fråga. 
Samverkan sker med X-trafik och i olika forum för regional trafik. 

• Servicetrafiken samordnas av beställningscentralen och innefattar vissa 
skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Skolskjutsar handlägger vi själva, 
men färdtjänsten sköter kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg. 
Träffar hålls med en samrådsgrupp. 

Skolskjutsar organiseras till största delen i den linjelagda Kuxatrafiken. Ett 
mindre antal elever har behov av enskild skjuts. Somliga körs av Ockelbo taxi 
medan andra har beställningar hos Serviceresor och ingår i den länsomfattande 
taxitrafiken.  Det går dagliga skjutsar till särskolorna i Gävle och Sandviken. 

Viktiga händelser under året 

Första steg till samarbete med X-trafik har påbörjats gällande digitalisering av 
tidtabeller för Kuxatrafiken. Detta innebär också en översyn av placering, 
upprustning och skyltning av hållplatser. 

Med finansiering fån Landsbygdsprogrammet byggde Trafikverket om ett 15-tal 
hållplatser längs väg 272 från hållplats Vattenverket i Ockelbo norröver genom 
Lingbo. De ges ett standardutförande och man placerar ut väderskydd vid några 
platser. En förbättring för resenärerna och busstrafiken, men även för 
trafiksäkerheten i stort. 

Nytt gemensamt regelverk för färdtjänst- och riksfärdtjänst infördes 1 juni. 
Personer med färdtjänsttillstånd kan nu beställa resor inom hela länet, tidigare 
var man begränsad till resor inom kommunen. Nu får man möjlighet att nå ett 
större utbud vilket är positivt för individen. Detta har medfört att antalet 
färdtjänstresor ökat medan riksfärdtjänstresorna minskat drastiskt – vissa 
månader till 0.  
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Utökad trafik i december 2018 följs nu av aviseringar om besparingar i 
länstrafiken med anledning av besparingskraven inom regionen. X-trafik höll 
möten med länets kommuner under hösten för att diskutera förändringar. 

De fyra laddpunkterna på parkeringen vid Sjöängsvägen har tagits i drift. Ockelbo 
är nu laddpunktstätaste kommunen  i länet per person. 

För att möta målet om att Minska resandet genom att öka användandet av 
befintlig teknik (för digitala möten) har Ockelbo kommuns Bil- och resepolicy 
reviderats och utbildningsträffar genomförts för KS personal.  

I samarbete med VGS pågår projektet Hållbart resande, som också det strävar till 
minskat och smartare resande. En enkät genomfördes som redovisade 
anställdas resvanor; både pendlig- och tjänsteresor. Utifrån resultatet ska ett 
antal aktiviteter genomföras för mer hållbart resande; ekonomiskt, miljö- och 
hälsomässigt. 

Mål och måluppfyllelse 

I verksamhetsplanen för 2019 finns två mål för verksamhetsområdet: 

1. Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande. (KS mätbara 
mål)   

Minska resandet med 5 %. Öka andelen resor med kollektivtrafik. Ta fram 
statistik för 2018 att utgå ifrån.  

2. Gör Kuxatrafiken digitalt sökbar för att underlätta för resenärer.  

Hållplatser, tidtabell och turlista behöver synas digitalt på trafiksajter. 
Utforma samarbete med X-trafik för att samnyttja system. 
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5. Infrastruktur/samhällsplanering 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

Kommunikationer   

1. Ökat användande av befintlig teknik 
för att minska resande. (KS-mål)     

− Minska resandet med 5 %.  
− Öka andelen resor med 

kollektivtrafik. 
 

Målet ej uppfyllt 

Målet uppfyllt 
 

3. Gör Kuxatrafiken digitalt sökbar för att 
underlätta för resenärer.    

Hållplatser, tidtabell och turlista 
behöver synas digitalt på 
trafiksajter. Utforma samarbete 
med X-trafik för att samnyttja 
system. 

Målet ej uppfyllt 

Påbörjat samtal med X-
trafik och intentionen finns 
att tillsammans med 
tekniska enheten 
samarbeta kring detta 
kommande år 

Årets resultat 

 
Framtiden 

Fortsatt arbete med 

• Översyn av hållplatser och skyltning i samarbete med X-trafik och 
tekniska. 

• Hållbart resande-projektet i samarbete med VGS. 
• Framtida länstrafik; diskussioner med X-trafik. Tågtrafiken: Regionen har 

beslutat att satsa på att det ska bli timmestrafik i båda riktningarna på 
Norra stambanan och Ostkustbanan, tätare än så i pendlingstider på 
vardagar. För att åstadkomma det krävs avtal med SJ, fler tåg och vissa 
arbeten på plattformar och trimningsåtgärder på banan. 

• Minska resande till förmån för ökat användande av digital mötesteknik.  
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Nyckeltal 

  Antal tågstopp Ockelbo station per vecka* 
 

  2017 2018 2019 

X-tåg 122 150 150 

SJ-tåg 12 46 46 

totalt 134 196 196 

* vecka 51 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 SÄKERHET 
OCH BEREDSKAP, FOLKHÄLSA 

 
 
Verksamheten 

Säkerhet och beredskap 
 
Området säkerhet och beredskap är reglerat enligt främst nedanstående lagar: 

Lag 2003:778 om skydd mot olyckor syftar till att bereda människors liv och hälsa 
samt egendom och miljö med ett med hänsyn taget till de lokala förhållandena, 
tillfredsställande och likvärdigt skydd. 

Enligt lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommuner och 
landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att 
hantera krissituationer i fred samt uppnå en grundläggande förmåga till civilt 
försvar. Kommunen ska ha en god kunskap och en samlad bild av risker och 
sårbarheter som kan på verka kommunens verksamheter för att kunna minska 
dessa, hantera situationer och öka robustheten.  

Arbetet har sin grund i kommunens risk- och sårbarhetsanalys och för att uppfylla 
de krav som staten genom myndigheten MSB ställer på kommunen är det ett 
kontinuerligt arbete av analys, prioriteringar, planering, åtgärder, genomföranden 
och uppföljningar som görs. 
 
Inom området säkerhet och beredskap finns ett antal styrdokument som 
tjänstepersonen ansvarar för och följer, dessa är: 
 

• Styrdokument krisberedskap 
• Risk- och sårbarhetsanalys 
• Utbildnings- och övningsplan  
• Krisledningsplan 
• Kriskommunikationsplan 
• Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete 
• Åtgärdsplan krisberedskap 
• POSOM handlingsplan 
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Folkhälsa/BRÅ 

Folkhälsoarbetet i Ockelbo kommun arbetar med att initiera, utveckla, prioritera 
samordna resurser och skapa strategier för, på olika områden, förebyggande 
och hälsofrämjande arbete.  
 
FolkhälsaBRÅ är ett politiskt samverkansorgan som folkhälsosamordnaren 
samordnar. Det är ett sammanslaget råd – Folkhälsa och Brottsförebyggande. 
Förutom Ockelbo kommun finns i rådet representanter från polisen, region 
Gävleborg, kommunalt bolag, svenska kyrkan och service och handel. 
 
Inom området folkhälsa (folkhälsa, brottsförebyggande, alkohol- och 
drogförebyggande samt ungdomssamordning) finns ett antal styrdokument som 
tjänstepersonen ansvarar för, dessa är: 
 

• Folkhälsopolitiskt program 
• Alkohol- och drogpolitiskt program 
• Handlingsplanen polis – kommun 
• Verksamhetsplan FolkhälsaBRÅ 
• Handlingsplan SSPF 

Viktiga händelser under året 

Krisberedskap, civilt försvar, säkerhet 

Övningar 

Under året har Ockelbo kommun genomfört ett antal övningar för att höja vår 
krisberedskapsförmåga. Kommunen har bla deltagit i alla kvartalsövningarna 
som Länsstyrelsen samordnar. Kommunen har också deltagit i TFÖ 2020, 
landets största totalförsvarsövning på över 30 år.  

Civilt försvar 

Arbetet kring civilt försvar är i fokus. Uppbyggandet av CF bygger på den 
fredstida krisberedskapen och mycket arbete har lagts på detta inklusive 
säkerhetsskyddet, under året.  

Befattning säkerhetschef 

Befattningen som är sammanhållande för alla frågor inom verksamheterna 
säkerhet, krisberedskap och folkhälsa är sedan i höstas säkerhetschef. Detta har 
gett vissa frågor en annan tydlighet och ett annat mandat. 
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Krisberedskapsveckan 

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. 
Därför har MSB startat Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med 
bland andra kommunerna. Kampanjen ska öka kunskapen om hur människor 
påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst 
krig. 2019 geomförde kommunen veckan bla med att elever på Perslunda deltog i 
filmer om krisberedskap.  Filmerna blev mycket uppmärksammade och fanns 
bland annat på Länsstyrelsen Gävleborgs och MSBs sociala medier. 

Första året på mandatperioden 

Under 2019 har ett flertal dokument med arbetet kopplat till dem, genomförts. 
Bland annat så har kommunens Risk- och sårbarhetsanalys färdigställts och 
beslutats, så även Styrdokument krisberedskap, kommunens Plan för hantering 
av extraordinära händelser och det för i år separata dokumentet Utbildnings- och 
övningsplan. Dessa dokument är både en grund i kommunens 
krisberedskapsarbete likväl som en kontinuerlig del i den process och cykel för 
detta arbete. Kring Risk- och sårbarhetsanalysen genomfördes ett antal 
workshops och processen i detta är ständigt pågående. 

Investering MSB 

Kommunen kommer, med stöd av MSB, att genomföra åtgärder för en robustare 
krisledningsförmåga och för en ökad förmåga att upprätthålla krisberedskap för 
kommuninvånarna.  

Vattenbrist 

2019, likväl som 2018 har vi haft fara för vattenbrist i och med låga 
grundvattennivåer i kommunen. Kontinuerlig information kring åtgärder och läge 
har delats med kommuninvånarna kring detta. 

POSOM-händelser 

Under året har två händelser inträffat som föranlett att POSOM-gruppen har 
aktiverats.  

Regionala grupper 

Deltagande i ett flertal regionala grupper inom krisberedskap och säkerhet har 
skett. Fokus är bland annat att utarbeta arbetssätt som ska användas i hela 
länet.  
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Folkhälsa 
 

En frisk generation 

”En frisk generation” – projektet (i samverkan med region Gävleborg och En frisk 
generation) som går ut på att erbjuda familjer till barn i årskurs två att delta i 
aktiviteter två gånger per veck, fortsätter och är framgångsrikt. Det är något som 
föräldrar och barn ser fram mot att få vara med i och det blir fler och fler familjer 
som deltar. 

Projekt integration 

Under våren genomförde kommunen fortsättningen av projektet Samtal pågår. 
Projektet fokuserade bland annat på 
information/kommunikation/värderingar/svenska samhället. Projektet, som var 
finasierat av Leader Gästrikebygden/Jordbruksverket, avslutades i juni. Dock 
förlängdes den anställningen året ut då vi såg nyttan kring det. Projektet har nått 
ut till många på olika sätt och i olika forum både politiskt, på tjänstemannanivå 
likväl som till kommunens invånare. 

Resurs folkhälsoarbete 

Från september 2019 finns det en person som arbetar 30% med folkhälsofrågor, 
utöver folkhälsosamordnaren. Personen har bland annat arbetat med 
ungdomsrådet och har också varit en resurs i övrigt förebyggande 
ungdomsarbete.  

Ungdomsarbete 

Under året har det förebyggande arbetet kring barn och unga stärkts. Dels har en 
ytterligare resurs tillkommit (Folkhälsa 30%) samt att vi också börjat arbeta utifrån 
en annan systematik och ett annat arbetssätt.  

Trygghetsveckan 

Under året har SSPF-gruppen startat upp arbetssättet ”Trygghetsveckan” på 
Perslundaskolan. Ett ”vardagsrum” anordnas där olika gäster bjuds in för att möta 
och kommunicera med främst eleverna. Under 2019 deltog bla kommunchef, 
räddningstjänste, politiker, polisen, socialtjänsten, föreningar, ABF mfl. 

Hälsodagen/skördefesten 

Sedan 2016 har vi slagit samman kommunens årliga Hälsodag och den 
Skördefest som Wij trädgårdar genomför varje höst. LRF deltar också med stort 
engagemang i planeringen och genomförandet. Det är ett populärt evenemang 
med många besökare. Det genomförs i början av september och 2019 var ännu 
mer välbesökt än 2018. 
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Ungdomsrådet 

Under året startade ungdomsrådet. I skrivande stund har ungdomsrådet 8 st 
deltagare. De har börjat med sina träffar och fått introduktion i hur de kan arbeta 
och agera samt hur kommunen vill samarbeta med rådet.  

Mål/Måluppfyllelse 

Nedan finns verksamhetens egna mål, angiven måluppfyllelse samt 
kommentarer. 

Säkerhet och beredskap 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Öka kommunens invånares kunskap 
om krisberedskap Målet uppfyllt 

Ett antal 
insatser/kampanjer har 
genomförts under året, 
bla den internationella 
krisberedskapsveckan 

2. Utveckla kommunens arbete kring 
RSA  Målet uppfyllt 

Mandatperiodens RSA 
genomförd under året 
med vidareutveckling av 
RSA-process. Denna 
process är kontinuerlig 
och fortsätter även framåt 

3. Utveckla arbetet kring 
säkerhetsskyddet Målet uppfyllt 

Under året har mycket 
fokus agts på 
säkerhetsskyddsfrågor. 
Kunskap och arbetssätt 
har vidareutvecklats. 
Arbetet fortgår. 

Folkhälsa/BRÅ 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Att utveckla arbetet utifrån olika 
undersökningar inom 
folkhälsoområdet 

Målet uppfyllt Underlag från olika 
undersökningar har 
använts i sammanhang 
med samarbeten med 
andra verksamheter. 
Underlagen har bla lett till 
olika insatser/kampanjer. 
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2. Att öka invånarnas medvetenhet kring 
val som påverkar den egna hälsan  

Målet delvis uppfyllt Bla har En frisk 
generation bidragit till 
detta. Det som ej mäktats 
med är en tänkt aktivitet 
med information på 
kommunens medier. 

3. Utveckla det förebyggande 
samarbetet kring barn och unga 

Målet uppfyllt Ett utvecklat samarbete 
har skett med bla tidssatta 
insatser. Ungdomsrådet 
är startat. 

Framtid 

Arbetet med det civila försvaret samt säkerhetsskyddet kommer att fortsätta och 
ytterliga ökas under året. Arbetet kring styrdokument kopplade till lag 2003:778 
LSO kommer att genomföras under året. Arbetet med andra dokument kommer 
också att genomföras, både inom säkerhet och säkerhetsskydd. Vi ska bland 
annat samla vissa områden under området säkerhet i en övergripande 
säkerhetspolicy samt utveckla ett arbetssätt för ett effektivt och tydligt 
inhämtningsarbete inom dessa säkerhetsfrågor. Arbetet med det civila försvaret 
och krisberedskapen i stort kommer bara att öka och vi har ett antal områden och 
klarlagda uppgifter inom det som ska genomföras under 2020. Kommunerna i 
Sverige har två överenskommelser inom dessa områden att förhålla sig till: 
”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap” och ”Överenskommelse 
om kommunernas arbete med civilt försvar”. I dessa har kommunerna angivna 
arbetsuppgifter att genomföra. Arbetet med den investering som görs 
tillsammans med MSB kommer att startas upp praktiskt under året.  

Vi har fokus på att under 2020 skapa större delaktighet, dialog och 
kommunikation kring trygghetsfrågor. Det ska ske genom att öka antalet 
befintliga forum för dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor. 
Ungdomsfrågor samt det förebyggande arbetet är under utveckling och vi 
kommer att fortsätta arbeta och vidareutveckla ett systematiskt arbetssätt inom 
det området. Trygghetsfrågor i stort kommer också att vara i fokus under året. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – ÖVERGRIPANDE 
IT-VERKSAMHET 

Verksamheten 

I Ockelbo kommun ser man IT som en möjlighet att kunna ge sina medborgare god service 
genom att varje verksamhet använder IT för att utvecklas till att bli mera tillgängliga och 
effektiva. Den centrala IT-funktionen har i uppdrag att ge stöd till verksamheterna i 
utvecklingsfrågor samt kommunövergripande strategiska frågor. Den har även i uppdrag att 
tillsammans med övriga förvaltningars IT-samordnare se till att IT-driften motsvarar de behov 
och krav som kommunens verksamheter har.  

Drift och support av kommunens IT-miljö tillhandahålls av Gävle kommuns IT-avdelning, vilket 
regleras via avtal i Gemensam nämnd för verksamhetsstöd. 

Händelser 

• Kommunens förvaltningar har tagit fram en digitaliseringsplan för ökad digitalisering 
inom verksamheterna. 
Digitaliseringsplanen verkar på olika nivåer, alltifrån verksamhetsnivå till 
förvaltningsnivå och slutligen övergripande gemensam kommunnivå. Kommunens IT-
grupp bestående av IT-strateg samt IT-samordnare har ansvar för uppföljning av planen 
samt ett antal kommungemensamma mål. 
Tanken är att Digitaliseringsplanen ska komplettera med digitaliseringsmål på 
övergripande nivå, samt för verksamheterna i deras verksamhetsplaner så att 
digitaliseringen blir en naturlig del av vardagen. 
 
 

• Socialförvaltningens IT-samordnare gick i pension i början av 2019. Ny IT-samordnare 
anställdes från och med februari med provanställning. Denne har valt att inte förlänga 
sin anställning efter provanställningen 2019-07-31. 
Detta har inneburit att förvaltningen varit utan samordnare sedan dess och att IT-strateg 
har fått ta många av uppgifterna. Detta har fått konsekvenser i såväl vardaglig service 
som planerade aktiviteter, dels för hela kommunen men framförallt för 
Socialförvaltningen. 
 

• Kommunen har blivit beviljade EU-stöd motsvarande 15 000 Euro för att bygga ut öppet 
WIFI för medborgare. För kommunen innebär det en utökning av ”_Ockelbo WiFi som 
etablerades i kommunens lokaler under 2018. Planering och förstudie har genomförts. 
Denna visar att lösningsmodellen inte kommer att passa in i kommunens befintliga 
lösning. Av den anledningen har beslut tagits att avstå EU-stödet. 
 

• Plattform för att bygga och erbjuda interna e-tjänster etablerades under våren i 
samarbete med Gävle kommun. Efter utvärdering har kommunerna tillsammans kommit 
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fram till att det kommer att innbära alltför många tekniska och juridiska hinder att 
använda sig av samma plattform.  
 
Av den anledningen har Ockelbo kommun under hösten beställt installation av egen 
plattform för interna e-tjänster. Denna driftsattes i december och är under test vid 
årsskifte. 
 

• Fortsatt utveckling av e-tjänster. 
Under året har drygt 10 nya tjänster publicerats.  
 

• Samtliga iPads för förtroendevalda har importerats i ett Mobile Device 
Managementsystem (MDM) och delades ut igen till om- och nyvalda förtroendevalda. 
Systemet ger bland annat ger funktion för att från centralt håll skicka ut appar och 
inställningar samt radera innehåll och installera om enheter. Detta ger en förenklad 
miljö för användare, ökad säkerhet samt en effektivare administration. 
Utbildning av verktygen har genomförts. 
 

• Masterdata är infört i samtliga förvaltningar. Masterdata är en källa som ska innehålla 
grunddata om personal och organisationsstruktur. 
Till Masterdata kan man sedan koppla andra verksamhetssystem och tjänster för att ta 
del av detta data. Detta leder till att vi kvalitetssäkrar informationen och får större 
möjligheter att automatisera vissa processer. Masterdata är kopplat till AD (katalogtjänst 
som förser oss med bland annat inloggningsmöjligheter, många behörigheter och 
tjänster) vilket gör att behörigheter i stora drag styrs av anställning. 
 

• Utbildning av kommunstyrelsens personal i Outlook och resfria möten via Teams 
•  

Resultat 

Övergripande IT-verksamhet håller sig inom budgetram. 

Framtid 

Följande planerade händelser och aktiviteter för 2020: 

 
• Digitaliseringsplanen för alla nämnder finslipas och införs i det löpande arbetet kring 

budget och uppföljning. 
 

• Som del av kommunstyrelsens mål att minska antalet resor vilket hör till strategierna 
Värna miljön i stort och smått samt Teknik som underlättar tas paketeringslösning fram 
kring AV-produkter (projektorer, videokonferensutrustning mm) genomförs för att få så 
enhetlig utrustning som möjligt i kommunens lokaler. Det gör det enklare att öka 
användandet av resfria möten. 
 

• Plattform för Interna e-tjänster har etablerats. Det finns dock ett stort behov av att 
förstärka arbetet med personal som har dedikerad tid för att hjälpa verksamheter att 
komma igång med utveckling av e-tjänster. Detta innebär att kvalitetssäkra och 
underlätta många rutiner och processer internt i kommunen, men även att förvalta 

96



 

 

3 (3) 

 

plattformen samt bygga och underhålla e-tjänster. 
 

• Ockelbo kommun har en antagen Informationssäkerhetspolicy, men saknar riktlinjer och 
instruktioner till denna som blir redskap i vardagen för kommunens verksamheter. 
Sådana ska tas fram, gärna i samarbete med andra kommuner. 

Kommunövergripande mål/måluppfyllelse 

Vi välkomnar  

Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle  

Ockelbo kommun satsar på bra kommunikation för arbetspendling och aktiv fritid, god tillgång till 
bredband, bra bostäder och möjlighet till attraktiva tomter. 

Övergripande mätbara mål Måluppfyllelse 

Kommunens styrelse/nämnder ska ta fram en plan för ökad digitalisering 
inom verksamheterna för att möta morgondagens behov Uppfyllt 

 

 

 

Kommunstyrelsens mål/måluppfyllelse 

Vi välkomnar  

Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle  

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Kommunkontoret ska samordna arbetet med att ta fram en digitaliseringsplan för 
styrelse och nämnder. Uppfyllt 

 

Teknik som underlättar 
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna 
och organisationen 

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Ökat användande av befintlig teknik för att minska 
resande. 

− Minska resandet med 5 %.  
− Öka andelen resor med kollektivtrafik. 

 

 

Målet ej uppfyllt 

Målet uppfyllt 
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BOKSLUT KOMMUNIKATION & MARKNADSFÖRING 
 

Verksamheten 
Verksamheten består av kommunikation och marknadsföring samt kommunens Välkomstcenter, 

informationskontor/turistcenter. I verksamheten ingår också telefonisamordning. 

Kommunikationsenheten ansvarar för att informera om Ockelbo kommun både som plats och 
som arbetsgivare. Kommunikationsenheten omvärldsbevakar och informerar om sådant som 
rör Ockelbo och dess invånare, både interna och externa händelser. 

Verksamheten stöttar och vägleder kommunens verksamheter i utvecklingsfrågor samt 
strategiska kommunikationsfrågor.  

 

Viktiga händelser under året 
Sommarmagasinet 2019 
För femte året har ett 68-sidigt sommarmagasin producerats och delats ut till 3 705 hushåll.  
Syftet är att marknadsföra oss internt i kommunen hos våra medborgare, så att vi får 
kunskap om våra besöksmål och evenemang och genom det är ambassadörer för vår bygd. 
Magasinet innehåller bland annat reportage, evenemangskalender, tips på besöksmål, och i 
samverkan med näringen finns kuponger med olika erbjudanden hos olika aktörer.  

Sociala medier 
Såväl vår Facebook-sida som Instagram-konto har fått fler följare. Dessutom har räckvidden 
för våra inlägg ökat och fler och fler interagerar med oss i våra sociala kanaler, vilket är 
oerhört positivt sett till den förändring som skett på sociala medier där företag och 
organisationer får allt svårare att nå ut och nå fram. Vi har fortsatt med Instagram som ett 
stafett-konto för att låta Ockelbobor och personer med anknytning till kommunen fungera 
som ambassadörer, vilket är uppskattat och värdefullt. 

Välkomstcenter 
Ombyggnationerna av bibliotek och välkomstcenter sattes i gång under januari, och stod 
klart i juni. Välkomstcentret flyttade in i de nyrenoverade lokalerna efter midsommar och 
arbetet med att digitalisera och effektivisera funktionerna har påbörjats. 

ockelbo.se 
Arbetet med att utveckla kanalen som en informativ och innehållsrik plats med digitala 
tjänster för invånare, besökare och företagare pågår ständigt.  

Strategisk kommunikation 
Under våren har vi arbetat tillsammans med förvaltningarna för att skapa 
kommunikationsplaner och stötta förvaltningarna i deras kommunikationsarbete. Arbetet 
fortsätter under året. Dessutom har vi under våren arbetat fram en ny 
kommunikationspolicy, nya riktlinjer för sociala medier samt nya arbetssätt för de sociala 
kanalerna. Vi har också arbetat intensivt för att säkerställa att allt kommunikationsarbete 
sker enligt GDPR.  
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Vi har också påbörjat arbetet med att följa det webbdirektiv som syftar till ökad digital 
tillgänglighet för alla användare. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började 
gälla den 1 januari 2019, men eftersom ockelbo.se varit i befintligt skick sedan 2010, ska 
direktivet gälla från 23 september 2020. 

#BästMedOckelbo 
15 maj publicerades den första av ett 20-tal filmer med ambassadörer för Ockelbo kommun. 
Ambassadörerna har helt fritt fått lyfta fram saker de anser är positivt med kommunen. 
Syftet har varit att lyfta fram positiva saker i kommunen som inte alltid syns i statistik eller 
mätningar av hårda värden. Målet har varit att ha en bred spridning både vad det gäller 
ambassadörerna, men också bland ämnena och de teman som lyfts fram. Under hösten 
gjordes i samband med invigning av bibliotek och Välkomstcenter en utställning med 
samtliga ambassadörer på kommunens konstvägg inne hos Café Lamijas. 

Krisberedskapsveckan 2019 
Inför krisbredskapsveckan (vecka 19) producerades sex filmer för sociala medier i samarbete 
med Perslundaskolan, eftersom tonåringar var en särskilt utpekad målgrupp. De sex filmerna 
fick stor spridning (48 233 i räckvidd, samt 6 501 visade minuter) och filmen då eleverna 
packade en krislåda delades av MSB på Facebook (som bara delade den, samt Stefan Löfvens 
inlägg om krisberedskaspveckan).  

 

Mål/måluppfyllelse 

Torgför Ockelbo 
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

Mätbara mål Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse  

prognos 

Nå fler invånare, besökare och 
företagare i digitala forum. 

Uppfyllt Uppfylla 

Kommentar: 
Vi har under året nått fler invånare, besökare och företagare på både Facebook, Instagram 
och via webben. 

 

Framtiden 

Vi ska fortsätta arbetet med att stärka varumärket Ockelbo med hjälp av våra verksamheter, 
medborgare och företagare genom ökad närvaro på sociala medier. Vi ska också arbeta med 
rörlig bild och säkerställa att vi har en fullgod plattform samt verktyg för att arbeta med rörlig 
bild.  

Vi ska också fortsätta det strategiska kommunikationsarbetet i kommunen och på de olika 
förvaltningarna genom att stötta och vägleda fler medarbetare i arbetet med att 
kommunicera. 
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INTERNATIONELLT 2019 

Verksamhetsbeskrivning 

Ockelbo kommun har sedan många år haft vänorter i ett antal länder. Det började 
med våra nordiska grannländer med bl. a ett mångårigt kulturellt samarbeta och 
utbyte. Vi har även en vänort i USA, Stromsburg i Nebraska, som grundades av 
emigrerande Ockelbobor.  

Efter Sveriges EU anslutning 1995 gick Ockelbo med i ett samarbetsprojekt, 
”Charter of European rural Communities”, för små landsbygdskommuner inom 
unionen. 

Det innebär att vi idag har en vänort i varje EU- land, vilket är unikt för en liten 
svensk kommun. I dagsläget är det 27 stycken då vår brittiska vänort 
Desborough, trots Brexit, beretts möjlighet att tillsvidare fortsätta samarbeta inom 
projekten. Vänortssamarbetet ska ge möjlighet för ökad förståelse för andra 
kulturer, skapa nätverk både för kommunal verksamhet såväl som turism och 
också övrigt näringsliv. 

Viktiga händelser  

För perioden 2019–2020 har Charter of European rural Communities beviljats 
medel från EU för ungdomsprojektet ”Lyceum” med Ockelbo kommun som 
projektägare. Under året har tre möten anordnats i Neastved, Danmark, Pölva, 
Estland och Hepstedt, Tyskland.  

När det rör vuxendelen av samarbetet beviljades en projektansökan till EU sent 
på året. Det nya projektet ”Reform” har den ungerska vänorten Nagycenk som 
projektägare och kommer att löpa under 2020–2021. Ockelbo kommun har även 
deltagit i 15-årsfirandet av EU- utvidgningen i Nagycenk, Ungern. Ockelbo var 
även representerat vid firandet av samarbetets 30 års jubileum som hölls i Cissé, 
Frankrike. Det var där samarbetet startade på initiativ av den franske 
borgmästaren. Det helt enligt syftet med europeisk integration ”people meet 
people”. 

I enlighet med EU-handslaget har det även varit EU-information i bl. a. 
kommunfullmäktige. Samarbetet kring internationella frågor med Region 
Gävleborg, Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby kommun fortsatt. 
Samverkan inom flera verksamhetsområden planeras såsom skola och 
näringsliv.  
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Mål/ måluppfyllelse 

Mål för 2019 är att den internationella policyn för Ockelbo kommun ska 
genomarbetas och förnyas  

Kommentar: Målet ej uppfyllt utan kvarstår 2020. 

Ekonomisk redovisning  

Budget  100 tkr 

Utfall 191231      62 tkr 

Avvikelse 2019   38 tkr 

Verksamheten har bedrivits inom angiven budgetram. Ett antal resor har 
genomförts i projektet. 

Framtiden 

Under 2020 sker en ungdomsträff i Cashel, Irland och ett gemensamt stormöte i 
Bienvenida, Spanien. Det avslutande möten inom projektet kommer att hållas i 
Ockelbo i slutet av augusti med två deltagande ungdomar från alla 
medlemskommunerna samt ett större antal Ockelbo ungdomar. Inom 
vuxendelens projekt kommer en delegation från Ockelbo att åka till Esch, 
Nederländerna.  

I Ockelbo planeras aktiviteter under året för att göra vänortsarbetet mera känt 
och för att kunna bredda möjligheterna för samverkan med våra vänorter. Det 
gemensamma arbetet med Regionen och gästrikekommunerna fortsätter och ska 
utvecklas under året. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – TEKNIKOMRÅDET 

Verksamhetsbeskrivning 

Teknikområdet avser verksamheterna drift- och underhåll av kommunens 
fastigheter, skötsel av vägar, gator och parker samt bostadsanpassning. 

– Kommunen äger och förvaltar ca 31 000 m2 lokaler. Huvuddelen är skol- och 
barnomsorgsfastigheter. 

– Gator och vägar i centrala Ockelbo ingår i Ockelbo Vägförening, men vissa gång- och 
cykelvägar, torg, parker och offentliga bad samt vägbelysning (ca 3 000 stolpar) är 
kommunens ansvar. 

– Försäljning av exploaterad mark för villa- och industribebyggelse, förvaltning av 
kommunägd åker- och skogsmark. 

– Parkeringsövervakning samt taxa för överträdelse. Övervakningen köps av Securitas. 

– Tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark samt torghandel med taxa för 
torgplatser. 

– Åtgärd vid konstaterade föroreningar och nedskräpning där ansvar inte kan 
fastställas. 

– Verksamhetsområdet Bostadsanpassning. 

Viktiga händelser  

Byggationen av Wij förskola stod klar i oktober 2019.  

Wij trädgårdar: Beslut under hösten 2018 att kommunen har för avsikt att överta 
fastigheter och personal för de icke kommersiella delarna. 1/1 2019 övergick 
personalen till tekniska, övertagandet av fastigheterna kommer att komma som 
ett beslutsunderlag till KS i början av 2020. 

Detaljplanen för flerfamiljshus, på rävbacken, är är klar. Bygglov är inlämnat av 
entreprenör och byggnation har påbörjats under hösten 2019. 

En detaljplan för flerfamiljshus, på lucktomten vid gamla apoteket, är under 
framtagande tillsammans med VGS. Denna ska stå klar under 2020. 

Ombyggnationen av gallerian 5an är klar. Ombyggnationen av gamla cafélokalen 
utfördes i egen regi övriga delar upphandlades. Egna insatserna gjorde att 
projektet vart ca 600 000 kr billigare. 

Ett mobilt reservkraftverk har upphandlats och är stationerat på Bysjöstrand  
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Kommentarer till resultatet 

Måluppfyllelse: Teknikområdet håller sig inom angiven budgetram.  

Framtid 
Övertagande av byggnader på Wij trädgårdar, upphandling av ventilationen på 
centrumhuset, sätta planerna för ombyggnation av torget och åtgärder på gång- 
och cykelvägar är ett axplock av vad som kommer att vara på agendan under 
2020. 

Investeringsbudget 
De stora investeringarna för 2020 är utvändig renovering av bystugan i 
Åbyggeby, installera belysning efter gamla åmotsvägen och utbyte av 
ventilationen på centrumhuset. 

Mål/måluppfyllelse  

Nedan finns verksamhetens egna mål, angiven måluppfyllelse samt 
kommentarer. 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

1. Kontinuerlig tillgång till minst tio 
tillgängliga tomter i attraktiva 
lägen för småhus och en tomt 
för flerbostadshus. 

Målet uppfyllt 

En ny flerfamiljtomt är framtagen 2019 
vid Vattentornet samt en detaljplan är 
under framtagande vid gamla apoteket. 
För enbostadshus finns det flertalet 
tomter bland annat 1 tomt kvar på 
äppelbacken samt beredskap att skapa 
nya tomter vid förlängningen av 
ängsvägen.   

2. Etapp 1 av ombyggnationen av 
ventilationen på Centrumhuset 
ska vara klar under 2019. 

Målet ej uppfyllt 

En komplicerad 
process/ventilationssystem gör att det 
har dragit ut på tiden. Tidsplanen för 
etapp 1 är nu under 2021. 

3. Ombyggnationen av Gallerian 
5:an i Centrumhuset ska vara 
klar under 2019. 

Målet uppfyllt 
Ombyggnationen av gallerian 5an är 
klar. Ombyggnationen av gamla 
cafélokalen utfördes i egen regi övriga 
delar upphandlades. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 – KOMMUNSTYRELSEN 
Verksamhetsbeskrivning 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för 
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och sam-
ordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.  

Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och stöd till politiska par-
tier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, övergripande miljöfrågor, planar-
bete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksamheten.  

Kommunstyrelsen omfattar även följande områden där mätbara mål har utarbetats; kom-
munadministration, integration och arbetsmarknad, utvecklingsenhet, näringsliv, kommu-
nikationer, samhällsplanering och teknikområdet  

Viktiga händelser  
Målstyrningsmodell Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av full-
mäktige och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande 
strategier utarbetats. Därefter och utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen 
och nämnderna utarbetat mätbara mål. Nämndernas mätbara mål ska behandlas varje år 
i samband med fastställande av budget. Utöver detta ska verksamhetsplaner upprättas 
och dessa fastställs av respektive förvaltningschef. Uppföljning av de nya mätbara målen 
görs vid delårsbokslut och bokslut.  

Förskola i södra/centrala Ockelbo. Den 26 oktober 2019 invigdes kommunens nya för-
skola, Wij förskola. Totalt finns sex avdelningar och plats för omkring 90 barn på nya Wij 
förskola. Där finns också ett tillagningskök där all förskole mat ska tillagas. I lokalen finns 
arbetsrum, bättre anpassade lokaler för att inrymma förskola och ny ventilation. Utemiljön 
är också iordninggjord och uppfräschad och barnen har fått fler och nya lekställningar. 

Framtidens Centrum i Ockelbo 2.0 Ombyggnationen av gallerian, biblioteket och Väl-
komstcenter blev så gott som färdig under juni månad. Ytorna är funktionella och fräscha 
och förhoppning på ett flöde av människor som blir gynnsamt för handeln i kommunen. 

Detaljplaner/försäljning tomter Detaljplanen för flerfamiljshus vid vattentornet (Rävbacken) 
är klar. Bygglov är inlämnat byggnationen har påbörjats under hösten 2019. En detaljplan 
för flerfamiljshus på tomten vid gamla apoteket är under framtagande och beräknas vara 
klar under 2020. 

Wij Trädgårdar Fr o m januari 2019 övertog kommunen skötseln av Wij Trädgårdar (fastig-
heter, park, drift och skötsel, fastighetsförvaltning och aktuell personal. Drift och skötsel av 
fastigheter och park sköts fr o m 2019-01-01 av Ockelbo kommun till erforderliga beslut är 
fattade. Övertagande av fastigheterna kommer att behandlas i början av 2020.  
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Upphandling Wij Trädgårdar Fokus under året ligger på att hitta nya aktörer och entrepre-
nörer som vill driva de kommersiella verksamheterna såsom logi, restaurang, konferens 
och kafé på Wij trädgårdar. Från 2020 - 2021 ska de icke kommersiella delarna vara i 
kommunal förvaltning och de kommersiella delarna ska drivas av entreprenörer på affärs- 
och marknadsmässiga grunder. Stiftelsen Wij trädgårdar finns kvar för att säkerställa att 
verksamheten drivs vidare i stiftelsens anda och att den konstnärliga inriktningen finns 
kvar. 

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

Verksamheten Stödboende riktar sig till barn och ungdomar åldern16-20 år. Placeringsfor-
men stödboende och är en tillsynspliktig verksamhet. Vid årsskiftet var 10 ungdomar in-
skrivna på stödboendet. Antal placeringarna har succesivt sjunkit med anledning av att de 
placerade barnen fyller 21 år och blir utskrivna från stödboendet. De har idag egna lägen-
heten. Kommunstyrelsen fattade beslutet att stänga boendet 2019-05-31.  

Integration Integrationsenheten arbetar med nyanlända flyktingar i ett nära samarbete 
med arbetsförmedlingen, Komvux/sfi, individ- och familjeomsorg och Ockelbogårdar AB 
har upparbetats i mottagandet av flyktingar i Ockelbo. Under 2019 har det kommit 57 ny-
anlända flyktingar med uppehållstillstånd och bosatte sig i kommunen, 19 vuxna och 38 
barn (15 anknytningar och 42 självbosatta) 

Arbetsmarknadsåtgärder Enheten arbetar med personer som är arbetslösa och behöver 
coachning, arbetsträning och/eller vägledning för att underlätta inträdet på arbetsmark-
naden eller hitta nya vägar mot studier. Inom arbetsmarknadsenheten finns det 10 olika 
aktiviteter att prova på. 

Feriejobb/sommarjobb Alla ungdomar som avslutat årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 på 
gymnasiet och är folkbokförda i kommunen är garanterad sommarjobb 60 timmar. 200 
(190) ungdomar hade möjligheten att söka sommarjobb, varav 108 (109) ungdomar har 
ansökt och erhållit sommarjobb (53 flickor och 55 pojkar). Jobben fördelades inom kom-
munen samt föreningslivet, några exempel är äldreomsorgen, förskole/fritidsverksamhet, 
lägerverksamheter, café och service, trädgård, och underhållsarbeten. Dessa delas upp i 
två veckors perioder då de arbetar 30 timmar varje vecka. 

Från försörjningsstöd till anställning. Med målet att minska behovet av försörjningsstöd 
och samtidigt erbjuda arbete och praktik genom en modell som används i allt fler kommu-
ner. Modellen innebär att kommunen/ arbetsmarknadsenheten anställer ett antal personer 
med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort kostnaden från individ- och familjeomsorg. Pro-
jektet har fasats ut i början av 2019. 
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Extratjänster Från och med 2019-01-01 beslutades att anställningsformen ”extratjänst” 
skulle upphöra. Under 2019 har det totalt varit 49 extratjänster anställda i Ockelbo kom-
mun vara 34 män och 15 kvinnor (47 utrikesfödda samt 2 svenskfödda).  

Av dessa 49 så har 5 personer gått vidare till studier med CSN stöd, 8 personer till en yr-
kesutbildning, 12 personer till arbete med egen försörjning. Dessa siffror och resultat står 
för att 25 (50%) har efter avslutat extratjänst blivit självförsörjande 

Företagsklimat I maj släpptes Svenskt Näringsliv enkätsvar kring företagsklimatet. Enkä-
ten går till ungefär 200 företag, 85 svarade. Vartannat är får även kommunfullmäktigeleda-
möter enkäten. Enkätsvaren från företagare 2019 gick från 3,25 till 3,39 på det samman-
fattande omdömet. ”Glappet” mellan politikernas och företagens svar minskade, vilket är 
målet. Rankingplacering släpptes 24 september och Ockelbo klättrade endast två place-
ringar till plats 231 av 290 kommuner.  

Årtal 2019 2018 2017 2016 2015 

Placering 231 233 263  232  274  

Förändring 2 30 -31  42  -57  

 
Årets företagare Företagarnas företagargala i regionen är ersatt av lokala event. I Ockelbo 
hölls Årets Företagar-event hos förra årets vinnare Stilleben. Den uppskattade tillställ-
ningen började hos Stilleben och fortsatte med mat på Åmotsgården. Årets företagare i 
Ockelbo 2019, som företagarföreningen Företagarna Ockelbo tillsammans med Ockelbo 
Kommun fjolårets vinnare utser, blev Sofie Almkvist som äger och driver Sofies Kropps-
vård. 

Projekt i kommunen Det är flera projekt som näringslivsenheten är involverade i såsom 
Destinationsutveckling Gästrikland, ett besöksnäringsprojekt, Leader Gästrikebygden har 
beviljat projekten Testeboåns Vänner och Biking Gästrikland. Övriga projekt näringslivs-
enheten är involverad i är Vattendragsrestaurering Gopån Naturlyftet (LONA) och förstu-
die Kölsjöån. 

Revideringen av kommunens Turismstrategi 2013–2020 har påbörjats. Strategin byter 
namn och kommer att benämnas Besöksnäringsstrategi. Den nationella och regionala 
strategin kommer ett beaktas i den fortsatta processen, vilket är de styrande strategierna. 

Kollektivtrafiken i kommunen Inom kommunen körs Kuxatrafiken, avgiftsfri kollektivtrafik 
öppen för alla sedan 1995. Kuxatrafiken består till största delen av öppna skolturer, andra 
delar är centrumlinjen Kuxa fram, serviceturer och anropsstyrd trafik. Möjlighet att pendla 
till och från Ockelbo kommun är en viktig fråga och bättre turtäthet är därför ett mål. Sam-
verkan sker med X-trafik och i olika forum för regional trafik. 

Servicetrafiken samordnas av beställningscentralen och innefattar vissa skolskjutsar, färd-
tjänst och sjukresor. Skolskjutsar handlägger vi själva, men färdtjänsten sköter kollektiv-
trafikmyndigheten, Region Gävleborg. Träffar hålls med en samrådsgrupp. 

Färdtjänst Nytt gemensamt regelverk för färdtjänst- och riksfärdtjänst infördes 1 juni 2019. 
Personer med färdtjänsttillstånd kan nu beställa resor inom hela länet, tidigare var man 
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begränsad till resor inom kommunen. Nu får man möjlighet att nå ett större utbud vilket är 
positivt för individen. 

Länstrafik Utökad trafik i december 2018 följs nu av aviseringar om besparingar i länstrafi-
ken med anledning av besparingskraven inom regionen. X-trafik höll möten med länets 
kommuner under hösten för att diskutera förändringar. 

Skolskjutsar organiseras till största delen i den linjelagda Kuxatrafiken. Ett mindre antal 
elever har behov av enskild skjuts. Somliga körs av Ockelbo taxi medan andra har beställ-
ningar hos Serviceresor och ingår i den länsomfattande taxitrafiken.  Det går dagliga skjut-
sar till särskolorna i Gävle och Sandviken. 

Kommunikation Marknadsföring är en viktig del, att ska skriva och informera om allt som 
rör vår bygd. Målet är att ligga i framkant med att informera om allt positivt som händer i 
kommunen. Fokus på att delge lokala nyheter, utveckling av hemsidan och Ockelbo kom-
muns Facebook. Antal besökare på Ockelbo kommuns hemsida och antalet följare på Fa-
cebook har ökat.  

Strategisk kommunikation Under våren har vi arbetat tillsammans med förvaltningarna för 
att skapa kommunikationsplaner och stötta förvaltningarna i deras kommunikationsarbete. 
Arbetet fortsätter under året. Dessutom har vi under våren arbetat fram en ny kommuni-
kationspolicy, nya riktlinjer för sociala medier samt nya arbetssätt för de sociala kana-
lerna. Vi har också arbetat intensivt för att säkerställa att allt kommunikationsarbete sker 
enligt GDPR.  

Ny kommunikationspolicy för Ockelbo kommun har antagits med giltighet fr o m 1 juli 
2019. Kommunikationspolicyn är ett viktigt verktyg som ska ligga till grund för att säkra att 
kommunens kommunikationsarbete följer de lagar och förordningar som gäller i dag. I den 
nya kommunikationspolicyn säkerställs att den nya dataskyddsförordningen följs samt att 
vi har en rättslig grund för att hantera personuppgifter då vi marknadsför och informerar 
om kommunens verksamhet. 

Vänortssamarbete För perioden 2019–2020 har Charter of European rural Communities 
beviljats medel från EU för ungdomsprojektet ”Lyceum” med Ockelbo kommun som pro-
jektägare. Under året har tre möten anordnats i Neastved, Danmark, Pölva, Estland och 
Hepstedt, Tyskland.  
När det rör vuxendelen av samarbetet beviljades en projektansökan till EU sent på året. 
Det nya projektet ”Reform” har den ungerska vänorten Nagycenk som projektägare och 
kommer att löpa under 2020–2021. Ockelbo kommun har även deltagit i 15-årsfirandet av 
EU- utvidgningen i Nagycenk, Ungern. Ockelbo var även representerat vid firandet av 
samarbetets 30 års jubileum som hölls i Cissé, Frankrike. Det var där samarbetet startade 
på initiativ av den franske borgmästaren. Det helt enligt syftet med europeisk integration 
”people meet people”. 
I enlighet med EU-handslaget har det även varit EU-information i bl. a. kommunfullmäk-
tige. Samarbetet kring internationella frågor med Region Gävleborg, Gävle, Sandviken, 
Hofors och Älvkarleby kommun fortsatt. Samverkan inom flera verksamhetsområden plan-
eras såsom skola och näringsliv.  
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MÅLUPPFYLLELSE MÄTBARA MÅL 2019 
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är kom-
munens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strategier utarbe-
tats. Kommunstyrelsen och nämnderna utifrån Visionen och strategierna utarbetat mät-
bara mål.  

Trygga kompetensförsörjningen 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekry-
tera kompetens 

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya 
medarbetare genom att erbjuda trivsamma ar-
betsplatser med utvecklingsmöjligheter.   

Detta mål redovisas i personalberättelsen 

Värna miljön i stort och smått  

I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar 

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande. Statistik över resor med kollek-
tivtrafik, kommunbilar respektive privatbilar. 

(Målet finns på två ställen; Värna miljön och tek-
nik som underlättar) 

 

• Minskat totalt resande med 5 %. 

• Andelen kollektivtrafik ska öka i förhål-
lande till andra färdsätt. 

För att möta målet om att Minska resandet ge-
nom att öka användandet av befintlig teknik (för 
digitala möten) har Ockelbo kommuns Bil- och 
resepolicy reviderats och utbildningsträffar ge-
nomförts för personal inom kommunstyrelsen. 
 
 

Målet ej uppfyllt 

Målet uppfyllt  
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Utveckla samhället 

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

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom 
kontinuerlig tillgång till tomter. 

Det ska finnas minst en byggklar tomt för flerbo-
stadshus till försäljning. Villatomter centralt i 
Ockelbo och i byarna samt sjönära tomter ska 
finnas fördelade i kommunen. 

Kontinuerlig tillgång till minst 10 tillgängliga tom-
ter i attraktiva lägen för småhus och 1 tomt för 
flerbostadshus. 

Målet uppfyllt 

En ny flerfamiljtomt är framtagen 2019 vid Vat-
tentornet samt en detaljplan är under framta-
gande vid gamla apoteket.  

För enbostadshus finns det flertalet tomter bland 
annat en tomt kvar på Äppelbacken samt bered-
skap att skapa nya tomter vid förlängningen av 
ängsvägen.   

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) ska 
öka. 

Målet uppfyllt 

(Vid PTS rapport i mars 2019 redovisas tillgång 
till bredband i oktober 2018.  

Ökning sedan föregående mätning är 10,3 pro-
centenheter 

Ständiga förbättringar 

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

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Korta vägen till egen försörjning i samverkan 
med övriga nämnder, arbetsförmedlingen och 
näringslivet. Antalet arbetslösa i arbetsför-
medlingens officiella statistik 

Minska arbetslösheten i kommunen med 50 per-
soner 

Målet ej uppfyllt 

Efter en positiv trend så öka åter arbetslösheten 
i kommunen. 

Förbättra dialogen med företagare. 

Ökning enkätsvar med 0,2: Företagares gäl-
lande tjänstemännens attityder respektive politi-
kers attityder till företagande. Utfall: ökning med 
0,05 för tjänstemännens attityder och 0,19 för 
politikers attityder 

Mål ej uppfyllt 
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Mätbara mål Måluppfyllelse 

Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemö-
tande i sina kontakter med kommunens verk-
samheter. 

Stickprovsmätningar av upplevelse/bemö-
tande/kvalitet i människors möten med kommu-
nens verksamheter 

Måluppfyllelse kan inte anges 

SCB:s medborgarundersökning genomfördes 
hösten 2019. Resultatet blev känt i slutet av året 
och har inte analyserats och jämförelseperiod 
finns inte att tillgå. 

Teknik som underlättar 

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

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande. Statistik över resor med kollek-
tivtrafik, kommunbilar respektive privatbilar. 

(Målet finns på två ställen; Värna miljön och tek-
nik som underlättar) 

 

- Minskat totalt resande med 5 %. 

- Andelen kollektivtrafik ska öka i förhål-
lande till andra färdsätt. 

För att möta målet om att Minska resandet ge-
nom att öka användandet av befintlig teknik (för 
digitala möten) har Ockelbo kommuns Bil- och 
resepolicy reviderats och utbildningsträffar ge-
nomförts för personal inom kommunstyrelsen. 

I samarbete med VGS pågår projektet Hållbart 
resande som också strävar till minskat och 
smartare resande. 

Målet ej uppfyllt 

Målet uppfyllt 

Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Nå fler invånare, besökare och företagare i digi-
tala forum. 

Antal följare och sökträffar på Instagram och Fa-
cebook samt hemsidorna ockelbo.se och vi-
sitockelbo.se  

Målet uppfyllt 

Såväl vår Facebook-sida som Instagram-konto 
har fått fler följare. Dessutom har räckvidden för 
inläggen ökat och fler och fler interagerar med 
oss i våra sociala kanaler 

 

  

110



 

 

8 (12) 

 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
Årets resultat, tkr 2019 2018 

Budget 87 198 82 768 

Utfall 84 611 80 747 

Resultat mot budget 2 587 2 021 

Åretsnettoinvesteringar 43 745 8 134 

Personalredovisning   

Antal anställda 31/12 59 104 

Antal kvinnor 43 47 

Antal män 16 57 

Sjukfrånvaro 1,6 3,5 

Kvinnor 1,5 4,9 

Män 1,7 2,3 

 
Personal Redovisning av sjukfrånvaro är obligatoriskt för kommunerna att redovisa och för kommunstyrelsens 
del har sjukfrånvaron 2019 vid jämförelse med 2018 minskat. Att beakta vid jämförelser när beräkningsun-
derlaget utgörs av ett fåtal personer påverkas förändringen markant vid enstaka sjukfrånvarotillfällen.  

KOMMENTARER TILL RESULTATET 

Årets resultat 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 2,6 mkr. Detta förklaras till största delen av 
att återbetalning från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, VGS, om 1,5 mkr och 
överförmyndarverksamheten 0,2 mkr, utbildningsinsatser nya politiker samt nya arvoden, 
underskott om 0,5 mkr, avvecklingskostnader kommunens stödboende, underskott om 0,8 
mkr, vakanser inom administration och att utvecklingsmedel inte har nyttjats.  

Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning uppnås för 2019. Måluppfyllelse avseende sjuk-
frånvaro har uppnåtts. 

Driftsbudget 

Avvikelser/områden att kommentera 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds återbetalning om 1,5 mkr avser till största 
delen områdena miljö och hållbarhet samt plan och bygg som redovisar högre intäkter än 
beräknat. Integration/arbetsmarknad redovisar tillsammans ett underskott om 0,8 mkr där 
största delen avser avvecklingskostnader stödboendet och till viss del även minskade in-
täkter från arbetsförmedlingen.  

Politisk verksamhet redovisas ett underskott med anledning av nytt arvodesreglemente 
samt två utbildningsdagar för förtroendevalda som inte var budgeterade. Uppföljningen 
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visar på ökade kostnader för detaljplaner. Näringsliv, utvecklingsmedel och kommunadmi-
nistration visar på överskott. 

INVESTERINGSBUDGET 
Kommunstyrelsen investeringsbudget 2019 (utgångspunkt) fastställdes till 14,6 mkr (inkl 
tillägg om 3,0 mkr för genomförande av åtgärdsförslagen i Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MBS:s utredning ”Kommunal ledningsplats”. 

Utöver detta har investeringsnivån för förskolan beslutats under åren 2017 till 2019 till to-
talt 33,0 mkr. 

Kommentarer 

Nettoinvestering för 2019 är 43,7 mkr där om- och nybyggnation av Wij förskola står för 
den största investeringen. Utöver detta har investeringar Åbyggeby skola, reservkraftverk 
Bysjöstrand och ombyggnationen av gallerian 5; an, Framtidens centrum genomförts. 

FRAMTID 

Arbetsmarknadspolitik  
Stora oklarheter hur arbetsmarknadspolitiken med ansvarsfördelning och resurser kom-
mer att fördelas under och efter arbetsförmedlingens förlängda reformperiod till 2020–
2021. Arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att ha stor påverkan på enhetens 
resurser. Arbetslösheten ökar i kommunen, arbetsmarknadsenheten har under 2019 fått 
färre anvisade deltagare från arbetsförmedlingen. Det lokala kontoret i Ockelbo har 
stängts ned. De arbetssökande kommer i större utsträckning att hänvisas till myndighet-
ens digitala kanaler för att få kontakt med myndigheten och därmed färre fysiska möten 
med de arbetssökande. 
Strategi 2020 
Under senare delen av 2019 har kommunen haft en dialog med arbetsförmedlingen om 
hur samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen ska se ut 2020. Dialogen där 
parterna har speglat varandras bilder om samarbetet och hur en gemensam strategi ska 
se ut framåt har utmynnat i ett projekt för 2020. Arbetsförmedlingen tillför medel till kom-
munen för att utföra insatser för arbetssökande kommuninvånare om 3,0 mkr. Kommunen 
har även tilldelas 40 extratjänster, 20 introduktionsjobb och 30 platser för lönebidrag för 
utveckling för 2020. Kommunen kommer även att bereda 15 – 20 platser för arbetsträning.  

Näringsliv  
Det finns ett växande intresse för Ockelbo från både lokala och externa företag. De före-
tag som bygger och investerar sänder positiva vibbar till övrig näring att de tror på Ock-
elbo. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, som pekar riktning och underlättar för 
etableringar och expansioner, är otroligt viktig för att möta marknadens behov. Microsofts 
etablering i Gävle/Sandviken kan spilla över på det lokala näringslivet och det finns ett driv 
och en härlig Ockelboanda som kan lyfta företag och kommunen mot oanade höjder! 
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Samhällsplanering  

Det är stor efterfråga på bostäder och framtagandet av detaljplaner och möjliggörandet av 
byggnation är ett viktigt fokusområde för kommunen. 
Engagemanget för EU-frågor 

Kommunen har åtagit sig att vidta åtgärder för att stärka delaktigheten, kunskapen och 
engagemanget för EU-frågor. Det antagna EU-handslaget kommer också att innebära in-
formations och utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän. 
I Ockelbo planeras aktiviteter under året för att göra vänortsarbetet mera känt och för att 
kunna bredda möjligheterna för samverkan med våra vänorter. Det gemensamma arbetet 
med Gästrikekommunerna fortsätter. 
Kommunikationer 

Framtida kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor för kommunen.  
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Driftsredovisning (belopp i tkr) 

    Budget  Utfall Avvikelse  Utfall  

  Verksamhet 2019 2019 2019  2018 

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                       2 450 2 974 -524  2 158 

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER  836 830 6  698 

13 ÖVRIG VHT 5 635 3 896 1 739  3 712 

30 FYSISK O TEKNISK PLAN      800 1 428 -628  586 

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 320 2 218 102  1 884 

33 TURISM 120 47 73  138 

38 RÄDDNINGSTJÄNST            4 550 4 672 -122  4 420 

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0  0 

53 KOMMUNIKATIONER 8 800 9 080 -280  8 672 

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 295 55  348 

79 FÄRDTJÄNST 990 880 110  829 

91 UTVECKLINGSMEDEL 3 600 2 674 926  3 031 

93 KOMMUNADM 24 550 23 403 1 147  24 409 

94 INTERNATIONELLT 100 62 38  108 

96 PERSONALADM 1 745 1 740 5  1 690 

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 56 846 54 198 2 648  52 683 
       

AME/Integration      
20 ENSAMKOMMANDE BARN 0 837 -837  2 848 

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 -491 491  -1 949 

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 5 444 5 904 -460  5 830 

Summa AME/Integration 5 444 6 250 -806  6 729 

        
Teknikområdet      

30 FYSISK O TEKNISK PLAN      205 1 204  769 

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 6 985 7 168 -183  4 472 

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 654 496  674 

93 KOMMUNADM 2 155 2 122 33  2 470 

  FASTIGHETER 14 413 14 219 194  12 436 

Summa Teknikområdet  24 908 24 163 745  20 822 

       
Summa kommunstyrelsen totalt 87 198 84 611 2 587  80 234 
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Investeringsredovisning (belopp i tkr) 

Proj Projektbenämning Budget Utfall Avvikelse 

9000  Ospecificerat Kommunstyrelsen  800 0 800 

9100  Ospecificerat Fastigheter  700 0 700 

9104  Förskoleutredning  0 30 017 -30 017 

9114  Larm, Brandlarm, Passersystem  200 0 200 

9128  Uppfräschning Gäveränge  0 66 -66 

9134  Åbyggeby - Paviljonger  700 700 0 

9137  Åbyggeby - Tak O Entre  1 800 2 107 -307 

9143  Lingbogården - Takbeläggning  0 185 -185 

9164  Bysjöstrand - Ytskikt  150 0 150 

9165  Bysjöstrand - Reservkraft  0 607 -607 

9166  Hälsocentralen - Ytskikt  1 300 0 1 300 

9186  C-Hus - Msb/Ledningsplats       3 000  3 000 

9188  C-Hus Fönster  0 87 -87 

9189  C-Hus - Parkering  0 0 0 

9205  Vägbelysning  700 0 700 

9221  Ip - Rust Omklädningsrum  100 0 100 

9222  Ip - Värmeåtervinning  450 0 450 

9226  Asfaltering  0 229 -229 

9230  Wij - Bevattningspumpar  0 37 -37 

9237  Iläggningsplats Båtar  0 106 -106 

9238  Perslunda, Cykelväg Mm  400 0 400 

9248  Multiarena - Ockelbo  0 85 -85 

9249  Ridhus  0 2 172 -2 172 

9250  Gäveränge - Utemiljö Skola  0 0 0 

9252  Gräsklippartraktor Ame  0 42 -42 

9261  Framtidens Centrum 2.0  4 000 7 261 -3 261 

9301  Inventarier Kommunkontor  100 0 100 

9303  Pa-System  50 0 50 

9409  Ljudanläggning  0 44 -44 

9410  Ekonomi - Utdata  150 0 150 
 Summa  14 600 43 745 -29 145 
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 [Huvudmottagare]  

 

Internkontrollplan 2019 - kommunstyrelsen - 
uppföljning  

Förslag till beslut 
Uppföljning av interkontrollplan 2019 godkänns 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för 
innevarande år under februari månad. I samband med att kontrollplanen 
antas för innevarande år ska uppföljning av föregående plan presenteras.  
Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid 
delårsbokslutet och vid årsbokslut. Uppföljning av interkontrollplan 2019 
redovisas enligt bilaga. 
Arbetet med att kontrollera och utarbeta rutinbeskrivningar och 
riskbedömningar ska pågå kontinuerligt. I de fall det bedömts att en risk kan 
föreligga ska rutinen lyfts upp i kontrollplanen. Utveckling och kontinuitet 
av internkontrollarbetet pågår med förbättring varje år.  
Avstämningen av rutinerna för 2019 har genomförts och de rutiner som 
pågår överförs till kontrollplan 2020. För att kvalitetssäkra rutinerna ligger 
de kvar i internkontrollplanen tills det anses vara säkerställda 
 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 
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2020-01-21 
 

 

INTERNKONTROLL INKÖPSTROHET MOT RAMAVTAL 
Ärende:  

Internkontroll av inköpstrohet mot ramavtal för andra halvåret 2019. 

Kontrollerade områden:  

Kontorsmaterial samt Drivmedel 

 

Kontrollmetod:   

Två väsentliga verksamhetsområden ska kontrolleras utifrån avtalstrohet via samkörning av redo-
visning och gällande avtal. Procenten enligt avtal baseras på antalet fakturor 

 

Kontorsmaterial KS Jan-Jun KS Jul-Dec 

Antal inköp/fakturor 18 22 

Värde (tkr) 30 
36 

 

Enligt avtal 78% 75% 

Utanför avtal 22% 25% 

 

Kommentar:   

Ett svårt område att kontrollera då många småinköp konteras på fel konton. Skillnaden på Kontors-
material eller förbrukningsmaterial är ibland svår att se. Många småinköp och låga värden.  
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Drivmedel KS Jan-Jun KS Jul-Dec 

Antal inköp/fakturor 30 40 

Värde (tkr) 72 88 

Enligt avtal 100% 100% 

Utanför avtal 0% 0% 

 

Kommentar:  

Alla inköp av drivmedel har skett enligt gällande avtal. 68% av KS inköp har skett på Colabitoil och 
resterande har skett på Preem, samma fördelning båda perioderna. 

 

Förslag till beslut:  

Godkänna Interkontrollen   

 

 
Kontrollen utförd av Daniel Persson, Ekonom 
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INTERNKONTROLL INKÖPSTROHET MOT RAMAVTAL 

Utbildnings- och kulturnämnden 

Konto 69100 Drivmedel 

29 % inom avtal (2 fakturor) 

71 % utom avtal (5 fakturor) 

 

Konto 65100 Kontorsmaterial 

47 % inom avtal (8 fakturor) 

53 % utom avtal (9 fakturor) 

Små belopp på båda kontona 

 

Socialnämnden  

Konto 69100 Drivmedel 

100 % inom avtal (37 fakturor) 

236 tkr 

 

Konto 65100 Kontorsmaterial 

100 % inom avtal (23 fakturor) 

Småbelopp, 16 tkr totalt 
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2020-02-07 
 

Kommunstyrelsen 

UPPFÖLJNING 
KOMMUNSTYRELSENS INTERNKONTROLLPLAN 2019 
 Rutin Kontrollmål Uppföljning Status 

1.  Rutin för redovisning 
av delegationsbeslut 

Säkerställa att delegat-
ionsbeslut delges kom-
munstyrelsen 

Rutin för delegationsbeslut 
finns.  

Det som måste säkerstäl-
las är att delegationsbeslut 
delges kommunstyrelsen. 

Avstämning kvartalsvis 
med behöriga delegater.  

Kontroll i Ciceron görs 

Rutinen kvarstår 
2020 

2.  

Dataskyddsförord-
ningen, GDPR, inne-
håller regler om hur 
man får behandla per-
sonuppgifter.  

Säkerställa arbetet en-
ligt dataskyddsförord-
ningen, GDPR 
En dataskyddsenhet finns i 
Gävle kommun med två 
dataskyddsombud an-
ställda för Gävle, Hofors 
och Ockelbo kommuner 
och kommunägda bolag. 

Kommunen har erhållit 
dataskyddsenhetens års-
rapport 2018. Rapporten 
har presenterats för kom-
munstyrelsen, 2019-02-26, 
§ 16.  

Dataskyddsenheten har 
genomfört en granskning 
avseende informations-
skyldighet enligt artikel 13 
och 14 samt kravet på 
transparens enligt artikel 5 
i dataskyddsförordningen. 
Svar behandlades av kom-
munstyrelsen 2019-10-29, 
§ 173 

Rutinen kvarstår 
2020 

 

3.  Personaladministra-
tiva rutiner 

Skapa relevanta rutiner 
med upprättande av 
riskbeskrivning 

Upprättande av anställ-
ningsavtal ska kvalitésäk-
ras. Anställningsavtal ska 
inte upprättas på papper. 
Rutiner vid upprättande av 
anställningshandlingar har 
delgivit chefer. Anställ-
ningsavtal ska upprättas 
via E-tjänst till löneen-
heten. 

Originalet ska skickas via 
internpost till Personalen-
heten 

Klar 
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 Rutin Kontrollmål Uppföljning Status 

4.  Informationssäkerhet 

Arbetet med informat-
ionssäkerhet ska struk-
tureras och stärkas. 

Risk- och sårbarhetsa-
nalys ska genomföras 
för fem av kommunsty-
relsens verksamhetssy-
stem. 

Ockelbo kommun har en 
antagen Informationssä-
kerhetspolicy, men saknar 
riktlinjer och instruktioner. 
Detta kommer att tas fram 
under 2020. 

Rutinen kvarstår 
2020 

5.  

Leverantörsfaktura-
hantering/manuella 
utbetalningar/direktut-
betalning till bank 

Säkerställa att utbetal-
ning sker till rätt motta-
gare 

Kommunen har inlett ett 
samarbete med ett företag 
där kommunen köper en 
automatiserad kontroll av 
leverantörsbetalningar för 
att förhindra risker, miss-
tag och manuella fel.  

Inför införande av e-faktu-
ror har en genomgång och 
kontroll av registrerade le-
verantörer genomförts. 

Klar 

6.  Inköpstrohet mot ram-
avtal 

Följa avtal och regelverk 

All personal med inköps-
behörighet ska ha för-
ståelse för ramavtal, och 
lagen om offentlig upp-
handling.  

Två väsentliga verksam-
hetsområden har kontrolle-
rats utifrån avtalstrohet via 
samkörning av redovisning 
och gällande avtal. Redo-
visas som bilaga.  

Inköp av system kommer i 
nuläget inte att ske. 

Rutinen kvarstår 
2020 

7.  Systematiskt arbets-
miljöarbete 

Alla kommunens lekplat-
ser, på skolor och för-
skolor, ska vara god-
kända och utrustade en-
ligt lekplatsstandard. 

Alla lekplatser ska ha ett 
godkänt besiktningspro-
tokoll. 

Alla kommunens lekplatser 
är besiktade och åtgärder 
pågår för att få alla god-
kända.  

Ytterligare besiktningar 
kvarstår och därefter utförs 
en årlig besiktning av kom-
munens lekplatser. 

Rutinen kvarstår 
2020 
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 Kommunstyrelsen 

 

Internkontrollplan 2020 - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020 fastställs 
2. Internkontroll avseende arvoden och ersättningar återrapporteras till 

kommunstyrelsen i april 2020                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en 
god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring 
internkontroll med regler och anvisningar upprättas inom kommunen.  
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
sitt verksamhetsområde och ska tillse att en organisation upprättas för den 
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för den interna 
kontrollen.  
Enligt gällande internkontrollreglemente ska internkontrollplan antas för 
innevarande år under februari månad.  
Processen med att erhålla en kontinuitet i internkontrollarbetet pågår med 
kontinuerlig utveckling. Arbetet med att riktlinjer, rapporteringsform och 
kontinuerlig uppföljning av rutin- och riskbedömningar ska kontinuerligt 
stämmas av.  
Enligt internkontrollreglementet ska en tillfredsställande intern kontroll 
upprätthållas avseende: 

1. Verksamhetsstyrning 
2. Tillförlitlig finansiell rapportering 
3. Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter 

Internkontroll av arvoden och ersättningar 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-09-25, § beslutades att säkerställande 
av internkontroll av arvoden och ersättningar skulle återrapporteras till 
kommunstyrelsen i februari 2020 i samband med uppföljning av 
internkontrollarbetet och ny internkontrollplan. Detta arbete kommer att 
sammanställas under våren med återrapportering till kommunstyrelsen i april 
2020.                          

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2020 – kommunstyrelsen                          
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Internkontrollplan 2020 - Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen 2020-02-25    1 (2) 

Kommunstyrelsen - Internkontrollplan 2020 

Rutin Kontrollmål Ansvarig för kon-
troll Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till  Rapporteringstidpunkt 

Rutin för redovisning 
av delegationsbeslut 

Säkerställa att delegationsbe-
slut delges kommunstyrelsen Kommunchef 

Avstämning kvartalsvis med be-
höriga delegater. 

Införs som en stående punkt på 
arbetsplatsträff. 

Kommunstyrelsen 

Redovisning till kommunstyrel-
sen i september 2020. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2021  

Dataskyddsförord-
ningen, GDPR, inne-
håller regler om hur 
man får behandla per-
sonuppgifter.  

Säkerställa arbetet enligt 
dataskyddsförordningen, 
GDPR  

Kommunchef 

En granskningsplan för 2019 
för den tillsyn som kommer ge-
nomföras har upprättats av 
dataskyddsombudet. 

Tillsynen innebär att ombudet 
kontrollerar utvalda verksam-
heter för att se om reglerna för 
GDPR efterlevs. Vid brister 
kommer råd om åtgärder att 
lämnas.  

Kommunstyrelsen 

Redovisning till kommunstyrel-
sen i september 2020. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2021  

Säkerställa ärendeflö-
det i Cicero 

Det ska inte finnas pågående 
ärenden äldre än 12 månader 
i Ciceron.  

Undantagsfall kan finnas. 

Kommunchef 

Registrator tar ut listor och för-
delar ut till medarbetarna på på-
gående ärenden äldre än 12 
månader minst två ggr per år. 

Kommunstyrelsen 

Redovisning till kommunstyrel-
sen i september 2020. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2021 

Personaladministrativa 
rutiner 

Skapa relevanta rutiner med 
upprättande av riskbeskriv-
ning 

Personalchef 

Säkerställa rutiner för se-
mesteruttag. 

Avstämning kvartalsvis. 
Kommunstyrelsen 

Redovisning till kommunstyrel-
sen i september 2020. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2021  
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Rutin Kontrollmål Ansvarig för kon-
troll Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till  Rapporteringstidpunkt 

Informationssäkerhet 
Arbetet med informationssä-
kerhet ska struktureras och 
stärkas. 

Kommunchef 

Ockelbo kommun har en anta-
gen Informationssäkerhetspo-
licy, men saknar riktlinjer och 
instruktioner.  

Riktlinjer och rutiner ska tas 
fram under 2020 

Kommunstyrelsen 

Redovisning till kommunstyrel-
sen i september 2020. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2021  

Fakturahantering Alla fakturor ska betalas inom 
angiven tid.  Ekonomichef 

Rapport från ekonomisystemet 
tas ut två gånger år, 31 augusti 
och 31 december. 

Sammanställning över utfall 
delges nämnderna två gånger 
per år. 

Kommunstyrelsen  

Uppföljning redovisas i kom-
munstyrelsen i september 
2020. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2021 

Inköpstrohet mot ram-
avtal 

Följa avtal och regelverk 

All personal med inköpsbehö-
righet ska ha förståelse för ra-
mavtal, och lagen om offentlig 
upphandling.  

Ekonomichef 

Alla inköpsansvariga ska ge-
nomgå en utbildning under året. 

Klarlägga vilka som har behö-
righet att göra inköp. 

Kommunstyrelsen  

Uppföljning redovisas i kom-
munstyrelsen i september 
2020. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2021 

Systematiskt arbets-
miljöarbete 

Alla kommunens lekplatser, 
på skolor och förskolor, ska 
vara godkända och utrustade 
enligt lekplatsstandard. 

Teknisk chef Alla lekplatser ska ha ett god-
känt besiktningsprotokoll. Kommunstyrelsen 

Uppföljning redovisas i kom-
munstyrelsen i september 
2020. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2021 
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 Kommunstyrelsen 

 

Personalberättelse 2019 

Förslag till beslut 
Personalberättelse 2019 godkänns 
                       

Sammanfattning av ärendet 
I årsredovisningen ska en personalberättelse upprättas. Årsredovisningens 
innehåll regleras av kommunal redovisningslag. Lagen anger att en 
förvaltningsberättelse ska upprättas där upplysningar om bland annat 
väsentliga personalförhållanden och särskilt upplysningar om de anställdas 
sjukfrånvaro ska anges. 
Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska 
mål, nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens 
medarbetare.  
Personalberättelsen kommer att ingå i det officiella dokumentet för 
årsredovisning 2019 som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i mars 
2020. 
                         

Beslutsunderlag 
Personalberättelse 2019 
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PERSONALBERÄTTELSE 2019 

Inledning 

Syfte med personalberättelsen är att återge och följa upp personalstrategiska mål, 
nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över kommunens medarbetare. Gällande 
lagstiftning anger att det i samband med årsredovisningen ska anges väsentliga 
personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges.  
Lagstiftningen anger att sjukfrånvaro såsom långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron för 
kvinnor respektive män samt sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30 
- 49 år och 50 år eller äldre ska anges. 

Personalstrategiska dokumentet 

Personalstrategiskt mål 

Den personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens personalstrategiska mål, 
fokusområden och mätbara mål. Målet är att ”Kommunen är en attraktiv arbetsgivare”. 
För att uppnå detta mål har fyra olika fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska 
behandlas och diskuteras i personalutskottet för vidare förankring i kommunstyrelsen 
och övriga nämnder. 

Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för har fastställts av 
fullmäktige. Det personalstrategiska dokumentet diskuteras varje år i samband med 
budgetprocessen i samband med att mål för kommande period ska fastställas.  

Uppföljning fokusområden 

En god, sund och grön arbetsmiljö 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC under våren 2019 
granskat om kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är ändamålsenligt. Utifrån 
rapporten har följande åtgärder åtgärdats.  

• Arbetsmiljöpolicy har aktualiserats 
• Mål med inriktning mot den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har utarbetats. 
• Delegation av arbetsmiljöuppgifter har uppdaterats. 
• Rutiner för sammanställning av olyckor och tillbud har upprättats och kommer att 

gälla samtliga förvaltningar.  
• Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker enligt handlingsplan. 
• Arbetsmiljöplan har upprättats som mall för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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Vägledning, information och dokument till de flesta områden inom personalområdet 
finns att hämta i kommunens chefshandbok. 
Systematiska arbetsmiljöarbetet Aktiviteter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet 
att uppmärksamma och arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling samt vidta 
aktiva åtgärder för likabehandling kommer att genomföras. Detta är ett arbete som 
pågår kontinuerligt. Policy för att motverka kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasseriet och repressalier har uppdaterats.  

Behovsrelaterade partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar genomförs kontinuerligt. 
Under våren har tre utbildningstillfällen genomförts. 

Ett gott samverkansklimat 

Avtal om samverkan och arbetsmiljö tydliggör kopplingen mellan samverkan och 
arbetsmiljö. Strukturen i avtalet visar på vad som ska göras på de olika nivåerna, 
individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Samverkansavtalet ersätter 
förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen. 

Ett arbete att växa i 

Medarbetarenkät Upphandling av medarbetarenkät har genomförts. 
Medarbetarundersökningen kommer att genomföras i början av 2020. 
Medarbetarundersökningen är en del av arbetet för att uppnå visionen att vara en attraktiv 
arbetsgivare med en hälsosam arbetsmiljö.  

Chefdagar genomförs varje år och är en del av det fortsatta personalstrategiska 
arbetet. Två utbildningsdagar för chefer, enhetschefer och skyddsombud genomförs 
varje år, en dag på våren och en dag på hösten. Chefsdagarna har kompletterats med 
frukostmöten.  

Medarbetardagar (Personalstrategiska åtgärder) Dagarna är riktade till kommunens 
alla medarbetare och ska genomföras årligen. Medarbetardagar 2019 har riktats till 
pedagogisk personal; förskolan och grundskolan planerades som en lunch till 
lunchsammankomst. Totalt deltog 50 personer.  

Personalpolitiskt program Enligt planering ska medarbetarpolicy tas fram under 2019. 
Arbetet hänförs till 2020 och i samband med framtagandet av ett personalpolitiskt 
program. Detta program innefattar: arbetsmiljöpolicy, medarbetarpolicy och 
ledarskapspolicy. 

Friskvård Erbjudande om friskvård för alla personal i kommunen kvarstår. Friskvård 
erbjuds kommunens samtliga månadsanställda. Timanställda har tillgång till gratis 
simning en gång per vecka. Friskvårdssatsningen påbörjades 2013. Friskvårdspengen 
höjdes 2018 från 800 kronor/medarbetare och år till 1 500 kronor/medarbetare och år.  
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Uppföljning  2019 2018 2017 2016 2015 

Friskvårdspeng i kronor/anställd 1 500 1 500 800 800 800 

Antal aktuella användare 498 530 430 421 472 

Antal användare 382 367 198 260 261 

Antal som beställt/registrerat i % 77% 69% 46% 62% 55% 

Utfall i kronor  533 125 393 050 116 150 130 651 110 529 

 
Erbjudande till elever omvårdnadsprogrammet Fullmäktige beslutade i november 2019 
att alla elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår 
omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig utbildning) och uppfyller kompetenskraven 
kommer att erbjudas en tillsvidareanställning i kommunen.  

Jämställdhet och mångfald 

Lönekartläggning för 2018 har genomförts och presenterats för personalutskottet under 
våren 2019. Lönekartläggning för 2019 kommer att genomföras när lönerevisionen för 
samtliga avtal är klara. 

Projekt Heltid som norm, Sedan 2015 har det arbetats med att utreda möjligheterna till 
förbättrade villkor inom vården. Det uppdrag som påbörjades var att utreda om att 
delade turer skulle upphöra. Under årens gång har uppdraget delade turer övergått till 
att ingå i projektet heltid som norm (heltidsresan). 
Heltidsresan är ett femårigt utvecklingsprojekt som drivs sedan 2016 av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet 
(Kommunal). Projektet pågår under perioden 2016–2021 och Ockelbo kommun deltar i 
projektet. Arbetet i projektet har intensifierats under 2019. En gemensam träff i maj 
2019 anordnades av SKR. En intern styrgrupp har utsetts som träffas kontinuerlig. 
Personalutskottet har kontinuerligt informerats om processen. 

Fullmäktige har utifrån ovanstående process beslutat att fr o m 1 januari 2020 ska alla 
nya tillsvidare anställningar inom kommunals avtalsområde erbjudas heltid. 
Viljeinriktningen är att heltid ska bli vanligare bland de som redan är anställda. 
Processen med införandet av heltid kommer att ingå i projektet Heltidsresan. 
Vid personalutskottet i november 2019 presenterade utvecklingsföretaget Alamanco 
sin deras företagsidé. Företagets utvecklingsstrategi är att öka de anställdas insikt och 
förståelse för hur de fungerar och samarbetar genom att aktivt leda processer på 
arbetsplatser. Nyckeln till framgång är flexibilitet, samverkan, delaktighet och 
helhetssyn.  
Socialnämnden har efter presentationen beslutat att genomföra företagets 
utvecklingsstrategi inom i första hand inom äldreomsorg och hemtjänst. 

Framgångsfaktorer för kommunen som attraktiv arbetsgivare  

Kontinuerlig kompetensutveckling Ett förbättringsområde utifrån resultatet från 
föregående medarbetarenkät. Ett område som kommer att diskuteras vidare. 
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Som medarbetare är man synlig, vilket präglas av delaktighet och möjlighet till 
påverkan Diskussioner om detta sker i enlighet med samverkansavtalet.  
Lätt att rekrytera Uppfattningen är att det i stort är ganska lätt att rekrytera personal till 
kommunen. Rekrytering av vikarier, speciellt under sommartid, kan vara svårare, 
eftersom flera arbetsgivare söker vikarier samtidigt. 
Verka för konkurrenskraftiga löner Konkurrenskraftiga löner diskuteras kontinuerlig 

Personalstrategiskt mål 

Ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Kommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incitament för att måluppfyllelse 
om att kommunen är en attraktiv arbetsgivare kan mätas. Utifrån det 
personalstrategiska arbetet som genomförts de senaste åren har personalfrågor under 
de senaste åren lyfts upp till diskussion i flera interna och politiska forum.  
Pågående uppdrag 

Löne- och pensionsadministration Kommunens löneadministration sköts sedan 2018 i 
sin helhet via avtal med Gävle kommun. Fr o m 2019 anlitar kommunen KPA pension 
för administration av pensioner till kommunanställda och förtroendevalda. 

Riktad lönesatsning 2019 Lönesatsningen gäller fr o m 1 januari 2019 och har fördelats 
till personal inom individ- och familjeomsorg och riktats till yrkeskategorin 
socialsekreterare. 

Chefdagar genomförs varje år och är en del av det fortsatta personalstrategiska 
arbetet. Två utbildningsdagar för chefer, enhetschefer och skyddsombud genomförs 
varje år, en dag på våren och en dag på hösten. Chefsdagarna har kompletterats med 
frukostmöten.  

Marknadsföring av kommunala yrken Alla kommuner i regionen har medverkat i ett 
projekt för att marknadsföra kommunala yrken med Hudiksvall som värdkommun. I 
projektet har material tagits fram för att marknadsföra kommuner och kommunala 
yrken. Projektet har upphört men intentionerna i projektet fortsätter i det nätverk som 
har byggts upp under projekttiden.  

Nätverk för att stärka arbetet mot diskriminering Nätverk tillsammans med flera 
kommuner Gävleborg är ett gemensamt arbete för att stärka arbetet mot diskriminering 
i arbetslivet och säkerställa aktiva åtgärder för likabehandling i kommunen i enlighet 
med nya lagkrav (diskrimineringslagen) 

Utvecklingsprogrammet Framtida ledare Programidén är att tillsammans hitta framtida 
ledare och utbilda dem inom ramen för det kommunala uppdraget. Satsningen vänder 
sig till anställda som inte redan arbetar som chef/ledare. De närmaste åren behöver 
länets kommuner rekrytera många kompetenta ledare. För att klara denna och andra 
utmaningar samverkar länets kommuner i utvecklingsprogrammet Framtida ledare. 
Under 2019 har kommunen inga deltagare. 
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Semesterdagsväxling Lokalt kollektivavtal avseende semesterdagsväxling har tecknats 
inför 2018. I utbyte av semesterdagstillägget erhåller medarbetaren extra 
semesterdagar, fem alternativt sex dagar. 115 anställda har nyttjat förmånen. 
En chefshandbok och en personalhandbok finns på kommunens intranät. Handboken 
är en praktisk uppslagsbok med syftet att vara ett hjälpmedel och en övergripande 
handbok för chefer och medarbetare.  
KIVO projektet För att klara det framtida personalförsörjningsbehovet inom vård- och 
omsorgssektorn initierades KIVO-projektet, Kvalitetssäkrad inkludering i vård och 
omsorg. Arbetsförmedlingen och offentliga arbetsgivare i Gävleborg har utvecklat en 
metod för att personer med utländsk bakgrund som fastnat i långtidsarbetslöshet 
snabbare skulle kunna bli anställningsbara. Projektet avslutades i december 2018, men 
projektets metod har fortsatt att diskuteras. KIVO har under projekttiden ändrad 
benämning till Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg.  

Personalförmåner I kommunen finns det ett flertal personalförmåner såsom friskvård, 
personalstöd, semesterdagsväxling och löneväxling. 

Måluppfyllelse 

Personalstrategiskt mål: 

Ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Kommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incitament för att måluppfyllelse 
om att kommunen är en attraktiv arbetsgivare kan mätas. Utifrån det 
personalstrategiska arbetet som genomförts de senaste åren har personalfrågor under 
de senaste åren lyfts upp till diskussion i flera interna och politiska forum.  

Måluppfyllelse personalstrategiska mätbara mål 

Mätbara mål Måluppfyllelse 

Sjukfrånvaron ska inte öka Målet ej uppfyllt 

Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka Målet uppfyllt 

En värdegrund för kommunen ska utarbetas Målet ej uppfyllt 

 
Kommentarer 

Sjukfrånvaron har ökat från 5,6 % till 6,4 % vid jämförelse med 2018-12-31.  

Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser har ökat. 

Arbetet och processen med att utarbeta en värdegrund för kommunen flyttas till 2020. 
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Sjukfrånvaro 

Inledning 

Gällande lagstiftning anger att det i samband med delårsbokslut och i årsredovisningen 
ska anges väsentliga personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges. 
Långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt sjukfrånvaron för 
anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30 - 49 år och 50 år eller äldre ska anges.  

Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid enligt avtal.  

Sammanställning över tid 

Sjukredovisning  2019 2018 2017 2016 2015 
Total sjukfrånvaro 6,4 5,6 5,9 6,8 6,7 
– varav långtidssjukfrånvaro 36 28 37 38 40 
 
Den totala sjukfrånvaron redovisas i relation till arbetstid enligt avtal. Tabellen visar 
sjukfrånvaron för all personal i Ockelbo kommun. Den totala sjukfrånvaron 2019 har 
ökat från 5,6 % till 6,4 %. 

Korttidssjukfrånvaro 

 Korttidsjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro 
Kön 2019 2018 2019 2018 
Kvinnor 5,2 4,4 2,7 1,7 
Män 2,7 2,6 0,8 0,7 
Totalt 4,7 4,0 2,3 1,5 

 

Sjukfrånvaron i hela Sverige 

Några tydliga trender har kunnat skönjas under ett par år: kvinnors sjukskrivningar ökar 
mest, psykiska diagnoser blir allt vanligare, förvärvsarbetande blir sjuka och det är en 
samtidig ökning över hela landet och över alla av arbetsmarknadens olika sektorer. 

Både korttids- och långtidssjukfrånvaron ökar. Vad de bakomliggande orsakerna är har 
inte klarlagts. Regeringen har startat studier som kommer att analysera detta vidare 

Hög sjukfrånvaro är ett problem på svensk arbetsmarknad. Typiskt för Sverige är att 
sjukfrånvaron svänger kraftigt över tid. Förklaringarna till dessa svängningar är många. 
Det handlar bland annat om faktorer som förändringar i tillämpningen av försäkringen, 
förändrade sjukskrivningsrutiner bland läkarna samt förändrade attityder i samhället.  

Långtidssjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 
benämns långtidssjukfrånvaro. Frånvaro med tidsbegränsad sjukersättning ingår i 
beräkningen. För 2019 står långtidssjukfrånvaron för 36 %, vilket är en ökning från 28 
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% år 2018. Långtidssjukfrånvaron är fortfarande låg vid jämförelse med andra 
kommuner i länet. 

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

Kommentarer sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har ökat vid jämförelse med föregående år. Både vid 
jämförelse totalt och vid jämförelse mellan kvinnor/män.  

Att beakta vid analys av sjukfrånvaro och speciellt vid analys av männens sjukfrånvaro 
är att i och med att beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer, så påverkas 
förändringar markant vid redovisning av sjukfrånvaro. Kommunen har vid jämförelse 
med andra kommuner i länet minskad sjukfrånvaro. 

Sammanfattning 

Obligatorisk sjukredovisning i % 2019 2018 

Total sjukfrånvaro 6,4 5,6 

– varav långtidssjukfrånvaro 36 28 

Sjukfrånvaro för kvinnor 7,2 6,3 

Sjukfrånvaro för män 3,2 3,2 

Sjukfrånvaro i åldersgrupper    

29 år eller yngre 6,9 4,2 

30 - 49 år 6,3 5,9 

50 år - 6,2 5,8 

PERSONALSTATISTIK 
All personalstatistik redovisas utifrån begreppet månadsanställda, vilket innebär både 
tillsvidare och visstidsanställda. Vid annan beräkningsgrund anges detta. 
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Sammanfattning personalstatistik 
Personalstatistik 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal anställda 452 516 541 538 511 

Antal kvinnor 84% 79% 79% 80% 81% 

Antal män 16% 21% 21% 20% 19% 

Medelålder 47,2 45,5 45,1 45,0 45,9 

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

Män 47,5 43,4 42,4 47,7 44,9 

Antal anställda 60 år eller äldre 63 77 71 71 67 

Antal pensionsavgång 16 10 5 7 9 

Medellön (tillsvidare) 30 094 29 102 28 336 26 345 25 763 

Kvinnor 29 204 28 210 27 755 26 139 25 258 

Män 35 372 33 846 31 452 27 158 27 940 

Antal anställda 

I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsanställda. Totalt utbetalas ca 
700 utbetalningar av löner och arvoden varje månad. Den 31 december 2019 hade 
Ockelbo kommun totalt 452 (516) månadsanställda. Av kommunens månadsanställda 
finns 80 % (82 %) inom vård, skola och omsorg.  

Fördelning av antal anställda  

 2019 2018 

Styrelse/nämnd Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa 

Socialnämnd 192 14 206 198 12 210 

Utbildning/kultur 154 33 187 161 41 202 

Kommunstyrelsen 32 27 59 47 57 104 

Summa 378 74 452 406 110 516 

Procentfördelning 84% 16%  79% 21%  

 

Antal anställda/årsarbetare 

Sammanställningen visar på en minskning med 64 (25) månadsanställda och 73,4 
årsarbetare (16,4) årsarbetare. Antalet visstidsanställda inom kommunstyrelsen och 
utbildning/kultur har minskat. En förklaring är att arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 
extra tjänster har under 2019 avslutas. 
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 Antal anställda  Antal årsarbetare 

Styrelse/nämnd 2019 2018 Diff  2019 2018 Diff 

Socialnämnd 206 210 -4  173,4 179,4 -          6,0 

- tillsvidare 190 198 -8  166,9 170,4 -          3,5 

- visstid 16 12 4  6,5 9,0 -          2,5 

Utbildning/kultur 187 202 -15  172,7 190,1 -        17,4 

Tillsvidare 165 163 2  159,4 155,1            4,3 

Visstid 22 39 -17  13,3 35,0 -       21,7 

Kommunstyrelsen 59 104 -45  50,2 100,0 -        49,8 

- tillsvidare 46 56 -10  44,4 55,1 -       10,7 

- visstid 13 48 -35  5,8 44,9 -       39,1 

Summa antal 452 516 -64  396,3 469,5 -        73,2 

        

Tillsvidare 401 417 -16  370,7 380,6 -          9,9 

Visstid 51 99 -48  25,6 88,9 -       63,3 

Summa totalt 452 516 -64  396,3 469,5 -        73,2 

Köns- och åldersstruktur 

Av kommunens 452 månadsanställda är 84 % kvinnor och 16 % män. Medelåldern i 
kommunen är 47,2 år. Bland kvinnor är medelåldern 47,2 år och bland männen 47,5 år. 
Inom Ockelbo kommun är 63 tillsvidareanställda i en ålder av 60 år eller äldre. Under 
2019 har 16 medarbetare slutat med pensionsavgång.  

Antal 65-åringar per år (kommande pensionsavgångar) 

Avser tillsvidareanställning 2018 2019 2020 2021 Totalt 

Kommande pensionsavgångar (65 år) 1 5 6 11 23 

Medellön 

Sammanställning över medellöner för enbart tillsvidareanställda. I beräkning av 
medellön inräknas lönetillägg.  

Kön 2019 2018 Förändring 

Kvinnor 29 204 28 210 994 

Män 35 372 33 846 1 526 

Summa 30 094 29 102 992 
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Medellöner för olika yrkesgrupper 

I enlighet med fullmäktiges beslut ska genomsnittslöner för olika yrkesgrupper 
presenteras i årsredovisningen. För AID-koder omfattande tio (10) eller fler anställda 
presenteras för aktuellt år en sammanställning över medellöner. För jämförelse 
redovisas medellöner för två år. I och med nytt statistiksystem kommer medellöner för 
yrkesgrupper om mindre än fem personer inte att redovisas.  

Medellöner för olika yrkesgrupper 2019 2018 

Befattning Antal Heltidslön Antal Heltidslön 

Undersköterska äo 68 25 909 90 24 837 

Barnskötare 29 24 814 27 24 536 

Förskollärare 28 30 331 30 29 180 

Undersköterska hemtjänst 24 25 324   

Vårdare, gruppboende 20 23 469 37 23 698 

Lärare tidigare år 16 34 171 32 33 582 

Vårdbiträde äo 14 23 486 25 23 189 

Vårdbiträde hemtjänst 13 23 631   

Elevassistent 13 25 516 10 25 317 

Socialsekreterare 12 33 459 10 31 790 

Lärare grundskola, senare år 11 36 823   

Kock 10 25 337   

Framtid 

Projektet Heltidsresan kommer fortsätta att påverka arbetet de kommande åren. Det 
gemensamma projektet kommer att prägla arbetet under flera år framåt. Heltid är en 
viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och allt fler medarbetare i kommunerna jobbar 
heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att ännu fler 
arbetsgivare arbetar aktivt med heltidsfrågan. 

Ett av de personalstrategiska målen är att se över olika former av 
utbildningsmöjligheter för att möta dagens och framtidens kompetensbehov. 
Friskvårdssatsningen Friskvårdssatsning är en prioriterad åtgärd. Utifrån ett 
framtidsperspektiv är det av vikt att följa konsekvenserna av satsningen på friskvård. 
Målsättningen är att antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser fortsätter att öka 
och att man ska se ett samband med lägre sjukskrivning. 
Sjukfrånvaro Att fortsätta arbetet för fortsatt minskad sjukfrånvaro är en viktig faktor. 
Medarbetarenkät Medarbetarundersökning kommer att genomföras i början av 2020. 
Resultatet kommer att visa vilka områden som är i behov av förbättring och som 
kommer att prägla kommande år. 
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Chefs- och medarbetardagarna genomförs varje år och är viktigt del i det fortsatta 
personalstrategiska arbetet.  

Personalstrategiska områden att arbete med under kommande år är att utveckla 
ledarskap- och chefsutbildning, kompetensförsörjning och verktyg för rehabilitering 
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 Kommunstyrelsen 

 

INFORMATION – Processen med gång- och cykelvägar 
i kommunen 
I samband med upprättande av långsiktig investeringsplan inför 2020-2026 
diskuterades en viljeinriktning om att avsätta investeringsmedel för en gång- 
och cykelplan utifrån fastställd cykelplan. Medel om 5,0 diskuterades. För 
att initiera investeringen behöver en plan presenteras och ett beslut om ett 
investeringsbelopp fastställas.  
 
Tekniska enheten har, tillsammans med VGS och vägföreningen, tagit fram 
ett förlag till investering under perioden 2020-2024. 
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FÖRORD
Att gå och cykla är både miljövänliga och hälsosamma transportsätt. Om fler människor 
skulle välja att gå och cykla skulle trängseln i våra städer minska och vi skulle också få 
en bättre folkhälsa. Att skapa tillgängliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar är viktigt, 
och speciellt viktigt är det att bygga gång-och cykelvägar som kan underlätta för barn och 
ungdomar att själva ta sig till skola och fritidsaktiviteter. På så sätt minskar trycket från 
biltrafiken runt våra skolor och idrottsanläggningar vilket skapar en bättre trafikmiljö och 
minskar risken för olyckor. 

Gång- och cykelplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument som föreslår åtgärder på 
både statliga och enskilda vägar. Det är inte ekonomiskt möjligt att bygga alla åtgärder 
på en gång, utan vidare utredning av åtgärderna krävs innan projektering av dessa kan 
bli möjlig. På sidan 32 finns en prioriteringsordning över åtgärderna för att visa på vilka 
åtgärder det är viktigast att genomföra först. 

Information
Projektledare  Hanna Gustafsson, trafikingenjör 
Medverkande tjänstemän  Lovisa Enerhall, planarkitekt, Kevin Engberg, planarkitekt,  
   David Hedman, teknisk chef, Lars Landström, tekniker 
Omslagsfoto   Ockelbo kommun

Kommunala beslut
April 2018   Beslut om samråd

November 2018  Beslut om antagande 

ANTAGANDE
Planen har antagits av kommunfullmäktige 2018-11-26
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BAKGRUND
Ockelbo kommun har i sin översiktsplan som mål att alla invånare ska kunna röra sig 
tryggt och enkelt i sitt närområde. Ockelbo centrum skall också vara lättillgängligt på 
de gåendes och cyklandes villkor. Under 2015 tog ett förslag på gång- och cykelplan för 
Ockelbo kommun fram som även gick ut på samråd. Under 2016 slogs Ockelbos, Sand-
vikens och Hofors samhällsbyggnadsförvaltningar ihop till en gemensam förvaltning, 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS). 

VGS har fått i uppgift att revidera planen på nytt och detta dokument är en uppdaterad 
version av den ursprungliga planen. I arbetet med framtagandet av den nya gång- och 
cykelplanen har samarbete skett med Tekniska kontoret på Ockelbo kommun samt en 
politisk styrgrupp bestående av Tillväxtutskottet i Ockelbo.

SYFTET MED GÅNG- OCH CYKELPLANEN
Gång- och cykelplanen har som syfte att fungera som ett underlag för vidare planering 
av gång- och cykeltrafiken i Ockelbo tätort. I planen finns både åtgärdsförslag där nya 
åtgärder föreslås och prioriteras samt planeringsunderlag som kan användas i Ockelbos 
kommun arbete med gång- och cykelfrågor.

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER
Det finns flertalet nationella, regionala och lokala dokument som visar riktlinjerna för hur 
gång- och cykeltrafiken ska vara en del i samhällsplaneringen för ett hållbart samhälle.

Ockelbo kommuns översiktsplan 2012
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska styrdokument. Översikts-
planen visar kommunens mål och viljeriktningar samt är ett viktigt underlag för såväl 
detaljplaner, bebyggelseutveckling och gång- och cykelplaner.

INLEDNING

GÅNG- OCH CYKELPLANENS MÅL
��������������������������
● Öka arbets- och studiependlingen i kommunen

Detta ska primärt förbättras och stärkas:
● Stråk som underlättar och ökar möjligheten för  

arbetspendling och studiependling.
● Stråk där många barn rör sig till och från skolor
● Kopplingen till resecentrum.
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» Inledning

Ockelbo kommuns översiktsplan berör gång- och cykeltrafik till viss del. Det som berörs 
är specifika konfliktzoner, brutna länkar m.m. Ett av kommunens övergripande mål är 
att kommunen ska samverka med övriga aktörer för att gång- och cykeltrafik bättre ska 
samordnas med kollektivtrafiken.

Specifika åtgärdspunkter som berör gång- och cykelvägar översiktsplanen: 

• Det finns ett behov av att anlägga separat gång- och cykelväg längst med delar av väg 
272, mot Säbyggeby.

• Trafiksäkerhetsåtgärd vid Sundsbron, övergång mot Gäveränge. Denna trafiksäkerhetsåt-
gärd är utförd 2012.

• Trafiksäkerhetsåtgärd vid Kulturstationen.

• Södra Åsgatan, mellan Sundsbron och torget. På platsen finns endast en smal trottoar för 
fotgängare.

• Torget. Området behöver tas i ett helhetsgrepp, omformning av torg till bland annat 
förmån för gång- och cykeltrafikanter.

Läs mer om dessa åtgärder i åtgärdsprogrammet.

Regionala mål 
Regional infrastrukturplan Gävleborg 2018–2029, Länsplan för regional  
transportinfrastruktur

Detta är ett politiskt dokument som fastställer åtgärds-
planeringen för länet åren 2018–2029. I detta dokument 
ligger fokus på att skapa en infrastruktur som skapar 
förutsättningar för ett hållbart resande. I hela länet finns 
ett stort behov av förbättrade och nya gång- och cykelvägar, prioritering av gång- och 
cykelvägar är därför högt i planen. De projekt som planen beskriver som berör Ockelbo 
kommun är ett redan färdigställt projekt, gång- och cykelvägen från Ockelbo kyrka till Wij 
trädgårdar. Ett annat projekt som ligger under åtgärdsförslag år 4–6, 2021–2023, är gång- 
och cykelväg längs delar av väg 272, i riktning mot Säbyggeby. Denna åtgärd finns även i 
gång- och cykelplanens åtgärdsprogram, läs mer om den på sidan 29. 

Regeringens mål och direktiv

Regeringen vill verka för långsiktigt hållbara transportlösningar där prioritet ligger på åt-
gärder som främjar kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Ett ökat och säkert gång- och 
cykelnät kan bidra till att minska transportens miljöpåverkan samt att det även kan bidra 
till en bättre folkhälsa (Regeringskansliet). Det finns idag generellt stora brister i infrastruk-
turnätet för gång- och cykeltrafiken. Investeringar i gång- och cykelvägar har visat sig vara 
samhällsekonomiskt lönsamt. Detta tack vare att fysisk aktivitet kan bidra till en minskning 
av kroniska sjukdomar samt minskad sjukfrånvaro, vilket i sin tur leder bättre samhällseko-
nomi (Folkhälsomyndigheten).

I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 och globala mål för hållbar 
utveckling. Målen berör hållbara transportlösningar, trafiksäkerhet och hälsa. Det finns 
även tydliga målsättningar nationellt, det för att främja en god samhällsutveckling, vilket 
har sin grund i det svenska miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö innebär att våra städer och tätorter och verka för att utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö. 

Nyligen utbyggd gång- och cykelväg mellan Ockelbo kyrka och Wij trädgårdar.
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En av preciseringarna till målet har kopplingar till cykeltrafik: Kollektivtrafiksystem är mil-
jöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar.

Redan i ett tidigt skede i samhällsplaneringen bör gång- och cykeltrafiken och trafiksitua-
tionen belysas. Olika stadsprojekt, både nationella och internationella har visat att det är 
möjligt att öka en aktiv och säker transport även genom enklare åtgärder såsom till exem-
pel hastighetsdämpning och tydliga väg- och skyltmarkeringar.

AVGRÄNSNING
Planen är inriktad på hur arbets- och studiependling med cykel och gångtrafik kan öka i 
Ockelbo kommun. Planen berör i första hand åtgärder för cykeltrafiken men medför även 
fördelar för fotgängare. 

Geografiskt fokuseras gång- och cykeltrafiken  
i Ockelbo tätort. Åtgärder i byarna Åmot, Jädraås och Lingbo berörs i ett separat avsnitt. 
Där analyseras varje by för sig och trafiksäkerhets- 
höjande åtgärder föreslås på vissa specifika platser.

» Inledning

����������������

Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling.  Källa: FN
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LÄSANVISNING  
OCH DEFINITIONER
I gång- och cykelplanen beskrivs effekterna av ökat använ-
dande av cykel kopplat till nationella, regionala och lokala 
mål. Det nuvarande gång- och cykelvägnätet beskrivs och 
analyseras. I planen finns det riktlinjer för hur gång- och 
cykelvägnätet bör byggas och skötas i Ockelbo kommun. 
I kapitlet åtgärdsförslag finns förslag på mer konkreta lös-
ningar för en bättre och säkrare gång- och cykeltrafik.

I planen används olika benämningar och begrepp för att 
beskriva situationer, utformningar med mera. Här följer 
korta beskrivningar av utvalda begrepp som används i 
planen.

������
En konfliktzon är ett geografiskt område i trafiken där 
det finns risk för otillräcklig säkerhet. Det kan exempelvis 
handla om en plats där olika sorters trafik korsas.

Cykelöverfart
Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av 
moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. De 
har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt 

en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre 
hastighet än 30 kilometer i timmen. Här nedan får du veta 
mer om vem som har väjningsplikt vid cykelöverfarter – 
fordonsföraren på vägen eller den cyklande som färdas ut 
på cykelöverfarten.

Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en 
cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet 
till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare 
av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på 
cykelöverfarten (Transportstyrelsen).

Cykelpassage
Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av 
moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. Det 
finns både bevakade och obevakade cykelpassager. De kan 
vara markerade med vägmarkering för cykelpassage. Här 
nedan får du veta mer om vem som har väjningsplikt vid 
obevakade cykelpassager – fordonsföraren på vägen eller 
den cyklande som kommer från cykelbanan och ska korsa 
vägen.

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen 
anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyk-
lande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare 
av moped klass II som kommer från en cykelbana har 

väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det 
finns en obevakad cykelpassage.

Det finns även bevakade cykelpassager. Vid bevakade cy-
kelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis. 
(Transportstyrelsen)

Hastighetsdämpande åtgärd
En hastighetsdämpande åtgärd kan vara av många olika 
slag, men alltid med syftet att sänka hastigheten. En sådan 
typ av åtgärd används exempelvis på en biltrafikerad väg 
inför en extra utsatt korsning eller överfart där säkerheten 
behöver prioriteras. Själva åtgärden kan bestå av ett fysiskt 
hinder i form av en upphöjning eller en avsmalning av vä-
gen. Ett annat effektivt sätt är att använda en sidoförskjut-
ning av körbanan, även kallad chikan, en sådan kan vara 
permanent i vägbanan eller tillfällig, då ofta med skyltade 
blomlådor eller liknande. En hastighetsdämpande åtgärd 
kan också vara en varningsskylt om hastighet, automatisk 
hastighetskontroll (fartkamera) eller liknande.

������
Vid blandtrafik använder både skyddade och oskyddade 
trafikanter samma körfält. Det kan beskrivas som mot-
satsen till en separerad gång- och cykelväg. Gång- och 
cykeltrafiken är inte separerad från biltrafiken av exempel-
vis kantsten, fält, vägren etc.

» Inledning

Cykelöverfart.  Källa: Transportstyrelsen

Cykelpassage.  Källa: Transportstyrelsen

������� Källa: Google
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Separerad
En separerad gång- och cykelväg löper längs en bilväg men 
är separerad från bilvägen med ett säkerhetsavstånd mellan 
bilvägen och gång- och cykelvägen.

Breddad
Bilvägen breddas för att möjliggöra cykeltrafik längs sidan 
på vägen som skiljs av kantsten, likt en bredare trottoar.

Vägmarkering
När bilvägar inte breddas eller separeras kan markeringar 
på vägen användas. Den markerade linjen visar var gränsen 
mellan gång- och cykelbanan och bilvägen går, trots att de 
befinner sig på samma höjdnivå.

TRAFIKREGLER
I Trafikförordningen (1998:1276) och 
Vägmärkesordningen (2007:90) anges de 
trafikregler, vägmärken och vägmarkeringar 
som gäller för cykeltrafiken. Regelverken 
påverkar inte enbart cyklisternas säkerhet, utan 
även dess framkomlighet. Det kan också vara 
bra att driva kampanjer för att uppmärk-
samma och informera om vad som gäller vid 
åtgärder som trafikanterna behöver förhålla sig till. Många 
av cyklisterna har inte körkortsutbildning och det medför 
att det är extra viktigt att trafikmiljön tydliggörs i enlighet 
med regelverken för att inte skapa förvirring. 

Här följer några utdrag från T����-
ordningen som beskriver gällande reg-
�����������
• 3 kap. 6 §: Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska 

vid färd på väg föras på cykelbana där sådan finns. Om 
särskild försiktighet iakttas får dock cyklande och förare 
av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbana även om 
det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn 
till färdmålets läge. 

• 3 kap. 7 §: Cykel, mopeder och fordon som är konstrue-
rat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller 
som inte får föras med högre hastighet ska föras så nära 
som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den 
bana som används.

• 3 kap. 12 §: På väg ska vägrenen användas vid färd med 
cykel eller moped klass 2 när cykelbana saknas.

• 3 kap. 31 §: Omkörning ska ske till vänster utom i de fall 
som avses i 7 § fjärde stycket. Omkörning ska dock ske 
till höger när föraren av det framförvarande fordonet 
svänger till vänster eller tydligt förbereder en sådan sväng. 

Cyklande och mopedförare får köra om andra fordon än 
cykel och moped till höger. 

• 3 kap. 21 §: En förare har också väjningsplikt mot varje 
fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kom-
mer in på en väg.

• 3 kap. 61 §: Vid ett obevakat övergångsställe har en förare 
väjningsplikt mot gående som gått ut eller just ska gå ut 
på övergångsstället. En förare som närmar sig en obeva-
kad cykelöverfart, ska anpassa hastigheten så att det inte 
uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på 
cykelöverfarten.

• 3 kap. 59 §: På cykelbanor ska cyklande och förare av mo-
ped klass II lämnas företrädare av andra fordonsförare.

• 6 kap. 6 §: Cyklande eller förare av moped klass II som 
ska färdas ut på en cykelöverfart ska ta hänsyn till fordon 
som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om 
det kan ske utan fara.

• En cykel ska vid färd i mörker ha reflexanordning baktill, 
framtill och på sidan samt en lykta baktill och en strål-
kastare framtill. Reflexen baktill ska återkasta rött ljus. 
Reflexen framtill ska återkasta vitt ljus. Reflexanordning 
på sidan ska återkasta orangegult eller vitt ljus. Lyktan 
baktill ska kunna visa rött ljus och får avge blinkande ljus 
och strålkastaren framtill ska kunna visa vitt eller gult ljus. 
Tillkopplad sidvagn eller cykel-
kärra som saknar baklykta 
ska förses med reflex  
som återkastar rött ljus  
(3 kap. 73 §).

• Personer yngre än 15 år 
använda hjälm när de 
cyklar eller blir skjutsade 
på cykel (6 kap. 4 a §).

» Inledning

Separerad.  Källa: Google

Breddad.  Källa: Google

Illustration: Freepik
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KOMMUNBESKRIVNING
I Ockelbo kommun lever cirka 5 900 invånare varav ungefär 
hälften bor i Ockelbo tätort. Kommunens ålderspyramid 
är typisk för en landsbygdskommun, det vill säga fler äldre 
och färre yngre än genomsnittet. Befolkningstätheten är sex 
personer per km2. I Ockelbo är topografin och rullstensåsarna 
kallade Ockelboåsen och Åmotsåsen viktiga strukturskapare 
som har givit orten dess nuvarande form. 

Åsen sträcker sig genom tätorten nord-sydlig riktning och 
skapar ett huvudstråk där genomfarten finns på åsen och 
bebyggelsen har växt från åsen och utåt. Vattnet har en stor 
påverkan på landskapet och rinner tvärs åsen från Bysjön och 
vidare i Testeboån.

I dagsläget finns ingen inmätt data för hur stor andel av 
befolkningen som cyklar i Ockelbo tätort. För att kunna sätta 
ett procentuellt mål för ökning av arbets- och studiependling 
behöver mätningar av gång- och cykeltrafiken genomföras.

BEFINTLIGT GÅNG- OCH
CYKELVÄGNÄT
I Ockelbo förekommer en variation på gång- och cykelvägnä-
tet eftersom att en kontinuerlig utbyggnad har skett lokalt i 
samband med exploatering och uppkomst av nya områden och 
verksamheter. För att skapa ett komplett gång- och cykelvägnät 
har det sedan kompletterats med nya länkar. rekommendationer 
och utformningstrender har växlat med tiden vilket medfört att 
gång- och cykelbanornas utformning varierar inom Ockelbo. 
Cykelvägnätet täcker in stora delar av tätorten, men cykelvägnä-
tet är i nuläget inte helt sammanhängande och det finns många 
konfliktzoner.

I Ockelbo tätort är det nära till det mesta. Genom att cykla någ-
ra minuter nås de flesta skolor, bostadsområden, arbetsplatser 
och andra målpunkter inom tätorten, se restidsanalysen intill. 
Det gör det snabbt och enkelt att använda sig av cykeln. Med 
anledning av åsens form kan cyklisten behöva ta sig igenom en 
del upp- och nedförsbackar för att nå sin destination.

De viktiga målpunkterna är mestadelsfokuserade i de mest 
centrala delarna medan några är spridda över tätorten framför 
allt norr och söder om centrum.

Med anledning av tätortens utformning, topografin, åsen, 
bebyggelsen och viktiga målpunkter som förskolor, skolor, 
resecentrum, centrum, hälsocentral med flera formas ett 
primärt stråk med anslutande sekundära stråk för att täcka in 
de rörelsemönster som redan finns och där det finns behov av 
en fungerande cykelinfrastruktur, se kartbilden kallad Stråk på 
nästa sida. Det är framför allt i de här stråken som åtgärder och 
framtida utbyggnad bör prioriteras.

NULÄGESBESKRIVNING

Restider med cykel från torget i centrala 
Ockelbo.

RESTIDSANALYS

Baskarta: TopoWeb © Lantmäteriet.

3 minuter

9 minuter

6 minuter
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TRAFIKSÄKERHET
Det är viktigt att se till helheten och hela resan när det gäller trafiksäkerhet. Upplevs en 
situation under en resa som osäker eller farlig kan detta påverka hela resan och leda till 
att trafikanter avstår från resan eller använder annat resesätt. En känsla av trygghet är en 
grundläggande aspekt när det gäller bidragande orsaker till en ökad aktivitet. Det leder till 
fler människor i rörelse vilket gynnar hela samhället. Det sociala livet ökar i det offentliga 
rummet och cykelstråken blir attraktivare. För att skapa en trygg trafikmiljö krävs att både 
trafiksystemet som helhet och dess detaljer tänks över. Anledningar till att trafikmiljön 
känns osäker beror bland annat på otydlig skyltning och otydliga markeringar, dålig sikt 
och cykelbanor med otydlighet kring vem som har företräde.

För att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister, framförallt för barn och unga, är 
ökad trafiksäkerhetskunskap viktigt. Samtidigt behöver barns och elevers färdväg till och 
från skolan ses över och prioriteras. För att cykel ska bli attraktiv för människor i de yngre 
åldrarna måste cykelstråken vara anpassade efter deras förmåga.

Åtgärder för att höja trafiksäkerheten för gående och cyklister ska i Ockelbo kommun 
först och främst prioriteras till det primära stråket. 

T���������������
Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle kunna vara hastighetssäkring av gång- 
och cykelpassager, förstärkt snöröjning och cykelfrämjande kampanjer riktade till skolor 
och elever.

För att öka säkerheten för cyklisterna har många platser i Sverige och utomlands arbetat 
fram en metod med avvikande färger. De används främst i situationer där cyklisterna 
kommer i konflikt med motordriven trafik och det har gett goda resultat. Den avvikande 
färgen utfärdar inga regler för det markerade området utan är en hänvisning till cyklisterna 
och de övriga trafikanterna. Färgerna kan utföras på många olika sätt som färgad asfalt, 
kallplast på befintlig beläggning, målning och färgad marksten. Avvikande färger kan vara 
ett sätt att ytterligare öka säkerheten och attraktiviteten för människor att använda sig utav 

cykel som färdmedel.

Vegetation
Skötseln av sidovegetation påverkar trygghetskänslan. Kombineras bristande skötsel av 
grönområden med undermålig belysning finns risken att invånarna känner sig otrygga 
i det offentliga rummet. Konsekvenser kan då bli att vägar inte används och alternativa 
vägar går före. I många fall kan den alternativa vägen vara osäkrare utifrån ett trafiksäker-
hetsperspektiv. Ett exempel är när cyklisten cyklar i kanten på en större bilväg som inte är 
trafiksäkert utformad för cyklister för att undvika en mörk passage på cykelvägen.

Det är viktigt att vegetationen inte är för tät, eftersom det skapar osäkerhet och rädsla 
under den mörka tiden på året. En tät vegetation skapar rädsla och otäcka skuggningar. 
Cykelstråk som ligger avsides eller i naturområden och parker får inte ha många sittplatser 
utplacerade längs cykelstråken eller en underminerad belysning, eftersom det ökar risken 
för överfall. Under planeringsprocessen måste risken för överfall förebyggas. 

Vid korsningar är det viktigt att siktförhållandena är bra, oavsett om det endast är för 
cykeltrafik eller med de övriga trafikslagen. 

Den optimala belysningen för ett cykelstråk är att belysa miljön runt omkring. Det finns 
goda möjligheter att göra bra estetiska val som ökar stråkets attraktivitet och skapar bra 
överraskningar under cykelturen. Det som kan belysas är under broar och tunnlar, träd, 

RIKTLINJER
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buskar, sittplatser, fontäner, skulpturer och etc. Belysningen kan också appliceras med oli-
ka metoder, färger och ljusstyrkor. Trots biltrafikens belysning bör cykelstråken ha separat 
belysning som är anpassad efter cyklisternas säkerhet och behov.

ATTRAKTIVA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Attraktiva gång- och cykelvägar är en nödvändig förutsättning för att ändra beteenden 
och öka användandet av cykel. För att öka användandet av gång- och cykelvägar ska det 
vara bra framkomlighet, 
tillgänglighet och det ska vara 
enkelt och gent. Därför är det 
betydelsefullt att cykelstråken 
ligger i närheten av bebyg-
gelsen.

På det sättet blir trafiksäker-
heten högre, folkhälsan bättre, 
luftkvaliteten bättre, trafik-
bullret mindre och Ockelbo 
trevligare att leva och bo i. 

I ett räkneexempel där  
20 personer arbetspendlar 
från Stångjärnsvägen till 
tågstationen i Ockelbo skulle 
koldioxidutsläppen minska 
med 1 250 kg per år om var 
femte av de 20 personerna an-
vände cykel istället för bil. Var 
och en av de fem cyklisterna 
skulle spara 3 600 kronor och 
göra av med 37 500 kcal per 
år. Cyklisten har 600 meter 
närmre väg och endast två 
minuter längre restid.

En gång- och cykelväg blir attraktiv om den är gen. Att en gång- och cykelväg är gen och 
tar trafikanterna den kortaste och snabbaste vägen till destinationen är viktigt, eftersom en 
cyklist påverkas mer av en omväg än en bilist. Cyklister har också en tendens att skapa sina 

egna cykelvägar om den anlagda cykelvägen inte finns eller innebär en omväg. Det resulte-
rar i mer cykling i blandtrafik, fler korsningspunkter och minskad säkerhet.

Trafiksäkerheten är en grundpelare för en attraktiv gång- och cykelväg. En cyklist i Ock-
elbo ska känna sig säker på att det är tryggt att ta sig hela vägen till destinationen. Därför 
bör vägarna vara sammanhängande, antalet konfliktzoner minimeras och oskyddade 
trafikanter i så lång utsträckning som möjligt separeras från biltrafiken. Vid korsande med 
biltrafiken bör belysning, skyltning och i vissa fall hastighetsdämpande åtgärder finnas. 
Belysning längs gång- och cykelvägarna är också betydelsefull för att öka användningen.

Skötsel och underhåll behövs för att hålla vägen attraktiv. Vägarna ska vara släta och 
lättanvända, ojämnheter kan ibland vara svåra att väja för utan att behöva ge sig ut i bil-

En resejämförelse för en resa från Stångjärnsvägen till resecentrum. 
Röd markering visar snabbaste resväg med bil och grön linje visar snab-
baste resväg med cykel.  Källa: Resejämföraren, Lunds kommun

102 kr 29 kcal
0 kg

312 kg3 712 kr 37 601 kcal

PRIS/ÅR FÖRBRÄNNING/ÅR UTSLÄPP/ÅR

Cykel Cykel CykelBil Bil Bil

��������������������������������dagliga pendling mellan Stångjärnsvägen och 
tågstationen i Ockelbo. Med utsläpp menas mängden koldioxid.

» Riktlinjer

149



13

trafiken. Buskage som hänger in över cykelbanan bör regelbundet klippas ner för att hålla 
vägen framkomlig och sikten fri. Under vinterhalvåret behöver vägarna snöröjas och sandas. 
För att hålla liv i cyklandet även under tuffare förhållanden är det viktigt för att attraktivite-
ten att gång- och cykelvägarna prioriteras.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK  
I FYSISK PLANERING
Gång och cykel hanteras i flera steg i den fysiska planeringen. I den strategiska övergripan-
de planeringen i översiktsplan, fördjupningar, gång- och cykelplan, planprogram till mer 
detaljerat i detaljplaner och verksamhetsplaner och genomförande. För att nå de nationella, 
regionala och lokala målen bör gång och cykel beaktas och ges plats i alla led.

Det är viktigt att cykeln redan i den fysiska planeringen ses som ett fordon och ges plats. 
Med cykelns lättillgänglighet och relativt höga hastighet fungerar den utmärkt på korta och 
medellånga avstånd. Och kan användas som ett komplement till kollektivtrafik vid längre 
resor. För att cykeln som ett färdmedel ska ges den plats som behövs, prioriteras i genom-
förandet och för att det ska vara möjligt att realisera potentialen som cykeln utgör behöver 
nödvändig cykelinfrastruktur säkerställas och lyftas tidigt i den strategiska planeringen som 
sedan speglar sig i mer detaljerad planering.

I praktiken betyder det att det säkerställs att en cyklist eller fotgängare kan ta sig tryggt och 

säkert till målpunkterna eller kollektivtrafikanslutning och att det finns cykelparkering på 
stationer, hållplatser, arbetsplatser, handelsplatser, bostäder etc.

I detaljplaneringen är det viktigt att vägdragningarna är genomtänkta och att tillräckligt 
mycket mark reserveras för att gång- och cykelvägar ska få plats. Att ge plats åt cykelparke-
ringar är lika viktigt. Vid besökslokaler, bostäder och pendlingsstationer bör det finnas plats 
för att upprätta kvalitativa cykelparkeringar.

För en gång- och cykelväg ska upplevas som trygg att färdas på alla tider av dygnet är det 
bra om den placeras i närheten av andra trafikanter eller nära bebyggelse. Vid längre pend-
lingssträckor är det motiverat att separera gång- och cykelvägen mer från annan trafik. Det 
bör i sådant fall finnas alternativa och trygga cykelvägar att använda nattetid.

BELYSNING
Enligt Trafikverkets handbok för vägbelysning är belysningens största funktion att förbätt-
ra synförhållandena i trafiken. Med en god väg- och gatubelysning kan risken för olyckor 
minskas.

En god belysning bidrar även till att öka tillgängligheten, framkomligheten och ger en 
tryggare miljö. När det gäller vägbelysning för cyklister och gående är det en förutsättning 
för att det ska vara möjligt att ta sig fram på ett säkert sätt under dygnets mörka timmar. 
En god belysning är viktigt för att möjliggöra för gående och cykeltrafikanter att se even-
tuella ojämnheter i vägen. Om belysningen är god uppmanar det också till ökad gång- och 
cykeltrafik, vilket bidrar till en ökad och positiv folkhälsa. Belysning på gång- och cykelvägar 
utanför tätort bör finnas, till exempel kan vägen användas för cykelpendling till och från 
arbete. 

T������������������
• Belysningen ska vara utformad så att miljön känns trygg.

• Belysningen bör vara speciellt vid olika typer av ”hinder” och där vägen ändrar karaktär, 
till exempel vid trappor, där vägen ändrar riktning, vid korsningar samt vid buskage och 
övrig vegetation.

Trafikverkets dokument Vägar och gators utformning (VGU) är endast tvingande för det 
statliga vägnätet medan det är rådgivande för de kommunala vägnätet. Ockelbo kommun 
har idag ingen egen belysningsstrategi. 

» Riktlinjer
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VÄGVISNING
Ockelbo kommuns vägvisning för gång- och 
cykeltrafikanter behöver förbättras. Väg-
visning är en viktig del för att cyklister och 
gående ska ha lätt att orientera sig i kommu-
nen. Vägvisningen ska vara tydlig och visa 
cyklister och gående till rätt stråk, men även 
ange riktningen samt avståndet till målpunk-
ten.  Vägvisningen av gång- och cykeltrafik 
består av lokaliseringsmärken, ett lokalise-
ringsmärke visar vilken väg som kan användas 
för att ta sig till en viss plats, som exempelvis 
resecentrum, turistmål eller centrum (Trans-
portstyrelsen).

Vägvisning är till för dem som inte hittar. 
Man måste ha tid att läsa och förstå skyltar-
na och välja väg utan att det blir farligt för 
medtrafikanterna. Det får inte finnas för många skyltar på samma ställe, och de ska vara 
konsekventa och lättbegripliga. Det är viktigt att vägvisningen placeras på en höjd och i 
en riktning som gör de väl synliga. En tydlig vägvisning visar trafikanterna att kommunen 
satsar på att göra gång- och cykelnätet säkrare och lättare att orientera sig i. 

Det är främst det primära stråket i Ockelbo kommun som bör förses med vägvisning. 
Därefter även de sekundära stråken. De vägskyltar som sätts upp ska visa trafikanterna till 
centrum, resecentrum, turistmål såsom Wij Trädgårdar, förskolor samt skolor. Syftet är 
även att skylta upp de vägar som kan användas för både gång- och cykel samt för biltrafik, 
vägar med så kallad blandtrafik.

CYKELPARKERINGAR OCH CYKELPUMP
En cykelparkering vid busshållplatser och resecentrum är en viktig del i kollektivtrafikens 
infrastruktur. Förbättrade och utökade cykelparkeringar är en förutsättning för att invånar-
na i kommunen ska kunna använda kollektivtrafiken för att arbets- och studiependla. Att 
arbeta för att få goda cykelparkeringar intill kollektivtrafikstråk och att arbeta för att fler 
ska använda dessa är både positivt för miljön samt för folkhälsan. 

I och med etapp 1 av projektet 
Grön station renoverades och 
byggdes resecentrum om. Rese-
centrumsområdet är därför väl 
utrustat med cykelparkeringar, 
både med och utan väderskydd. 
Enligt Boverket finns fyra 
viktiga delar vid planering av 
cykelparkeringar vid kollek-
tivtrafiknoder, exempelvis ett 
resecentrum:

• Närhet – inga omvägar

• Tillräcklig kapacitet

• Stöldsäkerhet

• Väderskydd

För att få cyklisterna att använda sig av cykelparkeringen är lokaliseringen av parkeringen 
en viktig del. Det är viktigt att den placeras i direkt anslutning till målpunkten, avstånden 
mellan dessa bör inte vara längre än  
25 meter. För att kunna öka cykelanvändandet, är ett bra sätt att placera parkering för cykel 
närmare målpunkten än bilparkeringen är placerad.

I många städer finns det offentliga cykelpumpar upprättade, ofta i närheten av stationer 
och resecentrum där många personer vistas, men även längst med välanvända cykelstråk. 
Detta är ett verktyg för att öka användandet av cykel. I Ockelbo kommun finns det ännu 
ingen offentlig cykelpump.

Exempel på lokaliseringsmärke, lokaliseringsmärket 
kan även visa avstånd.  Källa: Transportstyrelsen

Cykelparkeringar vid resecentrum i Ockelbo.  Källa: Google

» Riktlinjer
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ÅTGÄRDSPROGRAM
Åtgärdsprogrammet redogör för behovet av mer konkreta insatser 
i gång- och cykelvägnätet. Åtgärderna varierar mellan mindre 
åtgärder som en vägmarkering eller förbättrad belysning till större 
ombyggnationer eller ny vägdragning. Inventering och analyser av 
det befintliga vägnätet, viktiga målpunkter och separata utredning-
ar ligger till grund för åtgärdsprogrammet.

Ett stort fokus har lagts på åtgärder kopplade till trafiksäkerhet vid 
de stråk som är viktiga för arbets- och studiependlingen.

Vid analysen av tätortens uppbyggnad och det befintliga gång- 
och cykelvägnätet har ett primärt stråk med flera anslutande 
sekundära stråk pekats ut som särskilt viktiga.

I åtgärdsprogrammet finns en prioriteringsordning där åtgärderna 
är kategoriserade i fyra nivåer. De utpekade primära och sekundä-
ra stråken är en av faktorerna vid prioritering av åtgärderna.

152



16

0 100 500 m

6
5

1
4

8 10
2  3

2

7

9 11

3
Kartan visar platser där det är problematiskt eller 
osäkert att ta sig fram via cykel eller till fots, så 
kallade konfliktzoner. Vid konfliktzonerna finns 
förslag på åtgärder. Kartan ger också förslag på 
nya gång- och cykelvägar för att knyta samman 
bostäder, skolor, arbetsplatser och andra viktiga 
målpunkter.

ÅTGÄRDSKARTA 1

Baskarta: TopoWeb © Lantmäteriet.
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Kartan visar platser där det är problematiskt eller 
osäkert att ta sig fram via cykel eller till fots, så 
kallade konfliktzoner. Vid konfliktzonerna finns 
förslag på åtgärder. Kartan ger också förslag på 
nya gång- och cykelvägar för att knyta samman 
bostäder, skolor, arbetsplatser och andra viktiga 
målpunkter.
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Kartan visar platser där det är problematiskt eller 
osäkert att ta sig fram via cykel eller till fots, så 
kallade konfliktzoner. Vid konfliktzonerna finns 
förslag på åtgärder. Kartan ger också förslag på 
nya gång- och cykelvägar för att knyta samman 
bostäder, skolor, arbetsplatser och andra viktiga 
målpunkter.

ÅTGÄRDSKARTA 1

Baskarta: TopoWeb © Lantmäteriet.
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Kartan visar platser där det är problematiskt eller 
osäkert att ta sig fram via cykel eller till fots, så 
kallade konfliktzoner. Vid konfliktzonerna finns 
förslag på åtgärder. Kartan ger också förslag på 
nya gång- och cykelvägar för att knyta samman 
bostäder, skolor, arbetsplatser och andra viktiga 
målpunkter.

ÅTGÄRDSKARTA 2

Baskarta: TopoWeb © Lantmäteriet.
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ÅTGÄRD 1
Korsning från Marstrand mot Wij förskola
Nuläge:
I Ockelbos södra del ligger 
bostadsområdet Marstrand. 
Längs med Vigatan finns 
idag flera bostadsområden 
belägna, alltifrån villor, kedje-
hus till flerfamiljshus. Längs 
hela Vigatan går idag en 
gång- och cykelväg separerad 
från biltrafiken. Gång- och 
cykelvägen är belägen på den 
östra sidan i riktning mot 
Ockelbo centrum. För att ta 
sig över från gång- och cy-
kelvägen till den västra sidan 
av Vigatan behöver vägen 
korsas.

Idag finns det en gång- och 
cykelväg som leder mot Wij 
förskola. Gång- och cykelvä-
gen går igenom ett bostads-
område. För att ta sig till förskolan behöver man korsa den trafikerade Vigatan. Över-
gången som finns idag leder rakt in på en parkering, vilket innebär en osäker övergång. 

Föreslagen åtgärd:
För att skapa en säker väg till förskolan från bostadsområdet föreslås att busshållplatserna 
flyttas söderut, det ger plats för en säker överfart över Vigatan. Utfarten som finns idag 
sätts igen med vegetation. En ny gång- och cykelöverfart anläggs över Vigatan. Överfar-
ten föreslås bli hastighetssäkrad i form av en upphöjning.

Vigatan

M
arstrandsvägen

ÅTGÄRD 2
Ny cykelväg på Ringvägen till Wij förskola
Nuläge:
Ringvägen leder till Wij förskola från den sydöstra delen av tätorten. Vägen dit idag är 
lågtrafikerad och relativt smal (4,5 m), vilket är positivt för att det verkar fartdämpande. 
Det kan dock bli trångt och otydligt var oskyddade trafikanter ska ta vägen vid möte med 
bilar.

Föreslagen åtgärd:
I det fall vägen vid Wij förskola öppnas för genomfart väntas trafiken öka på Ringvägen. 
För att skapa en säker väg till skolan föreslås en breddning av vägbanan, från korsningen 
med Södra Åsgatan och fram till där motortrafik förbjuds mellan ladorna, för att ge plats 
åt en vägmarkering för gång- och cykeltrafikanter. Markeringen bör då finnas på den 
norra sidan av vägbanan där belysning redan finns. 

Genom att bredda vägområdet kan gång- och cykelbanan vara 2 meter bred och vägen 
för biltrafik fortsatt vara 4,5 meter. Fastigheten för vägen är idag 8 meter bred, vilket 
betyder att inlösen av mark inte är aktuellt.

Ringvägen

Agronom
vägen
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ÅTGÄRD 3
Ny cykelväg på Rabovägen
Nuläge:
Söder om Rabovägen och 
väster om Lötstigen finns två 
befintliga gång- och cykelvä-
gar som inte är sammanlän-
kade. Sträckan ligger inom 
det sekundära flödet för 
gång- och cykeltrafikanter 
och ligger mellan målpunk-
terna ridhuset och centrum. 
Rabovägen och Lötstigen 
är två cirka 4 meter breda 
lokalgator i ett villakvarter 
med låg trafikmängd.

Den brutna länken skapar 
otydlighet och otrygghet för 
oskyddade trafikanter som 
vill ta sig mellan nämnda 
målpunkter.

Föreslagen åtgärd:
För att tydliggöra för gång- och cykeltrafikanterna som ska ta sig mellan de befintliga väg-
arna föreslås en vägmarkering i befintlig vägbana. Markeringen bör finnas på den västra 
sidan av vägbanan eftersom vägen viker av västerut från Lötstigen.

Vägbanan kan behöva breddas för att ge plats åt vägmarkeringen, fastigheten för vägen är 
8,6 meter bred.

Det är också viktigt att det tydligt skyltas mot målpunkter för att tydliggöra för trafikan-
terna vilken väg som de kan lita på kommer leda dem rätt.

ÅTGÄRD 4
Korsning Södra Åsgatan och Ringvägen
Nuläge:
Vid korsningen mellan Södra 
Åsgatan och Ringvägen möts 
två gång- och cykelvägar 
på varsin sida Södra Åsga-
tan. Där emellan finns en 
refug, men ingen markering, 
skyltning eller fartdämp-
ning. Stråket är en del av det 
sekundära flödet och knyter 
ihop ridskolan, Rabo, Wij 
förskola och centrum.

Gång- och cykelvägen är 
idag både otydlig och osäker, 
den leder endast till Ring-
vägen och inte norrut mot 
centrum. Den som ska mot 
centrum är tvungen att ta sig 
diagonalt genom en väldigt 
bred korsning.

Föreslagen åtgärd:
För att tydliggöra korsningen föreslås en ny gång- och cykelväg från öster om Södra 
Åsgatan via en ny cykelöverfart där cyklister och fotgängare har företräde. Den nya 
dragningen kopplar på ett naturligt sätt till befintlig gång- och cykelväg till centrum samt 
till norra sidan av Ringvägen vilket blir en naturlig koppling till föreslagen markering i 
vägbanan på Ringvägen mot Wij förskola.

För att uppnå lägre hastighet samt undvika att bilister kan gena genom korsningen mellan 
Ringvägen och Södra Åsgatan föreslås kopplingen mot Ringvägen att smalnas av. Där kan 
det istället rymmas mer grönyta och vägen blir således mer vinkelrät mot Södra Åsgatan.

S. Åsgatan

Rabovägen
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ÅTGÄRD 5
Korsning Vigatan och Gärdesvägen
Nuläge:
Från Marstrandsområdet 
går en gång- och cykelväg 
längs med Vigatan in till de 
centrala delarna av Ock-
elbo. Många boende och 
skolelever använder gång- 
och cykelvägen dagligen. 
I höjd med Vidammen 
korsar gång- och cykelvägen 
körbanan och byter därefter 
sida. Överfarten upplevs i 
dagsläget som både otydlig 
och osäker.

Föreslagen åtgärd:
För att öka trafiksäkerheten 
för gående och cyklister som 
ska ta sig över Vigatan före-
slås en markerad och hastig-
hetssäkrad passage. Detta skulle uppmärksamma bilister och andra fordonsförare på att 
en gång- och cykelväg korsar körbanan samtidigt som hastigheten för bilisterna sänks.

ÅTGÄRD 6
Korsning Vigatan/Södra Åsgatan
Nuläge:
Längs med Södra Åsgatan lö-
per en gång- och cykelväg på 
den västra sidan. Vägen är en 
del av det primära gång- och 
cykelstråket. Från Vigatan 
går en gång- och cykelväg på 
den norra sidan som slutar 
cirka 30 meter från kors-
ningen vid Södra Åsgatan. 
Gång- och cykelvägen nyttjas 
av bland annat boende på 
Marstrand. Vid Vigatan 
korsar gång- och cykelvägen 
den över 15 meter breda 
körbanan. Detta medför att 
cyklister och fotgängare som 
korsar Vigatan tvingas vistas 
på körbanan under en längre 
tid samtidigt som bilister kan 
hålla hög hastighet när de svänger i korsningen. Korsningen anses vara omotiverat bred i 
förhållande till trafikmängd och typ av trafik som trafikerar vägen.

Föreslagen åtgärd:
För att förkorta tiden där oskyddade trafikanter vistas på körbanan i korsningen föreslås 
att en mittrefug anläggs. En mittrefug förhindrar att bilister från Södra Åsgatan genar in i 
korsningen och sänker därmed hastigheterna. I dagsläget slutar gång- och cykelvägen på 
Vigatan strax innan korsningen med Södra åsgatan. För att knyta ihop denna gång- och 
cykelväg med den befintliga på Södra Åsgatan föreslås att gång- och cykelvägen förlängs 
hela vägen upp till korsningen.

Vigatan

Gärdesvägen
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ÅTGÄRD 7
Ny väg mellan Vigatan och Gamla Åmotsvägen
Nuläge:
I det primära stråket saknas 
en viktig länk som knyter 
samman idrottsplatsen, Mar-
strand och en del av Rabo 
med centrum, stationsområ-
det och norra tätorten.  
I nuläget måste oskyddade 
trafikanter ta vägen via Hum-
levägen mot centrum. Längs 
Humlevägen finns bilparke-
ringar direkt mot vägen på 
både sidor vägbanan vilket 
dels gör det osäkert och dels 
försvårar möjligheten att 
ordna en gång- och cykelväg.

Föreslagen åtgärd:
En ny gång- och cykelväg 
väster om Humlevägen i 
närheten av vattnet blir gen, 
attraktiv och skyddad från 
annan trafik. Längs norra 
halvan av föreslagen väg 
finns promenadstråket Häl-
sans stig där föreslagen väg 
följer samma stråk. Eventu-
ella utbyggnadsplaner på den 
grusade ytan bör beaktas vid 
anläggning och kombineras 
på ett lämpligt sätt.

ÅTGÄRD 8
Korsning Gamla Åmotsvägen
Nuläge:
För att genomföra åtgärd 7 
med ny gång- och cykelväg 
väster om Humlevägen som 
knyter samman Marstrand 
med centrum och norra 
Ockelbo behövs åtgärd 8, 
en trygg överfart som korsar 
Gamla Åmotsvägen. 

Föreslagen åtgärd:
Som en förlängning av 
åtgärd 7 bör den nya före-
slagna gång- och cykelvägen 
ansluta till den befintliga 
på norra sidan om Gamla 
Åmotsvägen. Eftersom 
Gamla Åtmotsvägen är 
relativt vältrafikerad behövs 
en cykelöverfart där cyklisten 
har företräde. Eventuellt kan 
även hastighetsdämpande åt-
gärder behövas för att skapa 
en säker överfart.
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ÅTGÄRD 9
Ny väg till Åbyggeby
Nuläge:
Vägen till Åbyggeby och Åbyggeby skola är smal och saknar för det mesta vägren. Av-
ståndet från centrum till skolan är 5 km. Vid skolan går idag elever från förskola till tredje 
klass.

Föreslagen åtgärd:
En ny separerad gång- och cykelväg längs Gamla Åmotsvägen från korsningen vid Wi-
berget fram till Åbyggeby skola. Åtgärden bedöms vara mycket omfattande. Om under-
laget visar sig vara tillräckligt för att anlägga en ny gång- och cykelväg behöver åtgärden 
utredas mer, t.ex. ytor, markinlösen, belysning med mera.

ÅTGÄRD 10
Kantsten vid korsningen Gamla Åmotsvägen/Södra Åsgatan
Nuläge:
Längs med Södra Åsgatan 
löper en gång- och cykelväg 
på den västra sidan. Cykelvä-
gen är en del av det primära 
cykelvägnätet. Vid Gamla 
Åmotsvägen korsar gång- 
och cykeltrafiken den breda 
körbanan och exponerar de 
oskyddade trafikanterna för 
biltrafik.

Föreslagen åtgärd:
För att förkorta tiden där 
cyklisterna är ute oskyddade 
på körbanan föreslås gång- 
och cykelvägens kantsten 
förlängas ut i körbanan på 
båda sidorna, precis som vid 
korsningen Vigatan/Södra 
Åsgatan. Vägmarkeringar 
som visar separering av gå-
ende och cyklister bör också 
förstärkas.

Gamla Åmotsvägen
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Nuvarande väg mellan Ockelbo tätort och Åbyggeby.  Källa: Google
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ÅTGÄRD 11
Ny cykelväg Sjöängsvägen
Nuläge:
Sjöängsvägen är en lokalga-
ta i centrala Ockelbo som 
sträcker sig från Perslun-
daskolan i norr till ortens 
hälsocentral i söder. Många 
barn som går Perslundasko-
lan använder Sjöängsvägen 
som sin skolväg. 

Den norra delen av vägen 
saknar både gång- och cy-
kelväg samt trottoar, barnen 
måste därför samsas med 
motorfordon på den relativt 
trånga vägen. På vintertid 
blir vägen än mer trång då 
snövallar finns på båda sidor 
körbanan.

Föreslagen åtgärd:
Eftersom att Sjöängsvägen 
är en väl använd skolväg för 
barn på Perslundaskolan be-
hövs en säker yta för dem att 
färdas på. En avskild gång- 
och cykelväg med kantsten 
föreslås på den västra sidan av körbanan, för att sedan knytas ihop med befintlig trottoar 
längre söderut på Sjöängsvägen. Befintlig trottoar bör också breddas för att nå upp till 
gång- och cykelvägsstandard. Eftersom den norra delen av Sjöängsvägen är relativt smal 
kan inte gång- och cykelbanan anläggas utan att visst ianspråktagande av mark kommer 
att behövas.

ÅTGÄRD 12
Utredningsområde: Torget, Framtidens centrum
Nuläge:
I hjärtat av Ockelbos tätort kring torget finns handel, 
arbetsplatser och offentliga mötesplatser. Det befintliga 
gång- och cykelstråket löper i nordsydlig riktning längs 
Södra Åsgatan. Kring torget finns det flera konfliktzoner. 
Korsningen mellan Södra Åsgatan och Torggatan kan 
upplevas otydlig och ytorna är stora. Mellan Södra Åsga-
tan till gång- och cykelvägen som leder upp till Perslun-
daskolan finns en bruten länk vilket göra att oskyddade 
trafikanter behöver korsa både bilväg och parkering. Pas-
sagen över vägen in till parkeringen är bred och otydlig.

Föreslagen åtgärd:
Hela områdets utformning behandlas separat i projektet 
Framtidens centrum, där föreslås ny sträckning av gång- 
och cykelbanor, flytt av parkeringsplatser och säkrare 
överfarter.
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En del av centrum i Ockelbo.
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ÅTGÄRD 13
Korsning Perslundavägen/Södra Åsgatan
Nuläge:
Längs med Södra Åsgatans västra sida löper en gång- och cykelväg som leder till och från 
resecentrum. Gång- och cykelvägen korsar körbanan på Perslundavägen där körbaneom-
rådet är mycket brett. Gång- och cykelvägen är heller inte gen utan går snett över körba-
nan. Under 2016 genomfördes en trafikutredning för torget i Ockelbo där även nämnd 
korsning utreddes. Utredningen föreslog att annan markbeläggning skulle anläggas i 
korsningen för att uppmärksamma bilisterna på att oskyddade trafikanter kan komma att 
passera korsningen. 

Föreslagen åtgärd:
I utredningen från 2016 föreslås en annan typ av markbeläggning där gång- och cykelvä-
gen korsar körbanan. Detta är en praktisk åtgärd men avhjälper problematiken i korsning-
en endast under barkmarkperioden. Under vintermånaderna syns inte den andra typen av 
markbeläggning vilket gör korsningen i princip lika osäker vintertid. Eftersom att denna 
korsningspunkt har höga flöden av gång- och cykeltrafik som ska till och från rese-
centrum anses det som än viktigare att ha en trafiksäker korsning året runt. Gång- och 
cykelplanen föreslår att vidare utredning av en upphöjd passage bör ske. Detta eftersom 
att upphöjningen säkerhetsställer en lägre hastighet för motorfordon. 

» Åtgärdsprogram
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Utredningsområde: Stationsområdet, Grön station
Nuläge:
En av de viktigaste målpunkterna i Ockelbo är stationsområdet. Där pendlar hundratals 
människor varje dag med tåg och buss. Det är också den första platsen många av Ockelbos 
turister möts av.

I området identifieras två konfliktzoner som inte är tillfredsställande i nuläget. Passagen 
på Norra Åsgatan (väg 272) är inte säker för oskyddade trafikanter. Vägen har en refug 
där oskyddade trafikanter kan stanna efter halva vägen men motorfordon har företräde, 
hastigheten för både oskyddade trafikanter och motorfordon är hög. Dessutom saknas 
tillräcklig belysning.

Vidare mot hållplatserna och järnvägsspåren korsar oskyddade trafikanter ännu en bilväg, 
Stationsgatan. Passagen är skyltad för övergångsställe för enbart fotgängare, vägen för 
cyklister är otydlig och trång framför allt när cyklisten har korsat Stationsgatan på väg mot 
järnvägen.

Föreslagen åtgärd:
Hela stationsområdet behandlas i ett separat projekt kallat Grön 
station, etapp 2. Där föreslås flera åtgärder som förändrar både 
motortrafiken och gång- och cykelvägar.

Här föreslås andra åtgärder än de som föreslås i projektet Grön 
station. Dessa åtgärder utgår ifrån ett scenario där Grön station 
inte genomförs och befintlig situation kvarstår, åtgärderna foku-
serar på gång- och cykeltrafiken.

Passagen som korsar Norra Åsgatan föreslås bli en cykelöverfart 
där både cyklister och fotgängare har företräde, en upphöjd 
bredare markyta med annorlunda markbeläggning, alternativt 
fartdämpande åtgärder innan överfarten. Befintlig refug är kvar 
men överfarten rätas upp och mer mark tas i anspråk för gång- och cykelbana för en mer 
naturlig sträckning mot stationsområdet. Eftersom gång- och cykelvägen lutar ner mot 
korsningen kan det också behövas en hastighetsdämpning för cyklister innan korsningen, 
exempelvis en upphöjning även för oskyddade trafikanter. Platsen behöver tydlig skyltning 
och mer belysning för att göra alla trafikanter uppmärksamma på varandra och på de 

hastighetsdämpande åtgärderna. Vid korsningen nedanför, över Stationsgatan, föreslås en 
cykelöverfart där cyklister och fotgängare har företräde. Hastigheten bedöms inte vara sär-
skilt hög men platsen är otydlig där biltrafik, bussar, cyklister och fotgängare ska samsas. 

Därför föreslås korsningen förbli plan men annan markbeläggning och tydligare skyltar 
och belysning behövs. Trottoaren utanför stationshuset kan bli bredare vilket gör vägen 
för cyklister tydligare och plats för möten med fotgängare rymligare. 

ÅTGÄRD 14
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ÅTGÄRD 14

» Åtgärdsprogram

Utredningsområde: Stationsområdet, Grön station
Idag finns en markerad väglinje för gång- och cykelväg i stationsområdets norra del. För 
att undvika att bilar kör upp och parkerar på gång-och cykelvägen så föreslås att kantsten 
anläggs hela vägen upp till anslutande gång- och cykelväg. 
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ÅTGÄRD 15
Väg upp mot Perslundaskolan från stationsområdet
Nuläge:
För att tag sig upp till Per-
slundaskolan samt bostäder 
i området från resecentrum 
använder idag gående och 
cyklister Perslundavägen. Vä-
gen är smal och på vintertid 
finns knappt utrymme för 
både mötande bilar samt gå-
ende och cyklister. Sikten är 
också delvis skymd då vägen 
ligger i en svag kurva. I en 
trafikutredning för torget i 
Ockelbo som genomfördes 
2016 föreslogs en ny gång-
bana på den södra sidan av 
Perslundavägen.

Föreslagen åtgärd:
För att höja trafiksäkerheten 
för de oskyddade trafikan-
terna föreslås precis som ut-
redningen från 2016 – att en 
upphöjd gångbana anläggs 
på den södra sidan av Per-
slundvägen. Denna gångbana 
kopplas på befintlig gång- 
och cykelväg på Perslundavägen samt gång- och cykelväg på Södra Åsgatan.  De flesta 
cyklister som tar sig till Perslundaskolan förväntas använda sig av befintlig gång- och 
cykelväg vid torget, samt markerad gång- och cykelväg på norra delen av Perslundavägen. 
Därav föreslås att endast anlägga ett trafiksäkert utrymme för gående.

ÅTGÄRD 16
Korsningen Sjöängsvägen/Skolvägen
Nuläge:
I dagsläget finns en gång-och 
cykelväg på den norra delen 
av Skolvägen som skolbarn 
på Perslundaskolan använder 
sig av. I gång- och cykelpla-
nen föreslås en ny gång- och 
cykelväg längs Sjöängsvägen 
som sedan behöver knytas på 
befintlig gång- och cykelväg 
på Skolvägen. I dagsläget 
finns ingen säker passage 
från gång- och cykelvägen 
längs Skolvägen över till 
Sjöängsvägen. Ett stort antal 
bilar parkerar på Skolvägen 
och sikten för barnen som 
ska korsa vägen blir därmed 
ofta försämrad.

Föreslagen åtgärd:
En säker passage i form av 
ett övergångställe bör anläg-
gas från befintlig gång- och 
cykelväg på Skolvägen över 
till planerad ny gång- och 
cykelväg på Sjöängsvägens västra sida.  Eftersom övergångstället ska ligga vid en skola 
bör det vara hastighetssäkrat med exempelvis en upphöjning. Skolvägen är relativt smal 
så ingen mittrefug krävs på övergångstället. På Skolvägen finns en parkeringsficka för 
skolbussen. Denna kommer eventuellt behöva flyttas längre västerut för att inte påverka 
sikten vid övergångstället
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ÅTGÄRD 17
Ny cykelväg vid Skomakaren
Nuläge:
Södra Åsgatan som leder 
från kulturstationen mot 
Ockelbo centrum är idag 
märkt med varningsskylt, 
skylten visar varning för 
cyklande och mopedförare. 
Märket anger en vägsträcka 
där cyklande eller mopedfö-
rare ofta korsar eller kör in 
på vägen. Längs denna väg 
finns en gång- och cykelväg 
från kulturstationen fram 
till Ockelbogårdars kon-
tor. Därefter finns en smal 
gångväg fram till korsningen 
där Södra Åsgatan möter 
Perslundavägen.

Föreslagen åtgärd:
För att skapa en säker gång- och cykelväg behövs en separering av biltrafiken och oskyd-
dade trafikanter. Därför föreslås att den befintliga gångvägen breddas. Trottoaren är idag 
cirka 1,5 m bred. För att det ska vara en trafiksäker gång- och cykelväg behöver den vara 
minst 2,5 m bred. 

Den tänkta åtgärden ska sedan knytas ihop med befintlig gång- och cykelväg som går mot 
Ockelbo centrum. Vid korsningen Södra Åsgatan/Perslundavägen föreslås också en ny 
åtgärd, läs mer om denna på sidan 24, åtgärd 13.

ÅTGÄRD 18
Korsning vid Kulturstationen
Nuläge:
Korsningen som är belä-
gen intill Perslundavägen 
är ostrukturerad och en 
osäker överfart för gång- och 
cykeltrafikanter. Intill och 
längs med Kulturstationen 
finns en gång- och cykelväg 
anlagd. För att ta sig över 
till den redan anlagda gång- 
och cykelvägen behöver den 
breda och ostrukturerade 
vägen korsas. Gång- och 
cykelvägen har sitt slut vid 
Ockelbogårdars kontor och 
därefter fortsätter den med 
endast en smal trottoar. 

Vägen mellan Ockelbo- 
gårdars kontor och torget är 
märkt med en varningsskylt 
för cyklister, vilket betyder 
att blandtrafik kan före- 
komma. 

Föreslagen åtgärd:
För att göra denna korsning mer strukturerad och säker behöver vissa åtgärder göras. 
För att bilister som kommer från Norra Åsgatan inte ska kunna gena in i korsningen så 
är förslaget att smala av infarten från Norra Åsgatan. På så sätt får gående och cyklister 
en bättre uppsyn och kan se i tid om det kommer en bilist. De bilister som kommer från 
Södra Åsgatan behöver en tydligare infart upp mot Perslundavägen. En gång- och cykelö-
verfart föreslås att anläggas och skyltas upp. Se illustration för bättre överblick.
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ÅTGÄRD 19
Korsning vid stationsområdets norra sida
Nuläge:
Stationsområdet är placerat 
längs det primära stråket 
och är en av de viktigaste 
målpunkterna i Ockelbo. 

Mellan stationsområdet och 
norra sidan av tätorten finns 
idag ingen tydlig koppling. 
Den naturliga vägen från 
norra delen av tätorten är att 
korsa Norra Åsgatan direkt 
söder om Sundsbron.

Norra Åsgatan är en av 
Ockelbos mest trafikerade 
vägar, drygt 4 800 fordon på 
ett årsmedelsdygn. Medel-
hastigheterna är uppmätta till 
långt över skyltad hastig-
hetsbegränsning vid senaste 
mätningen 2017. En åtgärd för att knyta ihop norra Ockelbo med stationsområdet ställer 
därför högra krav på en säker passage med fartdämpande åtgärder.

Föreslagen åtgärd:
Eftersom trafikmängden är stor och hastigheterna ibland höga föreslås en hastighets-
säkrad gång- och cykelöverfart med klassningen mycket god trafiksäkerhetseffekt, där 
de oskyddade trafikanterna har företräde. Vägbanan är bred, 8 m, därför föreslås att 
vägbanan smalnas av vid överfarten för att avståndet för oskyddade trafikanter i vägbanan 
ska bli kortare.

Korsningen söder om överfarten mot öster och stationsområdet görs smalare, det leder 
till lägre hastigheter och bättre sikt vilket ökar trafiksäkerheten. Avståndet från korsning-
en och cykelöverfarten blir längre och därmed säkrare för överfarten.

ÅTGÄRD 20
Ny cykelväg och korsning vid Gäverängeskolan
Nuläge:
Gäverängeskolan ligger i 
centrala Ockelbo och omfat-
tar förskoleklass till årskurs 
3, samt fritidshem. Totalt går 
cirka 120 elever på skolan.

Idag finns en gång- och 
cykelväg som leder in på 
Gäverängeskolans skolgård. 
För att ta sig till och in på 
den gång- och cykelvägen så 
behöver trafikanterna vistas  
i gaturummet. 

Idag finns en asfalterad gång- 
och cykelväg från järnvägs-
överfarten mot Gäveränge-
skolan. Idag ligger gång- och 
cykelvägen på den västra 
sidan av vägen, skolan på 
den östra sidan. En överfart 
för att säkert ta sig till över 
vägen rekommenderas.

Föreslagen åtgärd:
För att göra en säker gång- 
och cykelväg till skolan är 
förslaget att det ska anläg-
gas en hastighetsdämpande överfart över Gäverängevägen, där den befintliga gång- och 
cykelbanan tar slut. Vidare föreslås en gång- och cykelväg på den östra sidan om Gäve-
rängevägen. Den nya gång- och cykelvägen knyts sedan ihop med den befintliga gång- och 
cykelvägen som leder in på Gäverängeskolans skolgård.
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ÅTGÄRD 21
Ny cykelväg längs Hamrångevägen
Nuläge:
I dagsläget går en gång- och cykelväg längs med Hamrångevägens södra sida och slutar 
vid infarten till Björkvägen. Vidare österut på Hamrångevägen ligger flera stora arbetsgi-
vare där övervägande del av de anställda tar sig till arbetet med bil. Vägen är bred med en 
väl tilltagen vägren på den södra sidan. 

Föreslagen åtgärd:
Gång- och cykelplanen har som mål att öka arbets- och studiependlingen och eftersom 
flera stora arbetsgivare ligger längs med Hamrångevägen bör lämplig färdväg för gång- 
och cykeltrafik finnas. Förslagsvis utökas befintlig vägren till ett cykelfält, som är en lämp-
lig lösning när majoriteten av de oskyddade trafikanterna är vuxna arbetspendlare. 

ÅTGÄRD 22
Ny cykelväg till Säbyggeby
Nuläge:
Idag finns ingen koppling för skyddade 
trafikanter mellan området kallat Säbyg-
geby och resterande Ockelbo tätort. Sä-
byggeby avgränsas från tätorten genom 
väg 303 som går i öst-västlig riktning 
tvärs Norra Åsgatan som går i nord-syd-
lig riktning. Norra Åsgatan byter namn 
efter korsningen till Säbyggebyvägen.

Korsningen mellan de båda vägarna 
är stor och vältrafikerad. På Säbygge-
byvägen finns varken tillräcklig vägren 
eller kantsten, vidare söderut på Norra 
Åsgatan cirka 250 meter från korsningen 
finns en smal trottoar med kantsten.

En gång- och cykelväg från korsningen 
Norra Åsgatan/väg 303 ut mot Säbyg-
geby finns med i gällande detaljplan, 
gång- och cykelvägen är också utpekad 
av Region Gävleborg i Regional infra-
strukturplan Gävleborg 2018– 2029.

Föreslagen åtgärd:
En gång- och cykelväg längst väg 272 till Movägen föreslås. Gång- och cykelvägen kan anläg-
gas på flera alternativa sträckningar. Kommunen förordar sträckning längs 272 från korsningen 
Hamrångevägen/Norra åsgatan fram till Movägen. Om utredningen av denna sträckning visar 
att alternativ sträckning är lämpligare kan gång- och cykelvägen anläggas genom bostadsområ-
det väster om väg 272.  På grund av förhållandena vid korsningen mellan Säbyggebyvägen och 
väg 303 föreslås korsningen vara planskild. Bj
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ÅTGÄRD 23
Gång- och cykelväg vid bro över Laån, Gamla Åmotsvägen
Nuläge:
Under 2017 anlade Trafikverket en gång- och cykelväg på gamla Åmotsvägen upp till Wij 
trädgårdar. På sträckan över bron över Laån anlades dock endast en målad linje i asfalten. 
Trots att tanken är att endast en bil från vardera håll ska trafikera bron samtidigt, blir det 
ofta möte mellan bilister mitt på bron vilket resulterar i att bilisterna använder gång- och 
cykelvägen för att kunna mötas. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som färdas på 
bron blir därför väldigt nedsatt, speciellt under vintermånaderna när mörkret faller på. 

Föreslagen åtgärd:
För att stärka upp skyddet för de oskyddade trafikanterna på bron föreslår Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att en upphöjd gång- och cykelväg med 
kantsten anläggs även på bron, likt övrig sträckning av gång- och cykelvägen. Ett annat 
alternativ kan vara att avgränsa gång- och cykelvägen med pollare för att motverka att 
bilister tar gång- och cykelvägen i anspråk vid färd över bron. 

» Åtgärdsprogram
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PRIORITET ÅTGÄRD KORT BESKRIVNING TYP OMFATTNING STRÅK

22 Ny väg till Säbyggeby Ny sträckning Stor Primärt

19 Korsning vid stationsområdets norra sida Korsning Liten Primärt

14 Utredningsområde: Stationsområdet, Grön station Separat Stor Primärt

2 Ny cykelväg på Ringvägen till Wij förskola Ny sträckning Stor Sekundärt

5 Korsning Vigatan och Gärdesvägen Korsning Medelstor Primärt

11 Ny cykelväg längs Sjöängsvägen Ny sträckning Medelstor Primärt

12 Utredningsområde: Torget, Framtidens centrum Separat Stor Primärt

13 Korsning Perslundavägen/Södra Åsgatan Korsning Liten Primärt

16 Korsningen vid Sjöängsvägen/Skolvägen Korsning Liten Primärt

17 Ny cykelväg vid Skomakaren Ny sträckning Medelstor Primärt

18 Korsning vid Kulturstationen Korsning Medelstor Primärt

20 Ny cykelväg och korsning vid Gäverängeskolan Flera olika Medelstor Sekundärt

23 Gång- och cykelväg vid bro över Laån, Gamla Åmotsvägen Kantsten Medelstor Sekundärt

PRIORITERINGSORDNING

Medelhög prioritet

Hög prioritet

Medellåg prioritet

Låg prioritet

Åtgärdsnummer

Teckenförklaring

10

I åtgärdsprogrammet finns en prioriteringsordning där åtgärderna är kategoriserade i fyra 
nivåer. De utpekade primära och sekundära stråken är en av faktorerna vid prioritering av 
åtgärderna.

» Åtgärdsprogram
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PRIORITET ÅTGÄRD KORT BESKRIVNING TYP OMFATTNING STRÅK

1 Korsning från Marstrand mot Wij förskola Korsning Liten Sekundärt

4 Korsning Södra Åsgatan och Ringvägen Korsning Liten Sekundärt

6 Korsning Vigatan/Södra Åsgatan Korsning Medelstor Primärt

7 Ny väg mellan Vigatan och Gamla Åmotsvägen Ny sträckning Medelstor Primärt

8 Korsning Gamla Åmotsvägen Korsning Liten Primärt

10 Kantsten vid korsningen Gamla Åmotsvägen/Södra Åsgatan Kantsten Liten Primärt

15 Väg upp mot Perslundaskolan från stationsområdet Ny sträckning Medelstor Sekundärt

3 Ny cykelväg på Rabogatan Ny sträckning Liten Primärt

9 Ny cykelväg till Åbyggeby Ny sträckning Stor Sekundärt

21 Ny cykelväg längs Hamrångevägen Ny sträckning Stor Inget

PRIORITERINGSORDNING

Medelhög prioritet

Hög prioritet

Medellåg prioritet

Låg prioritet

Åtgärdsnummer

Teckenförklaring

10

» Åtgärdsprogram
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JÄDRAÅS
I Jädraås sker det primära rörelseflödet för både mo-
tortrafik och oskyddade trafikanter via Jädraåsvägen. Det 
är den väg som kopplar samman majoriteten av bostads-
bebyggelsen med förskola, service och knutpunkterna för 
kollektivtrafiken. Åtgärder som bidrar till säkrare vägar 
längs Jädraåsvägen och vid korsningspunkter där oskyd-
dade trafikanter behöver korsa vägen bör prioriteras. Det-
ta gäller framför allt vid busshållplatser och nära förskola.

Busshållplatserna bör också stärkas upp för att bidra 
till ökad användning av kollektivtrafik. Förslagsvis kan 
plattformar och väderskydd anläggas vid hållplatsen för 
en säkrare och tryggare upplevelse.

Förskola

Hållplats

Jädraåsvägen

Hållplats

Bostäder

Bostäder

Busshållplatsen vid Folkets hus i Jädraås. Analys av bebyggelsen i Jädraås.
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LINGBO
I Lingbo bör vägen till och från tågplattformen priorite-
ras. För att skapa en trygg och användbar väg för många 
boende i Lingbo föreslås grusvägen mellan Kolvägen och 
Backvägen anläggas och tillgänglighetsanpassas. På den 
här vägen bör det också finnas tillfredsställande belysning. 
Vidare på Kolvägen fram till tågplattformen bör vägen 
anpassas för säkrare gång- och cykeltrafik, det kan göras 
med förnyad vägmarkering, bättre skyltning och bättre 
belysning.

Kolvägen söderut bör också stärkas upp för att skapa en 
säkrare väg för boende söder om tågplattformen.

Kolvägen

» Åtgärdsprogram
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ÅMOT
Precis som i Jädraås finns det även i Åmot en väg som 
skär mellan en stor del av bostadsbebyggelsen och övriga 
viktiga målpunkter. Söder om Åmotsvägen finns både 
hållplatser, förskola, service och livsmedelshandel. Det 
gör att Åmotsvägen behöver korsas för att nå målpunk-
terna. Prioritering av säkerhetshöjdande åtgärder bör ske 
vid korsning av Åmotsvägen och på vägar till och från 
förskola och livs. Busshållplatserna är placerade strax 
söder om Åmotsvägen.

Även i Åmot finns det busshållplatser som behöver stär-
kas upp, exempelvis med en plattform. Särskilt vintertid 
är det viktigt att ge plats vid hållplatserna då gaturummet 
krymper och snöröjningen bildar höga vallar.

Bostäder

Åmotsvägen

Bostäder

Förskola

Hållplats

Hållplats

Hållplats

Livs

Analys av bebyggelsen i Åmot.Busshållplatsen vid förskolan i Åmot.
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ANSVARSFÖRDELNING
Sveriges vägnät består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Längs med de statliga 
vägarna är det Trafikverket som bygger och underhåller gång- och cykelvägar. I Ockelbo 
tätort så är det väg 272 mot Säbyggeby, väg 303 mot Hagsta, väg 576 genom Ockelbo 
centrum, väg 579 mot Wij Trädgårdar och vidare som är i Trafikverkets ägo. Trafikverket 
är även väghållare på vägarna till Åmot, Lingbo och Jädraås

Beslut om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas längs med statliga vägar i en kom-
mun tas i Länstransportplanen som upprättas av Region Gävleborg. Kommunen har möj-
lighet att prioritera vilka gång- och cykelvägar kommunen anser som mest angelägna att de 
byggs till Länstransportplanen. I Ockelbo kommun är ny gång- och cykelväg till Säbyggeby 
samt åtgärder längs väg 272 de högst prioriterade.  

I Ockelbo tätort underhåller en vägförening flertalet av vägarna. Ockelbo kommun har ett 
stort andelstal i föreningen och bekostar också nybyggnation av gång- och cykelvägar längs 
med vägarna. 

Övriga enskilda vägar i Ockelbo kommun ägs och underhålls av olika vägföreningar, 
samfälligheter och i vissa fall enskilda markägare. Nybyggnation av gång- och cykelvägar 
längs med dessa vägar bekostas av föreningarna själva där möjlighet att söka bidrag från 
Trafikverket finns om föreningen erhåller statligt driftsbidrag. Kommunen kan även stötta 
vägföreningarna i trafiklösningar där det finns angelägenhet till det, tillexempel vid skolor 
och förskolor. 

I gång- och cykelplanen föreslås åtgärder både på det statliga och enskilda vägnätet. För att 
dessa åtgärder ska kunna bli verklighet behöver ett nära samarbete finnas mellan vägfören-
ingarna, Ockelbo kommun, Region Gävleborg och Trafikverket. I Ockelbo kommun ska 
satsningar på gång- och cykelåtgärder prioriteras för att öka det hållbara resandet. En årlig 
budget för gång- och cykelåtgärder bör skapas för att främja satsningar på utbyggnaden av 
gång- och cykelinfrastrukturen. 

DRIFT OCH SKÖTSEL
Sommar-, vår- och höstväghållning
Efter vintersäsongen är det viktigt att sanden sopas upp snarast eftersom denna åtgärd har 
stor betydelse för cyklisternas säkerhet och framkomlighet. På hösten är det också viktigt 
att löv sopas upp kontinuerligt. Upptagning av sand och löv ska prioriteras på gång- och 
cykelvägar framför bilvägar.  Under sommarmånaderna ska gång- och cykelvägarna vara 
fria från ogräs och annan växtlighet som kan vara en säkerhetsrisk för fotgängare och 
cyklister. Beskärning av skymmande häckar och träd längs med gång- och cykelvägar ska 
ske ur både säkerhets- och trygghetssynpunkt. 

DRIFT OCH ANSVAR
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Vinterväghållning
Att välja cykeln framför bilen även vintertid är både ett miljövänligt och hälsosamt 
transportsätt. En avgörande faktor för att få fler människor att välja att cykla även under 
de kallare månaderna i Sverige är att vinterväghållningen sköts på ett bra sätt. Redan vid 
några få centimeters snö kan det vara besvärligt för en cyklist att ta sig fram på ett bra sätt. 
Många cyklister upplever också säkerhetsrisker med kombinationen av halka och mörker. 
Undersökningar visar att en stor del av trafikolyckor som drabbar cyklister kan härledas till 
en brist i underhållet av gång- och cykelvägar. Den vanligaste orsaken till olyckor uppges 
vara halka enligt en studie gjord av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). 
Därav är det av största vikt att snöröjning och halkbekämpning sker på ett effektivt sätt. 
I Ockelbo tätort ska gång- och cykelvägar snöröjas först. Speciellt viktiga är de gång- och 
cykelvägar som går utanför skolor och förskolor. För att förebygga halkolyckor ska även 
gång- och cykelvägar halkbekämpas. Ockelbo kommun ska ha som mål att snöröjning ska 
ske på de primära gång- och cykelstråken inom två timmar när snödjupet överstiger två 
centimeter.

» Drift och ansvar
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GÅNG- OCH CYKELPLAN – OCKELBO KOMMUN – ANTAGANDE
Gång- och cykelplanen har varit på samråd mellan 2018-04-25 - 2018-05-16. Inkomna 

synpunkter kan läsas i samrådsredogörelsen, 2018-10-03. Planen har beslutats att antas 
av kommunfullmäktige 2018-11-26  
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-01-17 

Referens 
KS 2019/00807  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 

Förslag till beslut 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings verksamhetsplan för 
miljöstrategiskt arbete 2020 enligt förslag antas. 
,                        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd svarar 
nämnden för Hofors, Ockelbo och Sandviken kommuners miljöstrategiska 
arbete. Respektive kommunstyrelse är därmed beslutande instans för det 
miljöstrategiska arbetets innehåll och inriktning.  
                          

Beslutsunderlag 
VGS tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04, VGS2019/92  
Förslag till verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete, VGS2019/92                           
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
Fax 
026-27 07 75 

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

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Miljö- och hållbarhetsenheten 
 

 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-12-04 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2019-12-04 

Dnr  
      

Sida 
2(4) 

 

 

 

Inledning 
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd tar fram en verksamhetsplan 
för det miljöstrategiska arbetet inom Hofors, Ockelbo och Sandvikens 
kommuner. Planen beskriver vilka arbetsuppgifter som ska utföras samt visar 
prioriteringen utifrån befintliga resurser. Verksamhetsplanen för den 
miljöstrategiska uppgiften beslutas av alla tre kommunernas 
kommunstyrelser för tydligare förankring i organisationen.  
 
Inom hållbarhetsarbetet ansvarar nämnden enligt reglementet även för 
kommunernas energi- och klimatrådgivning samt det strategiska 
naturvårdsarbetet.  

Verksamhetsplanens innehåll 
I verksamhetsplanen bryter verksamheten ner nämndens och 
kommunstyrelsernas mål och mått. Enheten har därefter tagit fram en 
detaljerad planering för verksamhetsområdet. Detta dokument, tillsammans 
med bilagan, utgör verksamhetsplanen för det miljöstrategiska arbetet inom 
Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner. 

Resurser 
1,2 tjänst, 1 339 timmar planeringsbar tid. 
 
Verksamheten föreslår att vi under 2020 ska fördela arbetet enligt nedan 
(andel av en heltid): 
 
Miljöstrategiskt program Ockelbo, Kretsloppsplanegrupper 23%  
Målarbete Agenda 2030, utbilda och stötta verksamheter 26% 
Driva, stötta och delta i nätverk, inkl. Miljöforum 12% 
Uppföljning, enkäter och rankningar 30% 
Utveckla verksamheten och söka externa medel 29% 

 
Fördelningen innebär att 0,9 tjänst med miljöstrategiska arbetsuppgifter och 
0,3 tjänst med miljöcontrolleruppgifter. 

Kort beskrivning av verksamhetsområdet 
Enligt reglementet svarar Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för 
kommunernas strategiska miljöarbete. Det innefattar uppgifter internt inom 
kommunorganisationerna. Området innehåller också utbyten på läns- och 
riksnivå. 
 
Internt inom kommunorganisationerna är den miljöstrategiska funktionen en 
viktig resurs i arbetet med att följa upp och bidra till att minska 
verksamheternas miljöpåverkan.  
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Fokus under 2020 kommer vara att arbeta med att ta fram ett nytt  
miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun, arbeta med och informera 
om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen i de tre kommunerna samt 
driva, stötta och delta i kommunala och regionala nätverk för att utveckla 
samverkansformer. Vi vill även utveckla och utöka den miljöstrategiska 
verksamheten bl a genom att söka externa medel.  
 
En tredjedel av tiden går åt till att svara på enkäter, rankingar och olika 
uppföljningar från Länsstyrelsen, Klimatkommuner, Ekokommuner, Aktuell 
Hållbarhets kommunranking, sammanställningar från Region Gävleborg och 
liknande. Den miljöstrategiska funktionen är Sandvikens kommuns 
representant i föreningen Klimatkommunerna samt Ockelbo kommuns 
representant i föreningen Sveriges Ekokommuner.  
 
Den miljöstrategiska funktionen är även kontaktperson för Agenda 2030-
projektet Glokala Sverige, den fungerar som remissinstans i miljö-, 
hållbarhets- och klimatfrågor och är kommunernas representant i regionala 
styrgruppen Miljöforum som samordnar arbetsgrupper för samverkan i länet 
liksom kontaktperson för kommunerna i arbetet med att ta fram en ny 
Kretsloppsplan (fd avfallsplan).   

Uppföljning 
Uppföljning av denna verksamhetsplan kommer att ingå i Miljö- och 
hållbarhetsenhetens ordinarie uppföljning vid varje tertials slut. 
Återrapportering sker i respektive kommuns bokslut. 
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Bilaga 1 
 
Planerade aktiviteter under 2020: 
 

 Stödja andra verksamheter i miljöstrategiska frågor 
 Inkommande ärenden, såsom remisser, frågor, förslag och enkäter 
 Uppföljning miljömålsåtaganden mm. 
 Stötta Hofors i målarbete och Agenda 2030 
 Ta fram ett miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun 
 Informera KS i Hofors, Ockelbo och Sandviken i samband med 

uppföljning och verksamhetsplanering 
 Stötta nätverket för hållbart näringsliv, Sandviken 
 Driva nätverk hållbart Sandviken, internt i kommunkoncernen 
 Miljöforum, delta i den regionala styrgruppen för samordning av 

arbetsgrupper i Gävleborg 
 Kontaktperson för kretsloppsplanegrupp, lokalt i Sandviken, Hofors 

och Ockelbo 
 Söka externa medel för riktade insatser i de tre kommunerna 
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UPPFÖLJNING MILJÖPROGRAMMET  
HÖSTEN 2019 

 
Klimat 

Målformulering  Når vi 
målet 

Kommentar Tid  

Transportsystemet förändras successivt mot 
mer miljöanpassade transportslag och ett 
resurssnålare samhälle 
 

Tveksamt 
 

Kommunen har kontinuerliga träffar med X-
trafik, Regionen och Trafikverket. 
Cykelplanen antogs 2018. 
 
Snabbladdare finns i centrala Ockelbo och 
publika laddare vid Wij trädgårdar, vid IP 
samt vid kvarteret Uret. Dessutom laddning 
på pendlarparkeringarna i Ockelbo och 
Lingbo. Vissa fordon planeras ersättas av el-
fordon under 2020. 
 
Trots att mycket görs, bl a tankas kommunens 
fordon med HVO100, så är detta en stor 
omställning som kräver ytterligare insatser.  

2020 

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

Ja Cykelplanen har reviderats och antogs i 
november 2018. I länstransportplanen har 
medel avsatts för gång- och cykelvägar. 

2025 

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

Nära 
 

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

2020 

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

Pågående Antalet resor med X-Trafik har minskat med 
3,8% mellan 2016-2019, dock var det en 
ökning på 1,5% mellan 2016 och 2017 för att 
sedan gå ner. 
 
Antalet tågstopp i Ockelbo ökade med 46% 
mellan 2017 och 2018 och det finns ett antal 
mål som arbetas med kontinuerligt för att 
förbättra kollektivtrafiken som ökat antal 
turer och fler tågstopp. 

2020 

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

Nej 
 

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

Energianvändningen har 2018 minskat med 
sammantaget 12 % jämfört mot 2009.  
(9,1% minskning på el (och olja) och 13.8% 
minskning på fjärrvärme.) 

2020 

2014 ska all uppvärmning av kommunala 
fastigheter vara fossilfri.  

Ja Den sista oljepannan är utfasad. 2014 
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Biologisk mångfald 
 
 

Vatten 

  

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

Nej 
 

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

 

2014 

2014 ska alla kommunens personbilar vara 
miljöklassade. 

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

2014 

2020 ska andelen förnybar energi inom 
transportsektorn vara 10 %.  

Ja Efterhand som bensinbilar fasas ut till 
etanol/el/diesel klarar vi kravet. Diesel från 
PREEM innehåller redan nu 10 % biodiesel. 
Etanol- och elbilar förbättrar statistiken ännu 
mer. 

2020 

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

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

2014 

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

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

2014 
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Nr Målformulering  Når vi 
målet 

Kommentar Tid  

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

Ja Stora opåverkade områden är utpekade i 
översiktsplanen. 

2020 

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

Ja (nära) Arbetet med reservatsbildning fortlöper. 
Avvaktar Länsstyrelsens beslut. Dock är det 
osäkert om området hinner skyddas innan 
utgången av 2020. 

2020 

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

Nära 
 

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

2020 

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

Ja 
 

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

2020 

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

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

2020 

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

Ja 
 

2019 är siffran 14,7%. 2015 

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

Nära Naturvårdsarbete pågår kontinuerligt.  2020 

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

Ja  I skolan arbetas med frågan.  2020 

20 Kommunens förskolor och skolor ska 
fortsätta att utveckla utomhuspedagogik. 

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

2015 

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

Ja Inga åtgärder planeras. 2020 

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

viltstammar av fisk och andra vattenlevande 
organismer. 

Nära Arbete pågår kontinuerligt och 
projektbidrag söks för biologisk 
återställning när utlysning sker.  

2020 

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

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

2020 

24 Kommunens ska arbeta i enlighet med 
vattendirektivets åtgärdsprogram 

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

2015 

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

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

2020 

26 Områden intressanta för 
dricksvattenproduktion ska ha ett långsiktigt 
skydd. 
 

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

2020 

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

Nej Detta tar tid och målet nåddes inte till 
målåret. 

2017 

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

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

2020 

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

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

2020 

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

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

2017 

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

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

2020 

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

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

dock arbete med att sanera 
områdena. 
 

2020 

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

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

2020 

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

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

2020 

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

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

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

2020 

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

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

2014 

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

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

 

2015 
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 Giftfri miljö 
 
 
 
 

  

185



 

 

5 (5) 

 

God bebyggd miljö 

 

 

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

vid nyetablering av byggnadsverk.   
Ja I strandskyddsärenden och andra 

ärenden bevakas friluftslivets 
intressen. 
 

2020 

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

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

2015 

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

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

2020 

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

Ja Kommunen arbetar utifrån detta i 
ärenden som berör torvbrytning. 

2020 

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

 

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

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

2020 

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

Ja Kriterierna beaktas vid 
planläggning samt 
bygglovsprövning. 

2020 

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

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

2020 

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

Nej Arbete med att ta fram underlag är 
påbörjat.   
 

2014 
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BAKGRUND 

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

Processen  

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

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

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

Innehåll och förhållande till andra styrdokument  

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

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

Tidsram och revidering  

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

Krav på strategiska planer inom miljömålsområdet  

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

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

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

Avgränsning  

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

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

Fokusområde Nationella miljökvalitetsmål  

Klimat   Begränsad klimatpåverkan  
 
Biologisk mångfald  Levande skogar  

Ett rikt odlingslandskap  
Ett rikt växt och djurliv 
Myllrande våtmarker  
  

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

Giftfri miljö   Giftfri miljö  
Skyddande ozonskikt  
Frisk luft 

  
God bebyggd miljö  God bebyggd miljö  

Säker strålmiljö 

Översikt över styrdokument  

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

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

Uppföljning 

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

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

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

miljöanpassade transportslag och ett resurssnålare 
samhälle 
 

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

Alla nämnder  
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2020 

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

Begränsad 
klimatpåverkan 
God bebyggd miljö 

KS 
BMN 

2025 

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

Begränsad 
klimatpåverkan 
God bebyggd miljö 

KS 
BMN 

2020 

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

God bebyggd miljö 
Begränsad 
klimatpåverkan 

KS 
BMN 

2020 

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

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

Alla nämnder 
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2020 

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

Begränsad 
klimatpåverkan 
Frisk luft 
Bara naturlig 
försurning 

KS 
Ockelbogårdar 
BMN 

2014 

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

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

Alla nämnder 
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2014 

8 EES 2014 ska alla kommunens personbilar vara 
miljöklassade. 
 

Begränsad 
klimatpåverkan 
Frisk luft 

Alla nämnder 
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2014 

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

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

Alla nämnder 
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2020 

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

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

Alla nämnder 
Ockelbogårdar 
Ockelbo vatten 

2014 

11 ÖP 
EES 

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

Begränsad 
klimatpåverkan 
 

KS 
BMN 

2014 
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Biologisk mångfald 

 

Levande skogar 

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

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

Ett rikt växt- och djurliv 

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

Myllrande våtmarker 

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

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka 
områdenas karaktär. 

 

Levande skogar 
Ett rikt växt- och djurliv 
 

KS 
BMN 

2020 

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

Levande skogar KS 
BMN 

2020 

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

Ett rikt odlingslandskap  KS 
BMN  

2020 

15 ÖP 
NP 

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

2020 

16 ÖP 
NP 

Arealen av stödberättigad betesmark ska öka. (Basår 
2012) 
 

Ett rikt odlingslandskap KS 
BMN 

2020 

17 ÖP 
NP 

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

Ett rikt odlingslandskap Alla nämnder 2015 

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

Ett rikt växt- och djurliv KS 
BMN 

2020 

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

Ett rikt växt- och djurliv KS 
UKN 
BMN 

2020 

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

Ett rikt växt- och djurliv UKN 
BMN 

2015 

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

Myllrande våtmarker KS 
BMN 

2020 
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Vatten  

  

Levande sjöar och vattendrag  

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

Ingen övergödning  

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

Grundvatten av god kvalitet  

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

Bara naturlig försurning 

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

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

KS 
UKN 
BMN 

2020 

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

Levande sjöar och 
vattendrag 
 

KS 
BMN 

2020 

24 ÖP 
 

Kommunens ska arbeta i enlighet med vattendirektivets 
åtgärdsprogram 

Levande sjöar och 
vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet 
 

KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2015 

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

Grundvatten av god kvalitet KS 
BoM 
Ockelbo Vatten 

2020 

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

Grundvatten av god kvalitet KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2020 

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

Grundvatten av god kvalitet KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2017 

28 ÖP 
 

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

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

KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2020 

29 ÖP 
NP 
 

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

Ingen övergödning BMN 
Ockelbo Vatten 

2020 

30 ÖP 
NP 
 

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

Ingen övergödning BMN 2017 

31 ÖP 
NP 

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

Bara naturlig försurning KS 
BMN 

2020 
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Giftfri miljö 

 
Giftfri miljö 

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

Skyddande ozonskikt 

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

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

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

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

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

ska identifieras och klassas.  
Giftfri miljö BMN 2020 

33 ÖP 
RO 

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

Giftfri miljö KS 
BMN 

2020 

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

Giftfri miljö BMN  
Ockelbo Vatten 

2020 

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

Giftfri miljö BMN 
 

2020 

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

Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 

KS 
Ockelbogårdar 
BMN 

2014 

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

Ett rikt odlingslandskap 
Giftfri miljö 

Alla nämnder 2015 
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God bebyggd miljö  

 

 
 

God bebyggd miljö  

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

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

Säker strålmiljö 

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

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

KS 
BMN 
UKN 

2020 

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

God bebyggd miljö KS 
BMN 
UKN 

2015 

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

God bebyggd miljö 
Levande skogar 

KS 
UKN 
BMN 

2020 

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

God bebyggd miljö KS 
BMN 

2020 

42 ÖP 
RO 

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

 

God bebyggd miljö 
 

KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2020 

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

God bebyggd miljö 
Säker strålmiljö 

KS 
BMN 
 

2020 

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

God bebyggd miljö 
Säker strålmiljö 

Ockelbogårdar 
BMN 

2020 

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

God bebyggd miljö KS 
BMN 
Ockelbo Vatten 

2014 
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Bilaga 1. Sveriges 16 miljökvalitetsmål 

 
1. Begränsad klimatpåverkan  
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet uppnås. 
  
2. Frisk luft  
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
 
3. Bara naturlig försurning  
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i 
markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och 
hällristningar. 
 
4. Giftfri miljö  
Förekomsten av ämnen i miljön som skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 
 
5. Skyddande ozonskikt  
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 
 
6. Säker strålmiljö  
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av 
strålning. 
 
7. Ingen övergödning  
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 
 
8. Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas. 
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9. Grundvatten av god kvalitet  
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktions-förmåga och den 
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kultur-värden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 
 
11. Myllrande våtmarker  
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
 
12. Levande skogar  
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 
 
13. Ett rikt odlingslandskap  
Odlingslandskapets och jordbruks- markens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
 
14. Storslagen fjällmiljö  
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden 
samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa 
värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot 
ingrepp och andra störningar. 
 
15. God bebyggd miljö  
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 
16. Ett rikt växt- och djurliv  
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
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HÄLSNING FRÅN LANDSBYGDEN OCKELBO KOMMUN 
[NLEDNING Ank 20l -01- 22 
Välkommen tillbaka till vardagen! D '0 O 000%0 nr .............................~ 

Här kommer ett rop på hjälp från Ockelbo kommuns landsbygd!! 

Det är nu januari och ett nytt årtionde inleds, det pratas om invandring, bostadsbrist, 
arbetslöshet, skola, sjukvård och omsorg m m. Frågor som alltid är på agendan och 
mycket viktiga frågor tycker även vi men för oss på landet finns även andra frågor 
som behöver lyftas fram. 

En fråga och dagligt samtalsämne som lyfts som ett stort problem är vargen och dess 
förvaltning. Här känner vi, och flera med oss, att gränsen nu är nådd och att något 
måste göras för att kunna leva på landsbygden utan den mer eller mindre psykiska 
stress (ohälsa) som vargen ger oss varje dag. 

Vi vill att våra barn ska kunna vara ute och leka som vi gjorde när vi var små. 
Vi vill att våra djur ska kunna vara ifred i sina hagar som de alltid har varit. 
Vi vill släppa våra hundar lösa iskogen som vi alltid har gjort. 
Vi vill känna oss trygg ...... 

När man bosätter sig på landsbygden så är dessa kriterier en självklarhet kan man 
tycka. Det kan vara långt till skola, affärer, hälsocentral, tågstation, bensinstation, 
räddningstjänst m m. Men för oss är det värt att göra avkall på mycket av detta om 
rätt kriterier i övrigt uppfylls. Vi väljer att kompromissa! 

Tidigare har det varit en självklarhet att bosätta sig på landsbygden men det är det 
inte längre. I förlängningen kan detta innebära stora samhällsekonomiska förluster 
och begränsande möjligheter för en kommun som Ockelbo om förutsättningarna inte 
längre finns för en fungerande landsbygd med öppna landskap samt garantier för ett 
fungerande friluftsliv, rekreation samt möjligheten till jakt & ñske. 

Vi ska direkt säga att vi inte på något sätt är för en nollvision av varg. Vi tänker heller 
inte slänga oss med en massa utredningar, statistik och s k experters utlåtanden. 
Vi vill representera det vi och många med oss upplever och känner idag. Upplevelsen 
är inget som man kan ta ifrån oss och känslan det medför är argument nog att lyfta 
denna fråga som kommuninnevånare. Vi söker helt enkelt en fungerande förvaltning 
enligt de mål som satts upp, fördelat över landet enligt tänkt modell. I och med detta 
kan en acceptans skapas men idag är vi långt ifrån det då denna fråga 
överhuvudtaget inte prioriterats de senaste åren. Detta har lett till att vi idag har en 
koncentration av varg i Mellansverige som bär upp hela Sveriges miniminivå av varg 
och säkerligen mer därtill. Snart är våren här och föryngringar är att vänta vilket 
innebär ännu högre koncentrationer av varg. För oss är det här helt oacceptabelt och 
fullständigt ohållbart. 

Idag förs det mycket pajkastande i sociala medier, främst mellan ytterligheterna. 
På ena sidan dem som är för en nollvision av varg och på andra sidan dem som på 
ett extremt sätt är för varg, lite utav romantiker. I det senare fallet är dessa människor 
en minoritet som dock hörs mycket och tar stor plats i diverse medier. I många fall 
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finns inte ens någon koppling till landsbygden utan det har blivit en principfråga som i 

vissa fall övergått i ren aktivism. Tyvärr så för detta inte frågan framåt det minsta, 
snarare tvärtom och förlorarna är vi som valt att bo på landsbygden. Detta i 

kombination med en oprioriterad fråga på nationell nivå ger fritt spelrum för 
minoriteten att påverka. 

Dock kan vi nu skönja att frågan på senare tid lyfts fram allt mer då varg- 
problematiken börjar få stor påverkan lite varstans. En anledning är troligen att den 
politik som förs för tillfället upplevs skapa en polarisering mellan stad och landsbygd. 
Mycket av servisen monteras ned, närpolis saknas, drivmedelspriser går upp 0 s v 
vilket motsätter sig en levande landsbygd där hela Sverige skall leva. Detta kopplat 
till att det nu börjar naggas på de intressen som trots allt gjort att vi vill bo kvar gör att 
det nu börjar bildas opinion på olika sätt. Intressen såsom friluftsliv, rekreation i skog 
& natur, jordbruk, djurhållning, jakt & fiske påverkas. Snart är vår landsbygd inte 
längre attraktiv! Det går i rasande takt nu, vilket nog inte alla förstår de begynnande 
konsekvenser utav. Vi som lever närmast har sett vart det bär nu under en längre tid 
och vill lyfta frågan innan det för sent. 

BAKGRUND 
Källa: Naturvårdsverket 

Minst 170-270 vargar enligt riksdagsbeslut från 2013 

I riksdagsbeslutet En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191, 2013/14:MJU) står 
det att ”vargens referensvärde för en gynnsam bevarandestatus ska vara 170-270 
individer”. i samband med beslutet gav Riksdagen uppdraget till Naturvårdsverket att 
bedöma var referensvärdet ligger inom det föreslagna intervallet. l beslutet sägs att 
det referensvärde för gynnsam bevarandestatus som Naturvårdsverket fastställer ska 
sedan inte få underskridas. Naturvårdsverket slog då fast referensvärdet 270 utifrån 
då bästa tillgängliga kunskap, rapporterade till EU att referensvärdet för varg satts till 
270 individer och att vargens bevarandestatus var gynnsam. 

Minst 300 vargar för att uppnå gynnsam bevarandestatus 

År 2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda gynnsam 
bevarandestatus för varg. l uppdraget ingick bland annat att utifrån ett brett 
vetenskapligt underlag utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska 
anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet. 

l slutredovisningen rapporterade Naturvårdsverket att sammantagen forskning visar 
att det behövs minst 300 vargar i Sverige, samt minst en ny immigrant från Finland 
eller Ryssland vart femte år för att vargen ska kunna anses ha gynnsam 
bevarandestatus. 

Gäller inte riksdagsbeslutet från 2013 längre? 

l riksdagsbeslutet En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191, 2013/14:MJU7) 
anger man att referensvärdet för en miniminivå för varg ska ligga inom intervallet 
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170-270 individer. I samma beslut anges också att de stora rovdjuren ska uppnå och 
bibehålla en gynnsam bevarandestatus, som i dagsläget innebär en lägsta nivå på 
300 individer. 
- 

I fråga om vad som krävs för en gynnsam bevarandestatus har det framkommit ny 
forskning som gör att intervallet om minst 170-270 vargar inte längre står sig. 
Eftersom det som riksdagen beslutade inte är sådant som står sig över tid utan 
ändras och ska uppdateras när det kommer ny forskning så är det istället siffran 300 
vargar som baseras på den nya forskningen som används för att bedöma påverkan 
på gynnsam bevarandestatus, sade då Andreas Ahlén, jurist på Naturvårdsverkets 
viltförvaltningsenhet. 

Nytt referensvärde 

Nu gäller även inför EU att Sverige ska ha ett golv på 300 vargar. Vart sjätte år 
rapporterar Naturvårdsverket till EU om statusen för olika arter och naturtyper enligt 
artikel 17 i EU:s art- och habitatdirektiv. 

- 
l rapporteringen anges även att referensvärdet för varg är_300 individer. Det är det 

lägsta antal vargar som ska finnas i Sverige säger Marcus Ohman, chef för 
viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande 

Stöd i domstolsdom 
- Eftersom bedömningen av vad som är gynnsam bevarandestatus ska bygga på 
bästa tillgängliga forskning har man i rovdjursförvaltningen vid exempelvis beslut om 
jakt utgått från minst 300 vargar sedan 2015. Denna nivå får också stöd i en dom från 
Högsta förvaltningsdomstolen från 2016. Nu har därför 300 vargar även rapporterats 
in som referensvärde till EU, fortsätter Marcus Öhman. 

Vad menas med gynnsam bevarande status? 
När man ska försäkra sig om att en art finns kvar på lång sikt behöver man ta hänsyn 
till flera olika saker. Det krävs att det finns ett tillräckligt stort antal individer som har 
kontakt med varandra, men också att det ñnns tillräckligt med livsmiljöer för arten. 
Dessutom ska det finnas en variation i generna mellan individerna. Om alla har lika 
gener ökar nämligen risken för att arten dör ut. 

Referensvärden = minimivåer 

Naturvårdsverket har beslutat om så kallade referensvärden för björn, varg, järv och 
lodjur. Dessa värden anger det antal individer som minst behövs för att arten ska 
anses ha gynnsam bevarandestatus. 

Referensvärdet är därmed en miniminivå som inte får underskridas nationellt. 
Populationens storlek bör alltså ha en marginal till miniminivån. 
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UNDERTECKNADES KOMMENTARER TILL BAKGRUND: 
Detta är anledningen till att Iicensjakt uteblivit under ett antal år nu, miniminivån har 
höjts lagom till tänkta Iicensjakter. Det anmärkningsvärda i detta är att det bara 
pratas om gynnsam bevarandestatus. 
I riksdagens beslut från 2013 angavs det att gynnsam bevarandestatus skulle ligga i 

intervallet 170 - 270 vargar men det angavs också i beslutet att vargen skulle 
finnas i hela Sverige, utom på Gotland och i den alpina regionen. 

Det övergripande målet för de stora rovdjuren berättar även om att i Sverige, nu och i 

framtiden, ska rovdjurens bevarande ske med hänsyn till samhällets intressen. Det är 
formulerat så här: 

"Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och 
kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt 
EU.'s art- och habitatdirektivet. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare 
att hålla tamdjur och hänsyn tas till de människor som lever och verkari 
rovdjurstäta områden ". 

Det är djupt bekymrande att man verkar se mer till kraven om strikt skydd för rovdjur, 
läs bevarandestatus, än till behovet av att anpassa förvaltningen till den lokala 
verkligheten och de socio-ekonomiska och kulturella förutsättningar som råder där. 
Vi behöver flexibla lösningar som kan skapa social acceptans och resultera i en mer 
biologiskt och socialt hållbar rovdjurspolitik. 
Idag har vi en hög till mycket hög vargkoncentration på en begränsad geografisk yta 
av hela Sverige. Det gör att ett fåtal län med befolkning får ett orimligt högt 
rovdjurstryck. Tyvärr fastnar ofta rovdjursfrågorna i en sifferexercis om 
vargstammens bevarandestatus, utan hänsyn till människa, lokala näringar och 
intressen. 

Det är också anmärkningsvärt att ett riksdagsbeslut från 2013 gällande nivån för 
gynnsam bevarandestatus kan omprövas via ett uppdrag till Naturvårdsverket som 
ännu mer anmärkningsvärt anser sig vara beslutande instans och anmäler den nya 
nivån till EU. Ett märkligt fenomen eftersom alla verk är underställda Riksdagens 
beslut. Hade det inte varit på sin plats att ompröva nivån i riksdagen först där även 
andra aspekter då fått en chans att föras på tal? 
l skrivande stund pågår en inventering fr 0 m 1 oktober 2019 t o m 31 mars 2020. 
lnventeringen bygger på ett engagemang från främst jägare och länsstyrelser att 
samla in DNA underlag i form av revirmarkeringar (urin) och avföring. Redan nu har 
vi ett resultat om 300 individer och då vet vi att det finns ett mörkertal eftersom alla 
inte ställer upp på detta då tilltron till en fungerande förvaltning av varg uteblivit. Man 
är helt enkelt uppgivna då responsen från styrande instanser uteblivit. 
Ytterligare salt i såren är att det tänkta verktyget ”Skyddsjakt” långt ifrån fungerar 
tillfredsställande. Verktyget var tänkt att vara en skyddsåtgärd i frånvaron av 
licensjakt för att reglera uppstådda problem med varg ex angrepp på tamboskap, 
jakthundar, oskygga individer 0 s v. Tyvärr, kan vi konstatera att länsstyrelsen ofta 
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avslår skyddsjakt efter skyddsjakt. I de fall länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt 
upphäver förvaltningsrätten det eftersom det finns två tre mycket aktiva 
organisationer som ser till att överklaga varje skyddsjakt. En minoritet som får 
spelrum att äventyra demokratin. Tänk om alla beslut som tas kunde överklagas lika 
enkelt? Hur skulle det se ut? Bakgrunden här är allt för vaga, fritt för tolkning samt 
verklighets främmande kriterier som är lätta att överklaga. 
SITUATIONEN IDAG 
ldag bär ett antal län i Mellansverige, som sagt, i stort hela vargstammen. Nästan 
dagligen kommer rapporter om incidenter och konflikter mellan människa och varg. 
l Gävleborg är situationen ansträngd och bara Ockelbo kommun berörs idag av hela 
fem vargrevir. Till detta skall läggas de individer som ej hävdar något revir, dom går 
liksom under radar. Kartan nedan visar på situationen 2018/2019, en situation som 
knappast kommer att se bättre ut efter pågående inventering, då nya revir bildas hela 
tiden.

~
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Senast vi hade Iicensjakt på varg var vintern 2016 då dets k Ockelboreviret sköts 
bort. Då var vi direkt berörda av ett par revir, främst Ockelbo- och Blybergsreviret. 
I samband med den jakten gjordes en enkätundersökning där enkäten skickades ut 
till slumpvis utvalda invånare över 18 år i Ockelbo kommun. Totalt omfattade 
utskicket 500 personer, vilket motsvarar ca 10% av alla myndiga kommuninvånare. 
Svarsfrekvensen var 54 procent. Ur sammanställningen av enkäten kan man bl. a 
läsa: 

"Enkäterna visar tydligt att licensjakten inte upplevs som tillräcklig i omfattning. 
Majoriteten av de som svarat anser fortfarande att de begränsas av att leva med varg 
och andra rovdjur i närområdet. Det kan dock vara svårt att fånga upp långsiktiga 
effekter efter bara ett år med vargjakt. Därför är det viktigt för oss att fortsätta följa 
länsinvånarnas upplevelse av att leva med rovdjuri sin' närhet. En sådan uppföljning 
skulle även behöva göras på nationell nivå" säger Joel lsensköld, enhetschef på 
Natur- och viltenheten. 

Källa: https://\/vww.deöstora.c0m/notiser/20l6/december/16/lansstyrelsen-har- 
utvarderat-vargjakten-i-ockelbo-kommun-ZO16/ 

Året efter beviljades jakt på Blybergsreviret men det överklagades av dessa s k 
miljöorganisationer och efter det har en förvaltande Iicensjakt lyst med sin frånvaro 
eftersom miniminivån höjts successivt gällande bevarandestatus. 
Istället har det hänvisats till att s k skyddsjakt skall användas som verktyg när 
problem uppstår, läs ovan. Här kan nämnas att det i Ockelbo i närtid gjorts fem 
skyddsjaktsansökningar som har fått avslag plus en begäran i Åmot som 
överklagades och avslogs med en löjeväckande motiveringar. 
Förstå nu att missnöjet är stort då vi idag berörs av hela fem revir och helt saknar en 
fungerande förvaltning via Iicensjakt, ej fungerande skyddsjakt och en vargstam som 
hela tiden växer koncentrerat. Frustrationen är enorm! Man kan ju undra vad en 
enkät i dag skulle visa på? 

Vargpolitiken var tänkt att bygga på fakta, vilket dock inte verkat vara fallet. 
Fortfarande är det känslor och inte lagar som styr över vår vargpolitik, speciellt från 
dem som inte har vargen i sitt eget närområde. Vissa vill to m ha en större vargstam 
än vad som är beslutat, men man vill inte ha dem i sin 'egen närhet. 

Riksdagen har enats om att Sverige ska ha en population på 170 - 270 vargar. Om 
populationen blir större ska man tillåta skyddsjakt på varg. Denna nivå bygger på att 
den svenska vargstammen är kraftigt inavlad och att det behövs både ett så stort 
antal vargar för att säkra vargen genetiskt samt att det också behövs tillskott på nya 
vargar via invandring av nya vargar, företrädesvis från Ryssland. På detta sätt är den 
svenska vargpolitiken uppbyggd. Detta har tyvärr havererat fullständigt och det är vi 
på landsbygden som får betala priset. 

HAR VI RÅD MED VARG? 
Idag lever vi i ständiga prioriteringar och vargen skall ju finnas i hela Sverige, utom 
på Gotland och i de alpina regionerna (läs rennäring) är det sagt. Ett sätt som det 
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pratas om är att flytta individer men då ska man veta att det är förknippat med stora 
kostnader. Ett exempel är den s k Junselevargen. Hon transporterades söderut inte 
mindre än fyra gånger då hon ställde orsakade problem, till en kostnad av 7,4 
miljoner kronor, men vandrade varje gång tillbaka norrut. Och sedan våren 2014 har 
hon inte setts till. Slutsatsen av detta är att det kommer att kosta enorma pengar att 
genomföra liknande aktiviteter. Alternativet är att låta vargstammen sprida sig själv 
men det kommer att innebära än större koncentrationer i t e x Gävleborg i väntan på 
att vargarna sprider sig själv med allt vad det innebär. Har vi verkligen råd att lägga 
enorma pengar på en vargstam som inte ens är utrotningshotad och sedan den 
utrotades av våra förfäder ej ens har Skandinaviskt ursprung? Ska vi lägga pengar på 
detta när vi prioriterar bort andra saker i vår välfärd och gör avkall på fungerande 
samhällsfunktioner? Dessutom förstör vi mycket av möjligheterna till en attraktiv 
landsbygd med öppna landskap och rekreation, möjligheter som kan stimulera till ett 
företagande kopplat till det. Anledningar som gör att vi kanske får en inflyttning istället 
för motsatsen med avbefolkning. Vi sätter mycket på spel! 

Visserligen har Sverige gjort förpliktelsen gällande en miniminivå gentemot EU men 
risken ärju att den nivån plötsligt höjs igen vis av historien. Vad har vi då som lockar 
till ett liv på landet närt det redan idag är ansträngt? Inte mycket i våra ögon, i 

regeringens livsmedelsstrategi så ska vi bli självförsörjande i Sverige?? Hur går den 
ekvationen ihop?? Större delen av vargstammen finns i Mellansverige och 
landsbygden har då inom en snar framtid förvandlats till en nationalpark! 

sA HÄR BORDE DET VARA! 
För att vara trovärdigt måste beslut om vargförvaltningen ske så nära de som 
berörs som möjligt. Idag är vi helt bakbundna och det vore ju rimligt att t e x 
Gävleborgs län och Ockelbo kommun fick råda över sina möjligheter att i möjligaste 
grad nå upp till sina visioner. Det ärju helt absurt att vargens intressen ställs högre 
än människors psykologiska hälsa och möjligheter att bo och verka. 

SLUTORD 
Vi vet att antalet vargrevir ökar vilket också leder till konsekvenser och konflikter i allt 
större grad. Trots att vargstängsel byggs m h a bidrag, läs ytterligare kostnader, hart 
e x fårbönder inte alltid lyckats hålla vargen utanför hagarna. Begäran av skyddsjakt 
överklagas och avslås. Mindre småskaliga näringar med djurhållning nekas bidrag till 
stängsel då man inte uppfyller kriterierna och man får stå för kostnaderna själv. 
Därför slutar nu flera med sin verksamhet eller hotar att göra det. Hundar blir dödade 
av varg underjakt, mycket tragiskt för de drabbade. Här är exempelvis ett av 
kriterierna till skyddsjakt att fyra hundar skall attackeras innan begäran beviljas. Vem 
vill offra sin hund efter ett par incidenter? 

Hundarna är ett viktigt verktyg för t e x effektiv älgjakt. Löshundsjakten som är något 
av ett kulturarv, unikt i Norden, hotas. Hundavel för våra svenska hundraser hotas, 
likaså våra svenska lantraser av kreatur. Vi har en älgstam som håller på att krascha, 
mångfalden och balansen i våra viltstammar rubbas. Avskjutningsmålen på älg kan 
inte hållas för få vill chansa och släppa sin familjemedlem, älghunden, i ett vargrevir. 
De stora skogsbolagen och andra skogsägare knorrar och hänvisar till betesskador. 
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Ensamarbete i skog & mark ärju inte ovanligt i vår region. Arbetsmiljöaspekten börjar 
nu lyftas fram som ett hot mot vissa yrken. 

Fastighetspriserna sjunker då många fastigheter säljs med argument som jakt- och 
fiskerätt, närheten till natur och friluftsliv, möjligheter till smäskaligt jordbruk 0 s v. 

Är det så här man vill se landsbygdens framtid och i så fall varför ska just vi betala 
det höga priset för den svenska vargstammen? 

Ska vi överhuvudet taget ha en livskraftig vargstam i Sverige så måste vi se en mera 
rättvis fördelning av populationen. Vi kan inte ha en lagstiftning som tillämpas lite 
som man vill ute i våra myndigheter. Det är när man tillämpar lagstiftning på sådant 
sätt som man nu gör, som människor inte litar på politiken. Saknaden av 
tjänstemannaansvar gör att ingen behöver ifrågasättas. Alla län måste nu ta sitt 
ansvar inte bara de fem län som idag berörs, om vi nu tycker att det är värt 
kostnaderna det kommer att innebära och innebär redan idag. I annat fall måste vi 
kraftigt reducera antalet vargar som landet kan hysa och anpassa nivån. 

Som sagt det pratas om invandring, bostadsbrist, arbetslöshet, skola, sjukvård och 
omsorg m m. Frågor som alltid är på agendan och mycket viktiga frågor men vi anser 
att frågan om hindren till en attraktiv kommun liknande budskapet i denna skrivelse 
också måste tas med då det är en del av helheten. Vi måste ställa oss frågan ”en 
levande landsbygd och ett aktivt företagande kontra en växande tätort med död 
landsbygd?” Vi får inte göra avkall på våra möjligheter och vårt varumärke! 

VI KRÄVER AV VÅRA FÖRTROENDEVALDA 
Nu önskar vi att NI, alla partier i Ockelbo, går samman och förmedlar landsbygdens 
oro och önskan om lättnad i vargfrågan vidare till Stockholm. Det enda 
vargförvaltningen i denna uteblivna form tillför är än mer tändvätska till 
centraliseringen och den polarisering som idag upplevs mellan stad och landsbygd. 

Detta blir allt mer påtagligt, så lägg ner era färgglada partiflaggor, gör gemensam sak 
och samarbeta TILLSAMMANS i denna för oss alla så stora problematik, nämligen 
vargen. Tänk vilket genomslag det skulle kunna innebära! 

Vi som medborgare i Ockelbo kommun kräver nu en handlingsplan och vi vet att vi 
för mångas talan i detta. 

>Blan 

Per-Johan Åberg Qg/elQå'Edberg 
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Relaterade Länkar som belyser problematiken: 

https://www.helahalsingland.se/artikel/debatt-vargplagan-blir-varre-och-varre-pa-landsbvgden- 
detta-maste-fa-ett-slut 

https://www.op.se/artikel/debatt-vilken-nvtta-har-vargproiektet-haft 

httpszl/alltomiaktochvapen.se/iaktnvheter/rovdiuren-skapar-oro-pa-landsbvgden/ 

https://www.iaktoiagare.se/kategorier/rovdiur/alghund-dod-efter-rovdiursangrepp-20200103/ 

https://www. iaktoiagare.se/kategorier/debatt/-va rgstam men-ska-ned-till-170-va rgar--20200109/ 

https ://svenskiakt.se/sta rt/nvhet/sa-vilI-natu rva rdsverket-utveckla-skvddsiakten-pa-vaLgZ 

https://www.helahaIsingland.se/artikel/replik-ni-spottar-pa-manniskors-radsIa-for-vargen-va r-ar-er- 
em pati-nordulv?fbclid=lwAR1wnTKXS3dkAJ NaZXX-hSM m2Ds4lEaS-4qqnhuYesg8ZSOlWBd8Ysp5A 

https://www.de5$tora.com/n0tiser/2016/december/16/Iansstvrelsen-har-utvarderat-vargiakten-i- 
ockelbo-kommun-2016/ 

https://svenskiakt.se/opinion/debatt/nar-far-vi-forvaltande-iakt-pa-varg/ 

https://www.na.se/artikel/fa-ordning-pa-vargpolitiken 

https://www.iaktiournalen.se/debatt-kanslor-stvr-vargpolitiken/ 

http://www.infocentrum.se/va rg-dna-och-viIseledande-fakta/#more-9872 

https://www.dagensarena.se/innehall/motstandet-ar-svagt-och-oorganiserat/ 

https://www.iaktiournalen.se/299-svenska-vargar-funna-i-dna-inventeringen/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/rovdiurspolitiken H710129 

https://www.iaktoiagare.se/kategorier/varg/femte-avslaget-om-vargiakt-i-ockelbo-20191119/ 

https://www.he|ahalsingland.se/artikel/replik-sanningen-ar-att-ingen-vet-hur-manga-vargar-det- 
finns-i-va ra-skogar 

http://www.infocentrum.se/gar-manniskan-mot-en-konflikt-med-varga r/ 
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 Kommunfullmäktige 

 

Förvärv av fastigheter - Wij trädgårdar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Förvärva fastigheten Wij 1:110 av Wij Säteri AB till ett pris enligt 
värdering. 
2. Förvärva fastigheten Wij 1:263 samt byggnaderna Eldtemplet och Ateljén 
av Stiftelsen Wij Trädgårdar till ett pris enligt värdering. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade 2018-10-01 § 63 att anta tidplan för övergång till 
förändrad drift- och ägandeform för Wij Trädgårdar. 
 
Kommunen har följt tidplanen enligt fullmäktiges beslut och tagit över drift 
och skötsel av trädgårdsparken i och med övertagandet av 
trädgårdsmästarna. 
 
Kommunen har under 2019 också bedrivit upphandling av de kommersiella 
verksamheterna på Wij Trädgårdar. Upphandlingen är i dags dato i slutfasen 
och leverantör av de kommersiella verksamheterna bedöms vara 
kontrakterad under februari 2020. Tilldelningsbeslut kan fattas före 
eventuellt beslut av fullmäktige att överta fastigheterna men 
tilldelningsbeslutet gäller endast under förutsättning att fullmäktige fattar 
ovanstående beslut. 
 
Kostnaderna för Wij Trädgårdar har under 2019 inte överstigit 3 mkr. 
Ungefär hälften har belastat Tekniska kontoret i och med övertagandet av 
personal och den andra hälften har gått till bidrag till Stiftelsen Wij 
Trädgårdar för driften under säsong 2019. 
 
Det som återstår för fullföljandet av tidplanen är att kommunen förvärvar 
fastigheterna och kontrakterar leverantör av de kommersiella 
verksamheterna enligt ovanstående förslag till beslut.                         

Ärendet 
Beslutad tidplan FM 181001: 
2018 Process påbörjas för övertagande av fastigheter och personal.  
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Aktuell likviditetssituation löses med hjälp av ett utökat borgensåtagande, 
där 2 mkr är ny borgen. Förstärkningen krävs för att täcka ett förväntat 
underskott och för att inleda investeringar under lågsäsong.  
 
2019 Kommunen tar över fastigheter, park, drift och skötsel, 
fastighetsförvaltning och aktuell personal.  
Kommersiell verksamhet och besöksmålet på Wij säsongen 2019 driftas på 
uppdrag från kommunen.  
Fokus ligger på planering framåt, kontraktera entreprenörer osv.  
Kostnaden bedöms hamna inom 3 mkr under 2019. Hur fördelningen blir är 
avhängigt av hur fort processen med övertagande fortskrider.  
 
2020-2021 Alla åtgärder vidtagna och den nya organisationen på plats.  
Med entreprenörer på plats i de kommersiella delarna och med förväntade 
synergieffekter med kommunens verksamheter bör kostnadsbilden förbättras. 
En utökad investeringstakt är dock att förväntas. 
 
Fastigheter 
Priset på fastigheterna grundar sig på de fastighetsvärderingar som gjorts. 
Hänsyn bör dock tas till det underhållsbehov som framkommit vid djupare 
teknisk besiktning. Även intäktssidans hyresintäkter bör bedömas utifrån hur 
stabila och säkra de är i en framtid. Ett hyresbortfall får också betydelse för 
hur fastighetens avkastning beräknas och därmed även en påverkan på 
försäljningspriset. 
 
Fastigheterna är idag belånade till drygt 11 mkr med till största del 
kommunal borgen. Lånen hos Kommuninvest bör kunna övertas av 
kommunen vid en fastighetsaffär och får därmed begränsad 
likviditetspåverkan. 
 
Driftkostnader 
Se bilaga ”Fastighetsinformation Wij T 191121”. 
Ränta och kapitalkostnader: Beroende på köpeskillingen bör avskrivningar 
och räntekostnader hamna på ca 600 tkr/år. Målsättningen är att detta ska 
täckas av hyresintäkter. 
 
Inventering och besiktning av fastigheter. Tekniska kontoret har men hjälp 
av Johnson konsult Andreas Östblom inventerat status på fastigheterna och 
bedömningen är att det finns ett underhållsbehov om ca 11 mkr de närmaste 
10 åren. Se Inventering samt förslag på investeringsplan i bilagor 
. 
Kostnader för ev tillkommande investeringar ska i första hand täckas av 
ökade hyresintäkter. 
 
 

217






	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 � 


Utredning Wij Trädgårdar 
Alternativa drifts- och ägandeformer

218



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Inledning	 3

Syfte och målsättning	 3

Metod	 4

Resultat	 5


Nuläge drifts- och ägandeform	 5

Beskrivning av verksamheter per fastighet 	 6

Fastighetsskötsel	 8

Kommersiella och icke kommersiella delar	 10


Utredningens svar:	 10


Fastighetsöverlåtelse	 11

Utvärdering Alternativ 1 och 2. 	 12


Ekonomiska konsekvenser	 14


Sammanfattning	 15


Värderingsfrågor, fastigheter och mark	 16


Praktiska konsekvenser	 17


Utredningens svar:	 18


Ekonomiskt bärande affärsplan för de kommersiella delarna	 18

Utredningens svar:	 18


Samverkan kring platsen Wij Trädgårdar - i praktiken	 19

Utredningens svar:	 19


Förehavanden mellan fastighetsägare och hyresgäst	 19

Upphandling av de kommersiella tjänsterna.	 19


Upphandling av koncessioner	 20


Ekonomi	 22


Utredningens svar:	 24


Ingångna avtal	 24

Diskussion och slutsats	 25


Slutsats 	 26

Bilagor	 28

Källförteckning	 28

Utredning Wij Trädgårdar

September 2018

Destinationsbyggarna �  av �2 28

219



Inledning  
Kommunfullmäktige i Ockelbo kommun har beställt en genomlysning av Wij Trädgårdar då man 
hösten 2017 tvingats till ett driftsbidrag om 900.000 kr till parken och ekonomin är ansträngd.

Ockelbo kommun och Wij Trädgårdar har tittat på framtida utvecklingsmöjligheter för parken. 
Kommunen har genomfört undersökningar kring två möjliga scenarier, där ett alternativ är att 
avveckla verksamheten och det andra alternativet är att utveckla parken. 

Resultatet av dessa undersökningar är att kommunen beslutat sig för att utreda vidare.


Destinationsbyggarna har på uppdrag av Ockelbo kommun och genomfört en utredning som 
skall klargöra alternativa drifts- och ägandeformer. 


Syfte och målsättning  
Syftet med utredningen är att ge svar på alternativa drifts -och ägandeformer i förhållande till hur 
det ser ut idag.


Utifrån detta syfte skall utredningen ha svar på följande frågor:


Vilka delar av dagens verksamhet på platsen ”Wij Trädgårdar” kan drivas i kommunal regi och 
vilka delar kan drivas i extern, kommersiell regi?

Hur ska de icke kommersiella delarna, själva parken och trädgårdarna, kunna överföras till 
kommunen samt, i så fall, vilka blir de ekonomiska och praktiska konsekvenserna för 
kommunen?

Hur skall de kommersiella delarna kunna drivas av entrepenörer med en långsiktig och 
ekonomiskt bärande affärsplan?

Hur skall samverkan mellan den kommunala delen och den/de kommersiella delarna se ut, 
med målsättningen att de båda delarna skall bidra till varandras utveckling?

Hur skall de ekonomiska förehavandena mellan fastighetsägare och arrendator se ut?


Målsättningen med den här utredningen är att tillhandahålla ett tydligt beslutsunderlag till 
kommunfullmäktige i Ockelbo. 
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Metod 
Utredaren har utgått från redan tagna beslut, redan genomförda analyser och annan relevant 
bakgrundsinformation enligt nedanstående rubrik ”Källförteckning”. 


Utredaren har genomfört intervjuer och möten med:

Joachim Krüger, tf Kommunchef Ockelbo kommun

David Hedman, Teknisk chef / Säkerhetschef Ockelbo kommun

Malin Hermansson, VD Wij Säteri AB

Styrelsen Wij Säteri AB

Styrelsen Stiftelsen Wij Trädgårdar


I tillägg till ovan har koordinering skett med Projektledaren i påverkans projekt 
Destinationsutveckling Gästrikland Michael Nyberg.


För att kunna besvara uppdragets frågeställningar har dessa strukturerats upp i fem delar:

1. Kommunalrättsliga frågor, kommunallagen. Ex; får kommunen ”hur som helst” bedriva 

fastighetsskötsel när fastigheterna ägs av annan part. Även om annan part är en stiftelse där 
kommunen är delägande i.


2. Stiftelserättsliga frågor. 

3. Moms och skattefrågor

4. Kommersiella aktörer

5. Samverkan 


Baserat på respektive dels behov av spetskompetens har sakkunnig expertis använts enligt 
följande:

1. Kommunalrättsliga frågor: Lena Blomstedt, Senior Manager och Auktoriserad skatterådgivare, 

PWC i Gävle.

2. Stiftelserättsliga frågor: Lena Blomstedt, Senior Manager och Auktoriserad skatterådgivare, 

PWC i Gävle. 

3. Moms- och skattefrågor: Lena Blomstedt, Senior Manager och Auktoriserad skatterådgivare, 

PWC i Gävle. 

4. Inom ”Kommersiella aktörer” har vedertagna riktlinjer, framtagna av branschorganisationen 

Visita och Fastighetsägarna, nyttjats. I tillägg till dessa riktlinjer har avstämning skett med 
upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten samt validering genom 
Riksdagsförvaltningen.


5. Hur samverkan mellan de kommersiella och kommunala delarna skall se ut är utkomsten av 
bl.a. samtal och diskussioner som skett med inblandade parter.


Avseende den del i utredningen som PWC genomfört redovisas frågeställningar och svar. För en 
fördjupning i PWC:s underlag/utredning bifogas densamma i sin helhet i Bilaga 1 och Bilaga 2
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Resultat  

Nuläge drifts- och ägandeform 
Stiftelsen Wij Trädgårdar är idag majoritetsägare i bolaget Wij Säteri AB. Stiftelsen äger 92,4% av 
aktierna. Resterande 7,6% av aktierna är fördelade på 16 ytterligare aktieägare. 

Bolaget Säteri AB äger fastigheten 1:110 där de byggnader som har stora underhållsbehov finns.

Stiftelsen Wij Trädgårdar äger fastigheten 1:263 där bland annat dammområdet ingår.

Ockelbo kommun äger fastigheten 1:44 som idag brukas som en parkering. Se BILAGA 3 
”Ögonblicksbild idag”
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Beskrivning av verksamheter per fastighet  
Syftet är att klargöra vilka byggnader som finns och vilka verksamheter som bedrivs på 
respektive fastighet. Målet är att klargöra vilken typ av fastighetsskötsel som föreligger, vilka 
hyresgäster som finns idag, få en bild av vad som är icke kommersiella delar och identifiera vad 
som påverkas vid en eventuell avyttring.


Det är tre fastigheter som är berörda.


Fastighet 1:110  
(Ägare idag: Wij Säteri AB)


Herrgård 

Består av en huvudbyggnad som idag 
bedriver konferensverksamhet på bottenplan 
samt café under sommarmånaderna. Det finns 
en övervåning som klassas som privat 
boende. Under sommaren 2018 var 
hyresgästen en privatperson.


Flyglar, två stycken 
Båda flyglarna nyttjas idag av hyresgäster. 
Hyresgäster i form av två olika mätföretag, 

studenter som genomgår trädgårdsutbildningen som genomförs i regi av Wij Trädgårdar, Svenska 
kyrkan, Siljans Skog samt ett byggföretag. Södra flygeln rymmer även Wij Säteri AB:s 
administration.


Röda längan 
Hyresgäst är Arbetsmarknadsenheten (AME) inom Ockelbo kommun.


Stallet 
Består av två lokaler, ett snickeri och en verkstad. Verksamheterna sker i regi av AME. Både Wij 
Trädgårdar och andra grannar nyttjar dessa verksamheter till allt från att renovera möbler till att 
reparera cyklar.


Trädgårdens Hus 
Lunchrestaurang och kök finns på första våningen. Våning två består av totalt sex rum med 
hotellstandard. På våning tre finns det tre enklare rum som p.g.a. brandsäkerhet inte nyttjas för 
uthyrning idag.
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Entré 
Entréområdet består av en Handelsträdgård som ägs av Wij Säteri AB och av en Ateljé som ägs 
av Stiftelsen. Ateljén är idag en multilokal som används till allt från konferens- och möteslokal till 
konserter vintertid. Sommartid är det en utställningslokal. Stiftelsen äger byggnaden men inte 
marken. Handelsträdgården och dess butik drivs idag av Wij Säteri AB. Här hanteras bl a entrén 
till trädgård och park. Intäkten fördelas 50/50 mellan de två resultatenheterna.

Det finns en huvudparkering som är förberedd som en multiarena.


Visningsträdgård 
På området finns det en visningsträdgård. Här bedrivs det en trädgårdsutbildning i samarbete 
med Bollnäs folkhögskola. Utbildningen följer ett ettårigt odlingsår på Wij Trädgårdar och spänner 
därmed från vårens frösådder till vinterns julmarknad. 


Orangeri, verkstad och pannrum.  
I Orangeriet finns det idag ett Växthus och en så-avdelning som fungerar som 
trädgårdsmästarnas verkstad. Verkstaden är Wij Säteri:s egen och här förvaras maskiner m.m.

Det finns en energipanna i pannrummet. Det är resultatet av ett EU projekt som skulle kunna 
sänka driftskostnaden. Den är idag inte i bruk.  


Kolonilotter 
Arrendeavtal med Föreningen Konst och Landskap avseende kolonier.  


Tennisbana 
Tennisklubben sköter tennisbanan, inklusive underhåll.


Lekplats & boule-banor


Arkiv  
Liknande ett lusthus, en byggnad som idag saknar verksamhet.


Fastighet 1:44 
(Ägare idag: Ockelbo kommun)


Parkering 
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Fastighet 1:263 
(Ägare idag: Stiftelsen Wij Trädgårdar)


Damm med trösklada och strandlänga 
Ladan har tre hyresgäster. Föreningen Turbin som bedriver café och försäljning, Ockelbo Expo 
som är en utställning om Ockelbo plast och Föreningen Konst och Landskap med olika utställare.

Vid sidan av dammen finns en åkerareal som är på arrende.


Verksamhet, oavsett fastighet och ej med direkt koppling till specifik byggnad 
Wij Säteri AB utför idag verksamhet som inte är direkt kopplad till någon byggnad. Det är 
verksamhet där bolaget har kostnader, men begränsade möjligheter till intäkter, i samband med 
genomförande. Det handlar bl.a. om evenemang som exempelvis ”Valborg”, ”Midsommar” samt 
”Skördefest och Hälsodag”. ”Skördefest” är ett evenemang i egen regi, medan övriga tre är på 
uppdrag av kommunen. Idag medför dessa evenemang kostnader, som endast till viss del 
finansieras från kommunen. För besökaren är dessa dagar gratis.

Exempel på annan intäkt till bolaget är entréavgifter. 


En viktig funktion som bolaget Säteri AB fyller idag är samordningen och utvecklingen av platsen 
och varumärket Wij Trädgårdar.


Fastighetsskötsel 
Wij Säteri AB bedriver fastighetsskötsel i egen regi med understöd av AME.


Ett utelag från AME hjälper till i mån av tid av resurser med tjänster åt Wij Trädgårdar. Det sker på 
uppdrag av Wij Trädgårdars personal. Det sker utifrån veckovisa och dagliga avstämningar.


Under perioden april t.o.m. september köper Ockelbo kommun skötsel av vissa ytor, 
motsvarande  ungefär 1,5 trädgårdsmästartjänster av Wij Trädgårdar. Dessa arbetar under den 
här perioden med exempelvis kommunens planteringar vid torget, stationen, skolor och 
kyrkparken.
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Fastighetsskötsel, avseende parken i sin helhet, som Wij Säteri AB idag har kostnader för är 
leasing av maskiner och utrustning, reparation, service och underhåll, drivmedel samt mantimmar 
för genomförande av arbete. Den rörliga delen, avseende antalet mantimmar som behövs, är 
väldigt väderberoende. Mycket snö är lika med mycket snöröjning osv. Uppskattad tidsåtgång är 
12-16 timmar per vecka.


 

Viktigt att notera är att skötsel av visningsträdgård ej får göras av icke godkänd personal, d.v.s. 
trädgårdsmästare. Det för att inte riskera att ett otränat öga misstar unika planteringar för ogräs 
eller liknande situationer.


Ombyggnad Wij herrgård 
Februari 2018 upprättades en budgetkalkyl på en ombyggnad av herrgårdsbyggnaden. En 
ombyggnad som skulle innebära att byggnaden, som idag har eftersatt underhåll, får ett lyft. 


Herrgårdsbyggnaden kommer, som alla byggnader, inom tid behöva underhållas. I kalkylen ingår 
det även att iordningställa byggnaden för ändamålet avsedda verksamheter. Dock tillkommer 
kostnader som bl.a. fasadrenovering.


I ett fastighetsförvärv skall dessa renoveringskostnader tas hänsyn till. Däremot skall inga 
renoveringar påbörjas innan det fattats beslut om vilka verksamheter, och dess behov, som skall 
bedrivas i byggnaden. 


Kalkylerad budgetsumma: 13.350.000 kr   

	 	 	 


Kostnader parkdrift 2018  
t.o.m. juli

2017  
t.o.m. juli

2016  
t.o.m. juli

2015  
Referens Helår

Befintliga maskiner & 
utrustning

88 000 kr 70 000 kr 53 000 kr 100 000 kr

Reparation, Service & 
underhåll

14 000 kr 19 000 kr 19 000 kr 15 000 kr

Drivmedel 14 000 kr 13 000 kr 12 000 kr 16 000 kr

Mantimmar NA NA NA NA

Totalt: 116 000 kr 102 000 kr 84 000 kr 131 000 kr
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Kommersiella och icke kommersiella delar 

Kommersiella delar 
Det finns byggnader på området som över tid skulle kunna klassificeras som, i utredningen 
kallade, kommersiella delar. Det är dock ett utvecklingsarbete inom ”platsen Wij Trädgårdar” som 
inte ligger inom utredningen.


Utredningen har tillsammans med Malin Hermansson identifierat följande delar som 
kommersiella;

Logi

Restaurang

Konferens

Café

Evenemang

Butik


Det finns idag byggnader på fastigheterna som särskilt lämpar sig för dessa ändamål. 


Icke kommersiella delar 
Trädgården bedriver utbildning och fungerar som en visningsträdgård. Har också mindre intäkter 
under 3 månader men bär sig inte ekonomiskt.


I övriga byggnader, på samtliga fastigheter, där det idag finns hyresgäster så bedrivs det 
verksamheter som i viss grad påverkar platsen, men inte i så stor grad att de påverkar ändamålet 
med platsen. Det finns inget krav på verksamhetsinriktning och det är till stor del 
kontorsverksamheter.


Utredningens fråga:

Vilka delar av dagens verksamhet på platsen ”Wij Trädgårdar” kan drivas i kommunal regi och 
vilka delar kan drivas i extern, kommersiell regi? 

Utredningens svar: 
Det är verksamheterna inom logi, restaurang, konferens och café som kan bedrivas i extern regi. 
Det är idag inga övriga byggnader som särskilt lämpar sig för ovan identifierade kommersiella 
delar utan särskild anpassning.
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Fastighetsöverlåtelse 
Det finns ett antal grundförutsättningar som måste beaktas för att kunna komma fram till om det 
är möjligt att överlåta fastigheter. Dels är det stiftelse-rättsliga förutsättningar och dels är det 
kommunallags-rättsliga förutsättningar.


Huvudspåret är att kommunen ansvarar och bekostar skötseln av fastigheterna. Lite slarvigt sagt, 
klipper gräset i parken och målar fönster på byggnaderna. De kommersiella verksamheterna läggs 
ut på entreprenad. Kan vara en aktör eller flera.

För att finna den bästa möjliga juridiska och praktiska lösningen har två alternativ och dess 
ekonomiska konsekvenser analyserats.


Alternativ 1:
Stiftelsen äger alla tre fastigheterna. Stiftelsen upphandlar entrepenörer. Stiftelsen säkerställer att 
stiftelsen stadgar och tanke med platsen efterlevs. Kommunen sköter förvaltningen av 
fastigheterna, d.v.s. "klipper gräs och målar fönster”.

Alternativ 2:
Kommunen äger alla tre fastigheterna. Kommunen upphandlar entreprenörerna. Kommunen 
sköter förvaltningen av fastigheterna, d.v.s. "klipper gräs och målar fönster”. Stiftelsen säkerställer 
att stiftelsens stadgar och tanke med platsen efterlevs.

Är nedan möjligt utifrån stiftelsen stadgar?


Drift av kärnverksamheten enligt stiftelsens stadgar, d.v.s. en omfattande demonstrations- och 
visningsträdgård samt viss forskning och utbildning ska bedrivas av kommunen i så motto att 
trädgårdspersonal m. fl. är anställda i kommunen 

Ja, det bör vara möjligt att köpa in trädgårdstjänster. (Se vidare under Alternativ 2)


Kommer utifrån detta någon verksamhet att bedrivas i bolaget Wij Säteri AB? Om ej, kan bolaget 
avvecklas bl.a. med hänsyn till stiftelsens stadgar? 


Om bolaget fortfarande äger fastigheterna och de inte upplåts åt kommunen bör bolaget anses 
bedriva verksamheten. Den enda skillnaden är att verksamheten utförs med inköpta tjänster. 


Bolaget får inte likvideras utan att stiftelsen först har ansökt om permutation hos Kammarkollegiet 
då det tydligt framgår av stadgarna att stiftelsens verksamhet ska bl.a. bestå i att äga aktier i 
bolaget. Verksamhetsföremålet får inte ändras utan permutation. 
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Stiftelsen ska säkerställa att stiftelsen stadgar och tanke med platsen efterlevs. Hur säkerställs 
detta när verksamheten bedrivs i och av kommunen? Är detta i enlighet med stadgarna? 
Enligt tidigare dialog med länsstyrelsen bör fastigheten upplåtas åt stiftelsen. Av detta kan tolkas 
att stiftelsen bör ha antingen äganderätten eller nyttjanderätten till fastigheten där 
trädgårdsodlingen finns. Nej, sannolikt är det inte förenligt med stadgarna att verksamheten 
bedrivs helt och hållet i kommunen. 


Om kommunen bedriver den praktiska skötseln av demonstrations- och visningsträdgården 
medan stiftelsen står för allt det strategiska arbetet och ansvaret för verksamheten. Kommunen 
kommer således att utföra arbetet utifrån stiftelsens direktiv/önskemål och stiftelsen är den som 
står för know-how kring hur denna odlings- och trädgårdskultur ska skötas och för utvecklingen 
och spridningen för intresse och kunskaper. I sådant fall bör detta vara förenligt med stadgarna. 
Vid osäkerhet kan dialog föras med länsstyrelsen. 


Praktiskt får aldrig någon annan än en utbildad trädgårdsmästare utföra någon typ av skötsel av 
demonstrations- och visningsträdgården. Detta p.g.a. att ett otränat öga inte kan urskilja vad som 
är vad och riskerar att åsamka visningsträdgården stor skada.  


Utvärdering Alternativ 1 och 2. 

Alternativ 1, fördel:  
- Ur ett stiftelserättsligt perspektiv kan alternativ 1 vara att föredra eftersom då verksamheten 

enligt stadgarna bedrivs av stiftelsen. Det är dock viktigt att beakta att stiftelsens verksamhet i 
så fall går utöver vad stadgarna säger, t.ex. framgår inte av stadgarna att stiftelsen ska bedriva 
kommersiell verksamhet varför sådan verksamhet i så fall bör läggas ut och bedrivas av annan. 


Alternativ 1, risk/nackdel: 
- Med detta alternativ blir det inte någon egentlig förändring mot situationen hittills. Stiftelsen 

kommer med största sannolikhet fortfarande att vara beroende av stöd från kommunen såväl 
beträffande investeringar och drift beträffande fastigheterna som beträffande den löpande 
driften av verksamheten. Enligt huvudspåret är ju även avsikten att kommunen ska ansvara för 
och bekosta skötsel av fastigheterna, såväl avseende investeringar som löpande drift. 

- En fråga blir även om det arbete och de tjänster som trädgårdspersonal anställda av 
kommunen som sköter trädgården utför på uppdrag av stiftelsen dels ska tillhandahållas mot 
ersättning och dels om denna ersättning i så fall blir momspliktig. I så fall måste kommunen 
fakturera stiftelsen för utförda tjänster med moms, vilket i så fall medför en kostnad för 
stiftelsen. 

- Om stiftelsen helt eller delvis inte kommer att bedriva momspliktig verksamhet kommer man 
inte att kunna göra avdrag för ingående moms avseende kostnader i verksamheten till den del 
kostnaderna avser den momsfria verksamheten. 
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- Stiftelsen kommer att bli skattskyldig för inkomstskatt beträffande uthyrningen av lokaler till 
entreprenörer. 

- En risk och osäkerhetsfaktor beträffande moms gäller även i detta alternativ kommunens rätt 
till återbetalning av ingående moms från kommunkontotsystemet (Ludvikamomsen). En 
förutsättning för att kommunen ska få ersättning för moms är att det är kostnader i 
kommunens verksamhet. Om kommunen i detta alternativ gör investeringar i stiftelsens 
fastigheter, och har kostnader för drift och skötsel av stiftelsens verksamhet, finns risk att 
Skatteverket skulle kunna anse att kostnaderna inte avser kommunens verksamhet och därför 
neka kommunen återbetalning för moms. 


Alternativ 2, fördel
- En fördel om kommunen äger fastigheterna är att drift och skötsel av dessa kan skötas av 

kommunens anställda. 

- Ytterligare en fördel är att det inte torde vara några problem för kommunen att få ersättning för 

moms avseende kostnader för fastigheterna från kommunkontosystemet med hänsyn till att 
kostnaderna avser kommunens fastigheter. 


Alternativ 2, viktigt att beakta och tänka på: 
- Ur ett stiftelserättsligt perspektiv är det sannolikt inte förenligt med stadgarna att verksamheten 

bedrivs helt och hållet i och av kommunen, vilket ju heller inte är avsikten. Det är därför av vikt 
att det är stiftelsen som står för allt det strategiska arbetet och styrning/ledning och ansvar för 
verksamheten. Detta förutsätter att kompetens för detta finns inom stiftelsen, t.ex. antingen 
genom en aktiv styrelse där denna kompetens finns eller genom att anställd personal finns med 
denna kompetens. Det är alltså viktig att det så- väl inom verksamheten som utåt sett framstår 
att verksamheten bed- rivs av stiftelsen. Kommunen kommer således att sköta drift av 
trädgården utifrån stiftelsens ledning/direktiv och önskemål. 


Alternativ 2, eventuell risk/nackdel
- Eventuellt skulle Skatteverket kunna anse att kommunens drift och skötsel av trädgården inte 

ska ses som skötsel av kommunens egendom utan som en tjänst som kommunen 
tillhandahåller till stiftelsen, eftersom stiftelsen inte har egen personal för att utföra detta arbete. 
I så fall skulle kommunen kunna bli skyldig att redovisa utgående moms för värdet av detta 
arbete. För att kunna göra en bedömning i denna del skulle man behöva dels veta den totala 
kostnaden för drift och skötsel av trädgården och dels hur stor andel av denna som är att 
bedöma som allmän skötsel som bör åvila fastighetsäganden respektive hur stor andel som 
skulle kunna bedömas avse arbete för stiftelsens räkning. Det är alltså osäkert om, och i så fall 
med vilket belopp, som detta skulle kunna medföra skyldighet att redovisa utgående moms. 
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Beträffande såväl alternativ 1 som alternativ 2 finns det kommunrättsliga frågeställningar. 
Frågeställningarna är i princip desamma beträffande de två alternativen och har beskrivits och 
behandlats i Bilaga 1. 


Ekonomiska konsekvenser 
Med beaktande av omständigheter beträffande de två alternativen, och med beaktande av vad 
man enligt huvudspåret för utredningen vill uppnå, finns anledning att förespråka alternativ 2. Vi 
har därför beträffande detta alternativ gjort beräkningar beträffande vilka konsekvenser i form av 
inkomstskatt, stämpelskatt och moms som en överlåtelse av fastigheterna Vi 1:110 och 1:263 till 
kommunen skulle medföra.  

Beräkning och konsekvenser beträffande skatt och moms avseende alternativ 2 

Inkomstskatt och stämpelskatt 
Det finns tre olika former för att hantera en fastighetsförsäljning från bolaget till Ockelbo kommun. 


Alternativ 1 är att överlåta fastigheten direkt från bolaget till kommunen. 


Alternativ 2 är att bolaget skapar ett dotterbolag till vilket det för över fastigheten och sedan 
överlåter dotterbolaget till kommunen, detta alternativ kan exempelvis vara intressant om 
kommunen planerar en vidareförsäljning. 


Alternativ 3 är att i huvudsak likt alternativ 1, men att överlåtelsen sker via en fastighetsreglering. 
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Nedanstående beräkningar baseras på siffror bolaget uppgett och förutsätter att försäljningen 
sker under år 2014. Tidigare års ej utnyttjade underskott uppgår, enligt bolagets deklaration år 
2013, till 1 666 773 kr. Prognosticerat underskott för 2014 är 2 100 000 kr. Detta resultat används 
för nedanstående uträkningar, dock är skattekonsekvenserna beroende av vad bolagets faktiska 
(skattemässiga) underskott blir för år 2014. Fastighetens försäljningspris beräknas till 
marknadsvärde enligt värderingsutlåtandet. Marknadsvärdet ligger inom prisspannet 9,2 Mkr – 
11,2 Mkr 


Sammanfattning

Med hänsyn till möjliga negativa konsekvenser beträffande förutsättningar för framförallt 
momsavdrag för investerings- och underhållskostnader samt prissättning vid uthyrning till Wij-
Säteri AB, vid en uthyrning av fastigheten från ett bolag uppställs krav på marknadsmässig hyra, 
rekommenderar vi i detta fall inte att överlåtelse sker enligt alternativ 2.  

Alternativ 3 för genomförande av en överlåtelse av fastigheten från bolaget till kommunen är 
genom en fastighetsreglering. Detta kräver en förrättning av Lantmäterimyndigheten. Ett 
grundkrav fastighetsrättsligt är att man genom fastighetsregleringen uppnår en ändamålsenlig 
fastighetsindelning. För utredning om förutsättningar för genomförande av en fastighetsreglering 
föreligger eller inte bör en kontakt och avstämning ske med lantmätare. 

Vid en överlåtelse av fastigheten genom fastighetsreglering ska vederlag motsvarande 
marknadsmässigt värde utges av den till vilken fastigheten överförs, dvs i detta fall Ockelbo 
kommun. För bolaget innebär detta inkomstskattemässigt motsvarande konsekvenser som 
tidigare har beskrivits beträffande alternativ 1. 

Överförande av fastighet genom fastighetsreglering utlöser däremot ingen stämpelskatt. 


Moms 
Som tidigare har redogjorts för medför fastighetsöverlåtelser i sig inga momskonsekvenser 
eftersom överlåtelse av fastighet är undantaget momsplikt. 


Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Stämpelskatt 391 000 kr - 476 000 kr 313 693 kr 0 kr

Bolagsskatt 0 kr - 299 394 kr 0 kr 0 kr - 299 394 kr

Summa: 391 000 kr - 775 394 kr 313 693 kr 0 kr - 299 394 kr
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Däremot kan konsekvenser uppkomma i form av jämkning om det inom tio år innan överlåtelsen 
har gjorts investeringar i fastigheten. 
Det finns ett antal, för utredningen, särskilt intressanta punkter att belysa.


• 	Eftersom sedan kommunen inte använder fastigheten/byggnaden i momspliktig 
verksamhet ska kommunen i momsdeklarationen, dvs. avseende ”affärsmomssystemet” 
återbetala viss del av de momsavdrag som bolaget har gjort (3/10 delar avseende 
investeringmoms för investeringen 2011, 4/10 delar avseende investeringsmoms för 
investeringen 2012 samt 5/10 delar avseende investeringsmoms för investeringen 2013).  

• Kommunen kan sedan begära ersättning från kommunkontosystemet, den s.k. 
Ludvikamomsen, för denna moms. Någon momskostnad uppkommer därmed inte.  

• När det gäller stiftelsens investering i Eldtemplet har stiftelsen inte gjort något avdrag för 
ingående moms.  

• När den latenta jämkningsskyldigheten vid överlåtelsen överförs till kommunen uppkommer 
därför ingen skyldighet för kommunen att återbetala viss del av investeringsmomsen. 


Värderingsfrågor, fastigheter och mark 
Senaste värderingen är genomförs 2014.

Den värdering som gjorts av Värderingsinstitutet i Södra Norrland AB år 2014 gav vid handen ett 
indikativt värde för fastigheten VI 1:110 på 10 20 000 kronor. Med beaktande av den osäkerhet 
som omfattar all fastighetsvärdering så uppskattades osäkerhetsintervallet till +- 1 000 000 kronor 
(9 200 000- 11 200 000). Syftet med värderingen var att uppskatta fastighetens marknadsvärde i 
befintligt skick per december 2014. Värderingen var tänkt att kunna utgöra underlag för eventuell 
överlåtelse.

Vår bedömning är att det behöver genomföras en ny oberoende värdering om det blir aktuellt 
med en fastighets-/markförsäljning till kommunen. Det finns inget juridiskt eller legalt hinder för en 
fastighetsaffär mellan parterna. Däremot är det väsentligt att fastigheterna okulärbesiktigas med 
protokollskrivning för varje enskilt fastighetsobjekt för att bedöma kostnadsnivån avseende efter- 
satt underhåll. 

Det finns risk för överklagande när fastighetsaffärer genomförs inom offentlig sektor speciellt i det 
här fallet med deras gemensamma historia och utställda ekonomiska åtaganden av Ockelbo 
kommun. Mot bakgrund av det så är det viktigt att momenten i samband värdering och 
fastighetsavtal mellan avtalsparterna är genomarbetade. 
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Praktiska konsekvenser 
Sker en överlåtelse av fastigheterna till Ockelbo kommun innebär det att personal anställda av Wij 
Säteri AB med uppgift att utföra fastighetsskötsel blir övertaliga. Kommunen ansvarar då för 
skötsel och lämpligen bör aktuella tjänster övertas av kommunen. 


Det innebär en ökad lönekostnad för kommunen om ca 460.000 kr per årsverk. Inklusive sociala 
avgifter, försäkring och semesterersättning. Därtill en schablon för arbetskläder, utbildning och  
utrustning om ca 7 500kr/år exklusive moms. Idag, september 2018, är det 2 helårs 
trädgårdsmästare tjänster anställda av Wij Säteri AB. Övriga trädgårdsmästare är 
säsongsanställda. Antalet varierar under året. Under högsäsong är det fokus ligger på parkskötsel 
och under lågsäsong är det fastigheter. Den rollen idag vital för såväl visningspark som 
byggnader.  

För att sköta parken till fullo menar Malin Hermansson att det totalt behövs sex stycken årsverk. 
Två heltidsanställda trädgårdsmästare och tre stycken säsongsanställda. Säsongsanställda 
motsvarande 1,5 årsverk. Därtill 2,33 tjänster som utför tjänster som inte kräver trädgårdsmästare 
kvalifikationer. Exempelvis fastighetsansvarig och trädgårdsmästare assistent. Utredningen 
föreslår att upptill fem av dessa bör vara anställda av Ockelbo kommun. En trädgårdsmästare bör 
vara anställd av stiftelsen. Dessa trädgårdsmästare arbetar enligt kommunens arbetsbeskrivning, 
vilket i praktiken innebär att de till en del arbetar med platsen Wij Trädgårdar och till en del med 
kommunens övriga park- och markskötsel. 


Kostnad för maskinpark och service tillkommer. Övertar kommunen bolagets befintliga leasing- 
och serviceavtal medför det en kostnad om ca 150.000 kr per år. Troligtvis kan man nyttja 
kommunens redan befintliga avtal och optimera resurserna, vilket bör sänka kostnaderna 
avsevärt.


En praktisk konsekvens är att fastighetsskötsel av aktuella fastigheter hanteras och prioriteras 
enligt kommunens normala underhållsplaner. Det innebär att ”tid och takt” prioriteras tillsammans 
med av kommunen ägda fastigheter.


För Stiftelsen Wij Trädgårdar innebär det en anställd och lönekostnader om ca 470.000 kr per år.  
Att ha en anställd medför att Stiftelsen kommer behöva anlita externa redovisningstjänster. 
Uppskattat kostnad 20.000 kr per år. Stiftelsen kommer också ansvara för 
utbildningsverksamheten i samverkan med Bollnäs Folkhögskola. Ersättningen från Bollnäs 
Folkhögskola till Stiftelsen Wij Trädgårdar är drygt 500.000 kr per år.


Utredningens fråga:

Hur kan de icke kommersiella delarna, själva parken och trädgårdarna, överföras till kommunen 
samt i så fall, vilka blir de ekonomiska och praktiska konsekvenserna för kommunen? 
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Utredningens svar: 
De icke kommersiella delarna kan överföras till kommunen genom att fastigheterna 1:110 och 
1:263 överlåts genom en fastighetsreglering. Kommunen måste uttryckligen och skriftligen utfästa 
en långsiktig upplåtelse av fastigheten, med goda villkor, för stiftelsen och dess verksamhet. 


Kommunen övertar drift och fastighetsskötsel samt personalansvar för upp till fem tjänster 
inklusive trädgårdsmästare, assistent och fastighetsansvarig. Samtidigt som Stiftelsen Wij 
Trädgårdar anställer en trädgårdsmästare.


Stiftelsen Wij Trädgårdar är avtalspart med Bollnäs Högskola avseende trädgårdsutbildningen. 

Styrelsen och anställd trädgårdsmästare ansvarar för att stiftelsens stadgar och att ändamålet 
med platsen efterlevs.

Ekonomisk konsekvens se Bilaga 5.  


Ekonomiskt bärande affärsplan för de kommersiella delarna 
Utredningen konstaterar att det ytterst är den eller de kommersiella aktörernas ansvar att 
identifiera och därefter uppfylla sin ekonomiska bärighet över tid. Utredningen konstaterar att 
genomförs de förslag som utredningen föreslår finns det mycket goda förutsättningar för att 
kunna skapa en hållbar ekonomi för entreprenören eller entreprenörerna som är hyresgäst/er. 


Hyresgästen har en möjlighet att nyttja attraktionskraften som platsen Wij Trädgårdar har och 
skall förstärka densamma med sitt erbjudande till betalande kund.  

Hyresvärden har ett intresse av att skapa bra och trygga förutsättningar för framtida hyresgäster. 
Det skapar ett lugn för hyresgästen som kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet, den 
kommersiella delen.


Hyreskostnaden är ofta av betydande karaktär. Hyresvärden vill ha betalt för sina kostnader och 
därtill justera densamma utifrån rådande marknadssituation. 


Utredningens fråga:

Hur skall de kommersiella delarna kunna drivas av entrepenörer med en långsiktig och 
ekonomiskt bärande affärsplan? 

Utredningens svar: 
Målsättningen är att de verksamheter som bedrivs i kommersiell regi skall bära sina 
rörelsekostnader. Utredningen avgränsar sig mot att ta fram en bärande affärsplan. Det åligger 
respektive aktör. Genom att låta framtida anbudsgivare ta del av hyresvärdens kostnad, och 
därefter i en förhandlingsomgång föreslå en hyresnivå, skapas goda möjligheter för densamma 
att påverka sin kostnadsmassa. Dessutom låter hyresvärden hyran styras av marknadssituationen 
fullt ut.
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Samverkan kring platsen Wij Trädgårdar - i praktiken 
För att den fortsatta utvecklingen av platsen Wij Trädgårdar skall fortgå och utvecklas i rätt 
riktning och enligt stiftelsens stadgar är det avgörande att ett forum för platsens alla aktörer 
skapas. Ett forum bestående av kommunen, stiftelsen och den eller de kommersiella aktörerna 
som bedriver verksamhet på platsen. Särskild, och tvingande hänsyn skall tagas till av Stiftelsens 
i stadgar fastslagna ändamål med platsen.


I ett första skede är det viktigt att både kommunen och stiftelsen är med i arbetet med att 
beskriva verksamhetsinriktningen för de kommersiella aktörerna. I nästa skede är det lika viktigt 
att den eller de kommersiella aktörerna bereds plats i forumet för utveckling.


Utredningens fråga:

Hur skall samverkan mellan den kommunala delen och den/de kommersiella delarna se ut med 
målsättningen att de båda delarna skall bidra till varandras utveckling? 

Utredningens svar: 
Ett forum för samverkan skapas.

Samtliga parter måste vara införstådda med målsättningen av samverkan. Det blir man genom full 
transparens beträffande varje parts roll inom forumet och vad samverkan skall leda till. 


Först och främst skall platsen Wij Trädgårdar uppfylla de stadgar som finns idag för stiftelsen Wij 
Trädgårdar. Det är utgångspunkten. De kommersiella verksamheterna skall tillföra platsen fler 
besöksanledningar och tillgodose de behov som befintliga besökare har inom logi, mat och 
konferens. 

1) Stiftelsen säkerställer att ändamålet för platsen tillgodoses.

2) Kommersiella aktörer identifierar kundbehov inom sitt verksamhetsområde, tillgodoser 

kundbehovet och gör det lönsamt.

3) Hyresvärden ansvarar för fastighetsskötsel och underhåll enligt praxis.    


Förehavanden mellan fastighetsägare och hyresgäst 
Ambitionen är att den kommersiella verksamheten skall ha en långsiktig finansiell hållbarhet. 
Verksamheten skall bidra till att platsen utvecklas. Det skall ske i samråd med fastighetsägaren 
Ockelbo kommun och stiftelsen som säkerställer att platsen nyttjas ändamålsenligt enligt 
stiftelsens stadgar. Att platsen Wij Trädgårdar utvecklas ändamålsenligt är en unik möjlighet för 
den eller de kommersiella aktörer som bedriver verksamhet på platsen. Det kommer vara en viktig 
faktor för att skapa intäkter.


Upphandling av de kommersiella tjänsterna. 
Upphandling av aktuella tjänster lyder under Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.
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Exempel på vanlig tjänstekoncession är café-verksamhet i en simhall där kommunen äger 
fastigheten/byggnaden och upplåter den kommersiella verksamheten Café till en hyresgäst.


Upphandling av koncessioner 
Följande gäller enligt 1 Kap 2 § i Lag om upphandling av koncessioner.

Denna lag gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs 
av en upphandlande myndighet eller enhet (upphandling av koncessioner). Med upphandling 
avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa tjänster eller byggentreprenader genom 
tilldelning av en koncession.


Det finns ett antal, för utredningen, särskilt intressanta punkter att belysa.


Tilldelning av separata kontrakt för olika verksamheter 
2 Kap 15 § Om den upphandlande enheten tilldelar separata kontrakt, ska för varje kontrakt 
tillämpas de bestämmelser som gäller för det kontraktet.


Tilldelning av ett enda kontrakt som rör flera verksamheter 
2 Kap 16 § Om ett kontrakt rör mer än en verksamhet och den upphandlande enheten tilldelar 
kontraktet som ett enda, ska för kontraktet tillämpas de bestämmelser som gäller för den 
verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör.


Det går alltså att tilldela kontrakt till flera leverantörer om man vill möjliggöra för fler mindre aktör 
att ansöka. Mindre aktörer som bedriver exempelvis restaurang men inte hotell.


Anknutna företag och samriskföretag 
3 Kap 21 § Med anknutet företag avses

1. ett företag över vilket en upphandlande enhet har ett bestämmande inflytande,

2. ett företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en upphandlande enhet, och

3. ett företag som tillsammans med en upphandlande enhet står under bestämmande inflytande 
av ett annat företag på grund av ägande eller finansiellt deltagande eller på grund av de regler 
företaget lyder under.

 

Om en leverantör, en tilltänkt koncessionshållare, är ett s.k. Anknutet företag eller Samriskföretag 
kan det innebära att det inte behöver genomföras någon annonsering. I det specifika fallet med 
Ockelbo kommun och dess koppling till Stiftelsen Wij Trädgårdar, med majoritetsägande i bolaget 
Wij Säteri AB, skulle det teoretiskt vara möjligt att bolaget skulle kunna inbegripas i begreppet 
Anknutna företag. Utredningen avgränsar sig mot att utreda detta, då kommunens möjlighet att 
påverka bolaget på samma sätt som egen förvaltning är mindre trolig samt att kommunen vill ge 
alla möjlighet att vara med i en upphandling.
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Tröskelvärde 
Tröskelvärdet fr.o.m. 1 januari 2018 för ”Koncessioner som avser sociala och andra särskilda 
tjänster” (Enligt bilaga 3 i Lag om upphandling av koncessioner) är följande:


Direktupphandling 2.632.028 kr 

Öppen upphandling 52.620.561 kr 


Notera att tröskelvärdet baseras på koncessionshållarens beräknade omsättning under 
avtalsperioden.


Koncessioners löptid 
4Kap 10 § Koncessioner ska vara tidsbegränsade. Den upphandlande myndigheten eller enheten 
ska bestämma löptiden på grundval av de byggentreprenader eller tjänster som efterfrågas.

Kap 11 § Koncessioner med längre löptid än fem år får inte ha en längre maximal löptid än vad 
som kan förväntas rimligen gå åt för att koncessionshavaren ska kunna kompenseras för gjorda 
investeringar för utnyttjandet av byggnadsverken eller tillhandahållandet av tjänsterna 
tillsammans med en avkastning på det investerade kapitalet.

Vid beräkningen ska hänsyn tas till de investeringar som krävs för att uppnå särskilda mål enligt 
kontrakten. Både inledande investeringar och investeringar under koncessionens löptid ska 
beaktas vid beräkningen.


Lag om upphandling av koncessioner anger inte någon tvingande avtalsperiod. Det beror på 
verksamhetens beskaffenhet. Utredningen konstaterar att en avtalstid mellan en fastighetsägare 
och hyresgäst varierar kraftigt beroende på vem hyresgästen är och framför allt vad den gör. 
Avseende en hotelloperatör som hyresgäst är det vanligt med en längre kontraktsperiod. Ofta 
innebär en hotelloperatör som hyresgäst att det är enbart en hyresgäst. Till skillnad mot om det är 
många hyresgäster står fastighetsägaren en betydande risk att stå med en helt tom fastighet om 
denna enda hyresgäst bestämmer sig för att inte förlänga kortare kontrakt. Hotelloperatören å sin 
sida är mån om att de för en lång tid erhåller avkastning på det som de investerat i fastigheten, 
dels att kunder hittar tillbaka till hotellet. Vanligt förekommande kontraktslängder är från 7 år upp 
till 20 år. Avseende restaurang- och caféverksamheter är det vanligare med kortare kontraktstider.


Förfarande vid upphandling 
Utöver ovan punkter finns det naturligtvis ett väl genomarbetat regelverk kring 
upphandlingsförfarandet. Utredningen avgränsar sig mot att sammanställa en fullständig 
dokumentation kring en anbudsbeskrivning. 

Om beslut tas på att genomföra en upphandling av koncessioner är det lämpligt att använda sig 
av den handledning som branschorganisationen Visita och Fastighetsägarna tagit fram, avseende 
hyreskontrakt Hotell och tillhörande verksamheter.
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Ekonomi 
Vid hyressättning av kommersiella lokaler tillämpas olika typer av avtalsformer.


Fast hyra 
Hyresvärden och hyresgästen förhandlar fram en fast summa som ska betalas, oberoende av 
hyresgästens resultat eller omsättning. Denna summa är ofta, speciellt vid hyreskontrakt som 
sträcker sig längre än 3 år, indexerad till ett prisindex för att bibehålla samma reala hyresnivå över 
kontraktstiden.


Omsättningsbaserad hyra 
I denna avtalsform är hyran direkt kopplad till rörelsens omsättning. 

Det enklaste alternativet är att en procentsats av den totala omsättningen betalas i hyra. 

Ett annat alternativ är att hyran består av två delar, en bashyra och en rörlig del. Bashyran är en 
bestämd summa som är oberoende av resultatet. Den rörliga delen är ofta utformad så att om 
omsättningen överstiger en förutbestämd brytgräns ska en procentsats av den delen som 
överstiger brytgränsen adderas till bashyran. Bashyran räknas ofta upp med ett prisindex. 

Ett tredje alternativ är att hyresgästen betalar det belopp som är högst av en förutbestämd hyra 
och en procentsats av den totala omsättningen


Exempel: 

Antag att en hyresgäst har en omsättning på 1 miljon SEK år 1 och 1,3 miljoner SEK år 2.


Alternativ 1, procentsats på total omsättning

Procentsatsen av den total omsättning som hyran baseras på är 10% 

Hyra år 1: 0,1*1 000 000= 100 000 SEK

Hyra år 2: 0,1*1 300 000= 130 000 SEK


Alternativ 2, bashyra och rörlig del

Bashyran för år 1 respektive år 2 är 90 000 SEK och 92 000 SEK. Brytgränsen för år 1 respektive 
år 2 är 1 000 000 SEK och 1 020 000 SEK. Procentsatsen av det belopp som överstiger 
brytgränsen beloppet är 15%.

Hyra år 1: 90 000+0,15*(1 000 000-1 000 000)=90 000 SEK

Hyra år 2: 92 000+0,15*(1 300 000-1 020 000)=134 000 SEK


Alternativ 3, Högsta summan av procentsats av total omsättning eller bas hyra

Fasta hyran för år 1 respektive år 2 är 110 000 respektive 112 000. Procentsatsen av den total 
omsättning som hyran baseras på är 10%.


Hyra år 1: 110 000 SEK (110 000>1 000 000*0,1=100 000)

Hyra år 2: 130 000 SEK (112 000<1 300 000*0,1=130 000 )
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Det finns ett antal punkter beträffande omsättningsbaserade hyror som är viktiga att förhålla sig 
till som hyresvärd och hyresgäst, initialt som över tid.


- Incitament för hyresgästen respektive hyresvärden

- Aktuella marknadstrender

- Mätproblem av omsättning och förtroende mellan parterna 

- Kontraktstider

- Anpassning efter konjunkturcykeln 

- Anpassning efter den unika hyresgästen 

- Geografiska skillnader


Lösningen är tydlighet i avtalsskrivandet samt full transparens parterna emellan.


Rekommenderad hyresmodell 
För att uppnå en modell med en viss riskspridning mellan hyresvärd och hyresgäst föreslår 
utredningen Alternativ 2, dvs en bashyra och en rörlig del.


Utredningen rekommenderar att följande variabler skall ge en indikation på vad en framtida hyra 
kan bestå av:


- Hyra av lokal. Exakt vad som ingår specificeras i Hyreskontrakt.

- Löpande vatten, värme och el.

- Fastighetsskatt

- Räntekostnad avseende kommande nyinvesteringar kopplat till verksamheten som 

fastighetsägaren genomför. Dock inte räntekostnad för renoveringar av byggnaden/fastigheten 
som är att betraktas som fastighetsskötsel enligt underhållsplan. 


- Justering marknadshyra

- Verksamhetens omsättning


Utredningen presenterar en kalkyl på hyressättning. Kalylen utgår från idag känd kostnadsmassa 
och intäkter avseende byggnaderna ”Herrgård” och ”Trädgårdens hus”. Siffrorna avser helår.


Hyra av lokal och löpande vatten, värme och el: 264.000 kr 	 

Fastighetsskatt: 79.000 kr	 

Räntekostnad: 200.000 kr (Renoveringar till ett värde av 13.350 TKR) 

Justering marknadshyra

Omsättning: År 1 = 10.000.000 År 2 = 12.000.000 kr

Brytgräns: År 1 = 10.000.000 kr År 2 = 11.500.000 kr
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Exempel: 

År Bashyra Rörlig del Totalt: 
1 	 1 000 000 kr	 	 0 kr	 	 1 000 000 kr	  	 

2	 1 200 000 kr 		 75 000 kr	 1 275 000 kr


Utredningens fråga:

Hur skall de ekonomiska förehavandena mellan fastighetsägare och hyresgäst se ut? 

Utredningens svar: 
Med ovan nämnda uppskattade kostnadsmassa som utgångspunkt föreslår utredningen att man 
använder sig av principen att anbudsgivaren i sitt anbud anger en hyresnivå enligt principen ”Bas 
hyra + rörlig del”. Tillsammans med ett antal andra utvärderingskriterier påverkar hyresnivån vem 
eller vilka aktörer som slutligen vinner upphandlingen.

Hyresvärden, tillika fastighetsägaren, avgör sedan vilket eller vilka anbud man vill anta eller 
förkasta.


Fördel med detta är att marknaden bedömer ekonomisk bärighet och visar intresse av att bedriva 
nämnda verksamheter på platsen. Dessutom är de ekonomiska förehavandena mellan kommun, 
som fastighetsägare, och kommersiella aktörer justerade utifrån kostnadsmassa och gällande 
marknadshyra.


Ingångna avtal 
Avgränsning

Utredningen begränsar sig till att konstatera att det finns ingångna avtal, skriftliga och muntliga, 
med ett antal hyresgäster.


Utredningen rekommenderar säljaren av aktuell fastighet att sammanställa de avtal och 
samarbeten som berörs av en organisationsförändring och/eller en avyttring av fastigheter i den 
mening att motpart kan påverkas i dess verksamhetsutövning.


Icke kommersiella delar/tjänster 
Till skillnad mot uthyrning av lokal till kommersiella delar/tjänster som hotell, restaurang, café och 
konferens har kommunen inte några krav på vad för typ av verksamhet som bedrivs i övriga 
byggnader. Det innebär att dessa hyresavtal inte berörs av Lag om upphandling av koncessioner, 
utan kan tecknas omgående så fort kommunen är ny fastighetsägare.


Bollnäs Folkhögskola 
I samarbete med Bollnäs Folkhögskola bedriver Wij Säteri AB en trädgårdsutbildning. Detta 
samarbete är av särskild betydelse för platsen Wij Trädgårdar. 
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Enligt Stiftelsens stadgar ”En viss forskning samt utbildning skall bedrivas som en del i 
verksamheten.” 

Till skillnad mot övriga icke kommersiella delar/tjänster skall Stiftelsen Wij Trädgårdar vara 
avtalspart med Bollnäs Folkhögskola.


Diskussion och slutsats  
Utredaren reflekterar över att platsen Wij Trädgårdar betyder mycket för många. Platsen är en 
reseanledning för turister att besöka Ockelbo, samtidigt som den ökar kommunens 
attraktionskraft. Platsen är alltså viktig för kommunen ur ett bo, leva, verka perspektiv. 


Idag bedriver bolaget Wij Säteri AB verksamheter som både är kommersiella och icke 
kommersiella, samtidigt som platsen Wij Trädgårdar skall utvecklas och inte minst underhållas. 
Det är en ekonomisk modell som inte är hållbar. Resultatet blir då att bolaget frekvent behöver 
kapitaltillskott.


Syftet med utredningen är att ge svar på alternativa drifts- och ägandeformer, i förhållande till hur 
det ser ut idag. Målet är att i utredningen, som ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige i 
Ockelbo kommun, påvisa en alternativ drifts- och ägandeform. 


Utredningens ambition är att hitta en form där kommunen tar ansvar för de delar som påverkar 
möjligheten att behålla platsen Wij Trädgårdar enligt, av Stiftelsen Wij Trädgårdars stadgar, 
ändamålet med platsen. Samtidigt som det skall vara förenligt för kommersiella aktörer att 
bedriva verksamheter med en ekonomisk hållbarhet. Utredningen vill att den sk ”marknaden” 
själv avgör vad som är kommersiellt hållbart. 


Huvudspåret är att Ockelbo kommun (kommunen) ansvarar och bekostar skötseln av 
fastigheterna. Lite slarvigt sagt, klipper gräset i parken och målar fönster på byggnaderna. De 
kommersiella verksamheterna läggs ut på entreprenad. Kan vara en aktör eller flera. 

Alternativ 1, där Stiftelsen äger alla tre fastigheterna innebär egentligen inte någon skillnad mot 
hur det är idag. Samma problem kvarstår.


Alternativ 2, där kommunen äger alla tre fastigheterna, innebär däremot en förändring mot idag 
som skapar förutsättningar att fortsätta bedriva för platsen ändamålsenliga verksamheter. 
Verksamheter som är viktiga ur ett kommunalt perspektiv och verksamheter som bär sina egna 
kostnader på marknadsmässiga villkor. Tillsammans bidrar de till platsens utveckling.


I den föreslagna modellen avseende drift- och ägandeform ”Ögonblicksbild Imorgon” finns 
bolaget Wij Säteri AB ej med. Den funktion som bolaget fyller idag finns inte ”imorgon”. 
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Utmaningen för ägare och styrelse till Wij Säteri AB är att analysera bolagets framtida roll och 
ägandeskap. 


En viktig del i den nya drifts- och ägandeformen är att de kommersiella delarna skall vara fritt för 
alla aktörer att vara med och ge anbud på. Det skall också vara tydliga skiljelinjer beträffande vad 
som är kommunens ansvar och åtaganden och vad som inte är det. Oberoende av vad bolaget 
Wij Säteri AB:s analys resulterar i, drar utredaren slutsatsen att det är tydligast om det inte finns 
några ägandekopplingar mellan Ockelbo kommun och de framtida aktörer som driver de 
kommersiella verksamheterna på platsen Wij Trädgårdar. 


Wij Säteri AB utför idag ett antal tjänster utöver drift av logi, restaurang, café och konferens. Det 
är marknadsföringen av plasten och varumärket Wij Trädgårdar. Det är också genomförande av 
evenemang samt hanteringen av entrébiljetter. Exempelvis är tre evenemang på uppdrag av 
kommunen. Ersättningen från kommunen är inte i nivå med den faktiska kostnaden, samtidigt 
som evenemangen är gratis för besökaren. 


Värdet av ett varumärke byggs upp under en lång period och är oftast ett resultat av 
långsiktighet. Framför allt är ett varumärke aldrig starkare än sitt innehåll. Det finns en risk, under 
en överbryggnings period mellan den befintliga och den nya föreslagna drifts- och ägandeformen, 
att varumärket tappar värde och platsen Wij Trädgårdar sin attraktionskraft, om dessa delar inte 
fungerar full ut. Kan evenemang fortgå utan paus bidrar det till att varumärket lever och utvecklas.


Slutsats 
Utredningen anser att Alternativ 2, d.v.s. att kommunen äger alla tre fastigheterna, är det över tid 
hållbara alternativet. Alternativ 1 innebär i många aspekter att dagens problem kvarstår. Utöver 
två ägandebyten, ingen reell förändring mot idag.


Entrepenörer driver, på kommersiella villkor, hotell, restaurang, café och konferens i byggnaderna 
”Herrgård” och ”Trädgårdens hus”. I Handelsträdgården skall det bedrivas butik. Det åligger 
dessutom desamma att driva och utveckla evenemang på platsen Wij Trädgårdar. Exempelvis 
”Valborg”, ”Midsommar” och ”Hälsans dag” på uppdrag av kommunen och andra egen 
utvecklade evenemang som ”Skördefest”.

  

Kommunen sköter förvaltningen av fastigheterna. Dvs "klipper gräs och målar fönster”. 


Stiftelsen säkerställer att stiftelsens stadgar och tanke med platsen efterlevs samt ansvarar för 
Trädgårdsutbildningen i samverkan med Bollnäs Högskola. 


Utredningen rekommenderar att samtliga tre fastigheter ägs av kommunen och att följande delar 
betraktas som kommersiella, respektive kommunala:
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Byggnader, oavsett fastighet, med kommersiella verksamheter: 
• Herrgård med café och konferensdel samt Trädgårdens hus med restaurang och hotell 

• Nödvändiga, för en eller flera framtida kommersiella aktörer, gemensamma platser som 

exempelvis Parkering och delar av Entréområdet skall inbegripas i ett hyresavtal.


Fastigheter med kommunala verksamheter: 
• Verksamheter i övriga byggnader på samtliga fastigheter fortsätter som idag. Notera att 

utredningen föreslår att en sammanställning av befintliga avtal upprättas. Även om dessa 
verksamheter inte påverkas initialt är det troligt att de över tid kommer att göra det. 


Utbildningsverksamhet: 
• Trädgårdsutbildningen bedrivs i Stiftelsen Wij Trädgårdars regi, där en trädgårdsmästare också 

är anställd.
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Bilagor 
Bilaga 1 ”Ockelbo kommun - Wij Trädgårdar kommunrättsliga frågor 20180903” av PWC

Bilaga 2 ”Promemoria Ockelbo kommun - Wij Trädgårdar , 20180904” av PWC

Bilaga 3 ”Ögonblicksbild idag”

Bilaga 4 ”Ögonblicksbild i morgon”

Bilaga 5 ”Ekonomisk konsekvens”


Källförteckning  
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut - Wij Trädgårdar 180221

Sammanträdesprotokoll Inriktningsbeslut - Wij Trädgårdar 180312

Stadgar för Stiftelsen Wij Trädgårdar, antagna vid stiftelsemöte 021103

Stiftelseurkund, daterad Ockelbo 021103

Bolagsordning Wij Säteri AB  

Handledning Hyreskontrakt, Branschorganisationen Visita och Fastighetsägarna	 	 

Lag om upphandling av koncessioner - Riksdagsförvaltningen

Utredning Wij Trädgårdar

September 2018

Destinationsbyggarna �  av �28 28

Utredning Wij Trädgårdar 
Alternativa drifts- och ägandeformer 

Utredare: 
Peter Rasmussen
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Telefon 08-684 099 66

Epost pr@destinationsbyggarna.se
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VÄRDEUTLÅTANDE       
  

Värderingsobjekt:   Fastigheten Ockelbo Vi 1:110, X-län 
Adress:              Gatuadresser se bilaga 2, 816 30 Ockelbo  
Typ:      Hyreshusenhet, lokaler 
Ändamål:      Bedömning av marknadsvärde oktober 2018  
Uppdragsgivare  Wij Säteri AB genom Malin Hermansson  
Lagfaren Ägare:  556533-7846, Wij Säteri i Ockelbo AB 

Wij Säteri, 816 26 Ockelbo 
Platsbesiktning:  Torsdag den 27 september av Rolf Danö 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Allmän beskrivning 
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Ockelbo Vi 1:110, Wij Trädgårdar. Fastighetens totala 
markareal uppgår till ca 10 ha. Tomtmarkens obebyggda del utgörs av trädgårdar, lekplats, parke-
ringar, parkmark och naturmark, som nyttjas för besöks- och utbildningsverksamhet.  
  

Fastigheten är bebyggd med ett antal huskroppar i herrgårdsmiljö. Här finns Herrgårdsbyggnaden 
med två flyglar och en modernare tillbyggnad, Trädgårdens hus(mässen) med restaurangutrymmen 
och hotellrum, flera lagerbyggnader/lador och garagebyggnader och växthus. De äldre byggnaderna 
håller traditionell byggnadsteknisk standard och har visst renoveringsbehov. På fastigheten finns 
även två nyare byggnader som uppförts av annan ägare specifikt för den verksamhet som bedrivs i 
lokalerna idag. Totalt finns ett tiotal byggnader på fastigheten. Ytterligare utrymmen disponeras av 
verksamheten på annan mark, vilka inte ingår i värdebedömningen. I denna värdebedömning ingår 
enbart fastigheten Vi 1:110 och de till fastighetsägaren tillhörande byggnaderna.  
 

Några byggnader är uthyrda för året runt verksamhet medan de flesta nyttjas av fastighetsägaren i 
egen besöksverksamhet. I några lokaler hålls tidsbegränsade verksamheter såsom utställningar och 
liknande, i andra finns konferensmöjligheter och övernattningsrum samt restaurang. Årshyran upp-
går till ca 1,6 Mkr varav Ockelbo kommun AME står för ca 976 Tkr och Insitu Instrument AB för 
437 Tkr för de externt uthyrda lokalerna. Hyran avser varmhyra. Specificerade drift och underhålls-
kostnader för alla verksamhetslokaler har inte lämnats. Totalt finns ca 4 257 m2 uthyrbara lokaler 
varav ca 2 800 m2 nyttjas i egen verksamhet eller är vakanta (källarytor).  
 

Värderingsresultat 
Mot bakgrund av vad som angivits i detta värdeutlåtande, ekonomiskt och tekniskt, bedöms 
värderingsobjektets marknadsvärde, på grundval av en cash-flowanalys och ortsprisjämförelse, till 
totalt ca 

13 000 000 kronor  
 

Osäkerhetsintervallet uppskattas till ± 1 000 000 kr. 
 

Jämförelsetal  
Värde kr per m² uthyrningsbar area (4 257 m²)   3 054 kr 
Värde per taxeringskrona (tax 2016, 7 927 tkr)  1,6 
Nettokapitaliseringsprocent (direktavkastning)  ca 8 %  
Bruttokapitaliseringsfaktor (värde/hyra)   ca 5 
 
Gävle 2018-10-24 
 

 
 
Malin Åhman                   Rolf Danö 
Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare Fastighetsvärderare 
 
 Bilaga 1: Betalnings- och lönsamhetsanalys                               Bilaga 4: Foton och kartor 
Bilaga 2: Fastighetsbeskrivning.                         Bilaga 5: Utdrag fastighetsregister 
Bilaga 3: Ekonomiska data. 
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1. VÄRDERINGSUNDERLAG         
 
1.1. Uppdraget                
 
Undertecknad värderingsman har av Wij Säteri AB genom Malin Hermansson erhållit uppdraget att 
utföra en marknadsvärdebedömning av rubricerade objekt. Värderingen avser fastigheten i sin hel-
het med sina rättigheter och skyldigheter. Syftet med värderingen är att uppskatta objektets mark-
nadsvärde i befintligt skick per oktober 2018. Värderingen kan utgöra underlag för ev överlåtelse. 
Ingen hänsyn tas till att en del av objektet är detaljplanerat till ”A”, Allmänt ändamål, vilket begrän-
sar möjliga köpare till enbart offentliga ägare. 
 
1.2. Besiktning/Underlag 
 
Okulärbesiktning av fastigheten utfördes tisdag den 27 september av Rolf Danö tillsammans med 
fastighetsägarens representant. Besiktningen är ej av sådan karaktär att den kan läggas till grund för 
talan enligt jordabalken. Besiktningen har ej heller sådan status att hänsyn har tagits till ev krav en-
ligt miljöbalken. Inga miljöbelastningar finns kända för fastigheten.  
 
Uppgifter om hyresförhållanden, ytor, teknisk information mm har erhållits från fastighetsägaren, 
samt från översiktlig okulär besiktning på plats. Övriga data har inhämtats från offentliga register. 
 
1.3. Värderingsmetoder  
 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika pris vid en försäljning på den öppna fastighetsmark-
naden under normala omständigheter samt normal marknadsföringstid. Marknadsvärdebedömning 
görs genom en kombination av två metoder, dels en ortsprismetod grundad på jämförelser med ge-
nomförda köp av likartade fastigheter, dels en marknadsanpassad avkastningskalkyl där mark-
nadens förväntningar och avkastningskrav har beaktats. 
 
Via ortsprismetoden bedöms marknadsvärdet med ledning av historiska fakta och via en avkast-
ningskalkyl (cash-flowanalys) bedöms marknadsvärdet mot bakgrund av ekonomiska prognoser för 
den aktuella fastigheten. 
 
Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda fastighetsköp söker de köp som avser fastig-
heter med egenskaper som bäst överensstämmer med värderingsobjektet. Därefter 
analyseras jämförelseköpen varvid köpeskillingar kan antingen jämföras direkt eller ställas 
i relation till någon värdebärande egenskap såsom lokalarea, hyra eller taxeringsvärde. 
Hänsyn tas även till den värdeutveckling som skett mellan köptidpunkt och värdetidpunkt. 
 
Avkastningsmetoden innebär att man i en avkastningskalkyl gör en prognos för samtliga 
betalningsströmmar som innehavet av värderingsobjektet ger upphov till under en tänkt 
innehavstid, kallad kalkylperiod. Kalkylen marknadsanpassas genom att man analyserar och söker 
efterlikna marknadsförväntningar avseende de parametrar som ingår i kalkylen.       
 
Kalkylresultatet erhålls som summan av de årliga driftnettonas nuvärde samt nuvärdet av fastighet-
ens restvärde vid kalkylperiodens slut.        
                  
Restvärdet utgörs av ett uppskattat marknadsvärde för fastigheten efter kalkylperiodens slut och ba-
seras på den prognostiserade utvecklingen av driftnettot och på en bedömning av marknadens lång-
siktiga avkastningskrav. Driftnetton och restvärde diskonteras till värdetidpunkten efter en kalkyl-
ränta som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till fastighetens karaktär och 
belägenhet etc. 

248



VärderingsInstitutet                                                           VÄRDEUTLÅTANDE Ockelbo Vi 1:110 okt 2018  

Sida 3 ( 11) 

1.4. Marknads- och objektsanalys         
 
MARKNADEN 
 
Fastighetsmarknaden går fortsatt bra i Sverige även om orosmomenten blir fler och tydligare ju 
längre högkonjunkturen består. Ränteläget är fortsatt lågt i Sverige och även i västvärlden även om 
en räntehöjning kommer allt närmare även i Sverige. Senaste prognosen från Riksbanken är att styr-
räntan höjs någon gång under slutet av 2018 alt. början av 2019. Avkastningskraven är rekordlåga 
på många marknader men en oro om väntande räntehöjningar och en större riskaversion pekar mot 
att avkastningskraven kommer att höjas. BNP-tillväxten är relativt stabil och finans- och penning-
politiken hjälper till att skjutsa på och även att den offentliga konsumtionen är hög, så även infra-
strukturinvesteringar. 
 
Arbetslösheten går nedåt, även om arbetskrafttillströmningen medför att sänkningen inte blir lika 
tydlig då arbetslösheten bland invandrare förfarande är hög. Europa går bättre i stort även om ar-
betslösheten är stor i vissa regioner och rekordlåg i vissa länder tex Tyskland. Kina och Asien har 
stabil tillväxt även om den är på en lägre nivå än under rekordåren. Flyktingkrisen i Europa består, 
men de politiska partierna i Sverige har generellt blivit mer restriktiva till invandring de senaste 
åren, vilket medför att tillströmningen till Sverige inte är lika stor som under slutet av 2015. Vad 
som händer med flyktingströmmarna till Europa är inte på något sätt löst och där kommer eventuellt 
någon form av kvotsystem att införas i framtiden. 
 
Kommunerna säljer fortfarande ut vissa samhällsfastigheter för att få mer likviditet för att satsa på 
kärnverksamheter. Många kommuner kommer samtidigt att behöva investera i förskolor, skolor och 
hälsocentraler i och med ökad urbanisering och ökad befolkning. 
 
En försiktighet i samband med belåningssituationer har under en period inneburit högre krav på eget 
kapital i samband med förvärv och därmed ökat trögheten på marknaden. Denna trend har dock gått 
tillbaka och det upplevs något lättare att låna igen. För privatbostäder har dock införandet av amor-
teringskravet påverkat bostadsmarknaden. I storstäderna har priserna gått ner något samt att bygg-
start och försäljning av nyproduktion skjuts upp. Även i övriga Sverige finns det en osäkerhet kring 
bostadsmarknadens fortsatta utveckling. 
 
Transaktionsvolymerna av kommersiell fastigheter ligger för 2017 på en fortsatt hög nivå, med en 
volym på 175 miljarder kronor, vilket är den näst hösta volymen sedan finanskrisen 2008, och kan 
jämföras med rekordåret 2016 då kommersiella fastigheter omsattes för 201 miljarder kronor. De 
överlåtelser som sker har i storstadsregionerna skett till mycket låga avkastningskrav och huvudsak-
ligen av köpare med eget kapital t ex pensionsfonder. Detta ger i sin tur utträngningseffekter så att 
även övriga delar av landet ökar i attraktion hos investerarna, då med högre krav på direktavkast-
ning. 
 
Många kommuner har byggt en hel del bostäder under senaste två åren och nu ses en viss avmatt-
ning i efterfrågan och nybyggnadsprojekt med framförallt bostadsrätter kommer inte igång som pla-
nerat. Marknaden är lite tudelad med ett visst överskott av dyra bostadsrätter och fortfarande brist 
på hyresrätter-framförallt billigare boendeformer. 
 
Storbritanniens exit från EU har inte gett några större avtryck på Europa i stort och ej heller på fas-
tighetsmarknaden även om vissa myndigheter redan nu har planer på att förflyttas från Storbritan-
nien. Effekterna av detta återstår att se och så även ev påverkningar på världsekonomin av USAs 
inrikes och utrikespolitik. 
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ORTEN 
 
Ockelbo kommun är beläget i nordvästra Gästrikland. Kommunen består utöver centralorten 
Ockelbo av mindre samhällen som t ex. Jädraås, Lingbo och Åmot, samt små och lantligt belägna 
byar. Ockelbo kommun är en typisk landsbygdskommun med ca 6 000 invånare, där knappt hälften 
är boende inom centralorten. Befolkningsutvecklingen har mellan 2016 och 217 varit svagt ökande, 
men i övrigt har innevånarantalet legat på en oförändrad nivå under den senaste tioårsperioden. 
Arbetslösheten är något över rikets genomsnitt och i nivå med övriga länet. 
 
Näringslivet domineras av tillverkningsindustri, handel samt vård/omsorg och övrig offentlig 
verksamhet. Kommunen marknadsför sig som ”smultronstället i Gästrikland” och framhäver det 
natursköna landskapet, Wij trädgårdar, Ockelbo Marknad och Älgparken som turistattraktioner. 
 
Det finns utöver allmännyttan endast ett fåtal mindre fastighetsbolag ägda av den privata 
marknaden. Satsningar på nya tomter för småhus bl a vid Bysjön och lägenheter i centrum har 
inletts av kommunen. Industrin har drabbats av inskränkningar som gjort att det frigjorts en del 
industrilokaler. Ett mindre utbud av kontors/logistiklokaler finns noterade. 
 
A-läget för bostäder och lokaler för handel mm i kommunen är runt torget i Ockelbo och utefter 
genomfarten i centralorten.  
 
För kontor finns en viss efterfrågan i bra lägen. Inga större vakanser finns och ett mindre utbud av 
kontors/logistiklokaler har noterats.   
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OBJEKTET             
 
Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Ockelbo Vi 1:110, Wij Trädgårdar. Fastighetens totala 
markareal uppgår till ca 10 ha. Tomtmarkens obebyggda del utgörs av trädgårdar, lekplats, parke-
ringar, parkmark och naturmark, som nyttjas för besöks- och utbildningsverksamhet.  
  

Fastigheten är bebyggd med ett antal huskroppar i herrgårdsmiljö. Här finns Herrgårdsbyggnaden 
med två flyglar och en modernare tillbyggnad, fd mässen med restaurangutrymmen och hotellrum, 
flera lagerbyggnader/lador och garagebyggnader och växthus. De äldre byggnaderna håller tradi-
tionell byggnadsteknisk standard och har visst renoveringsbehov. På fastigheten finns även två ny-
are byggnader som uppförts av annan ägare specifikt för den verksamhet som bedrivs i lokalerna 
idag. Totalt finns ett tiotal byggnader på fastigheten. Ytterligare utrymmen disponeras av verksam-
heten på annan mark, vilka inte ingår i värdebedömningen. I denna värdebedömning ingår enbart 
fastigheten Vi 1:110 och de till fastighetsägaren tillhörande byggnaderna.  
 

Några byggnader är uthyrda för året runt verksamhet medan de flesta nyttjas av fastighetsägaren i 
egen besöksverksamhet. I några lokaler hålls tidsbegränsade verksamheter såsom utställningar och 
liknande, i andra finns konferensmöjligheter och övernattningsrum samt restaurang. Årshyran upp-
går till ca 1,6 Mkr varav Ockelbo kommun AME står för ca 976 Tkr och Insitu Instrument AB för 
437 Tkr för de externt uthyrda lokalerna. Hyran avser varmhyra. Specificerade drift och underhålls-
kostnader för alla verksamhetslokaler har inte lämnats. Totalt finns ca 4 257 m2 uthyrbara lokaler 
varav ca 2 800 m2 nyttjas i egen verksamhet eller är vakanta (källarytor).  
 
VERKSAMHETEN 
 
Wij Trädgårdar i Ockelbo nyttjas som ett centrum för nordisk trädgårdskultur med 
visningsträdgårdar, trädgårdshandel, restaurang och rosenträdgård. Verksamheten innefattar även 
konstutställningar, musikevenemang och kurser med friskvårdsprogram och tillsammans med 
Bollnäs folkhögskola har en trädgårdsutbildning startat under 2018.  Ambitionen är att hålla ständig 
förnyelse.  
 
Konferensverksamheten har genom flera möteslokaler och god marknadsföring tillsammans med 
logi och boende ökat väsentligt under senaste året. 
 
Restaurangen håller god kvalitet med råvaror bl a från den egna verksamheten och har öppet året 
runt. Restaurangverksamheten nyttjar den gamla kulturskyddade bruksmässen från början av 1900-
talet och i byggnaden finns dessutom 6 övernattningsrum.   
 
I lokalerna finns förutom den egna verksamheten och Folkhögskolan med sin verksamhet ett antal 
inhyrda företag med kontor. 
 
I den gamla tröskladan finns Wij Trädgårdshandel som säljer både redskap, dekorationer och växter 
som passar det nordiska klimatet. Den huvudsakliga besöksverksamheten sker sommartid, men en 
utökning av konferenserna planeras ske för att nyttja området bättre hela året.  
 
HYRESGÄSTER 
 
En stor hyresgäst är Ockelbo kommun AME tillsammans med Insitu Instrument AB står de för mer-
parten av hyresintäkterna. Huvuddelen av lokalerna nyttjas dock i egen verksamhet för restaurang, 
övernattning, konferenser, förråd mm. Den egna verksamheten är under ständig utveckling och pla-
nen på att utöka konferensverksamheten har slagit väl ut.   
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2. MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING       
 
2.1. Ortsprismetoden 
 
Ortsprismetoden innebär i sin mest renodlade form att fastigheter med likvärdiga egenskaper, som 
gått till försäljning, jämförs med värderingsobjektet. Den erlagda köpeskillingen kan jämföras 
direkt eller göras jämförbara genom att de sätts i relation till någon värdepåverkande faktor, oftast 
arean (kr/m²) eller taxeringsvärdet (K/T). Uppgifter om överlåtelser hämtas i första hand från 
lagfartsbanden. Uppgifter om sådana värdebestämmande faktorer som hyresavtal, 
finansieringsförhållanden mm saknas i ortsprismaterialet. För rena avkastningsfastigheter blir en 
ortsprisanalys därmed osäker. Materialet kan dock ge en grov indikation på värdenivån och 
spridningen på den erlagda köpeskillingen. 
 
Inga direkta jämförelseobjekt finns att tillgå. Herrgårdsobjekt norr om Mälardalen har under senaste 
åren sålts i nivåer mellan 10– 20 Mkr och mängden lokaler och objektens skick varierar. Ofta utgörs 
objekten av en huvudbyggnad och några mindre flygelbyggnader och kringbyggnader. Wij 
trädgårdar har med sina moderna kompletteringsbyggnader och uthyrningsbara ytor ett större 
nyttjande som verksamhetslokaler och bedöms således inte direkt jämförbart med 
herrgårdsbyggnader generellt. Lönsamheten i att driva mindre konferensanläggningar i 
herrgårdsmiljö har på senare år varit tämligen låg då konkurrensen från hotell och spaanläggningar 
är stor och antalet konferenser har minskat. Dock har trenden gått tillbaka till att huvudsakligen 
hitta konferensmöjligheter i den egna regionen från att under några år ha dominerats av längre resor 
och kryssningar. Detta gör att denna typ av anläggningar ofta nyttjas som en kombination av boende 
och egen verksamhet. Objektet har dock byggts upp till att bli en större anläggning med bl a skola 
och besöksverksamhet. Lokalerna kan dock hyras ut som lokaler för andra verksamheter.   
 

 
Prisstatistik försäljningar hyreshus med lokaler i Ockelbo. Källa: UC bostadsvärdering. 

 
Under senare år har ett antal försäljningar av hyresfastigheter med lokaler gjorts i Ockelbo, såväl 
direkta fastighetsöverlåtelser som bolagsaffärer.  
 
Prisnivån för rena köp av hyresfastigheter med lokaler har varierat enligt ovanstående graf och 
priserna beror av läge, lokalsammansättning, hyreskontrakt, skick etc. Högre priser avser bättre 
lägen och högre standard och de lägre priserna är för fastigheter belägna med sämre läge eller med 
låg standard eller stora vakanser. För industrifastigheter finns enstaka överlåtelser med stor 
spridning, från 4 700 kr/m2 för enkla lokaler till 6 302 kr/m2 för ett objekt med högre kvalitet. För 
rena markköp har spridningen även där varit stor där mindre arealen betalats med ca 250 kr/m2 och 
större arealer har betingat ett pris från 24 till 36 kr/m2. Ingen direkt ortsprisjämförelse kan göras.  
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I landet har under 2017-2018 ett flertal större gårdar med BOA över 250 m2 och med större arealer 
sålts. Mariehov Gård 1 i Mariehov med BOA om 687 m2 och med en areal om 60 ha såldes under 
2017 för 19,5 Mkr, och Värmdövägen 58 på Värmdö med BOA 440 m2 och med en areal om ca 2 ha 
såldes under 2018 för 23 Mkr. En något mindre fastighet med BOA 319 m2, Ringlatorpsvägen 31 i 
Kungsbacka och med en areal om 4,6 ha såldes under 2018 för 16,9 Mkr. Skick och standard för 
objekten är okänt. 
 
Mot bakgrund av de överlåtelser som gjorts och i övrigt erfarenhetsmässig marknadskännedom 
bedöms ett rimligt värde för objektet kunna återfinnas inom intervallet nedan:   

   
  

Byggnad Typ area  min   max   min kr   max kr  
A uthus vid Örtagården Förråd 30 100 200 3 000 6 000 
B Trädgårdens hus/Mässen Restaurang+rum 760 4 000 5 000 3 040 000 3 800 000 
D Tillbyggnad Norra Flygeln Kontor/verkstad/arkiv 232 2 000 3 000 464 000 696 000 
E Norra Flygeln Kontor 307 4 000 5 000 1 228 000 1 535 000 
E Norra Flygeln Kontor 223 500 1 000 111 500 223 000 
F Södra Flygeln Kontor 310 4 000 5 000 1 240 000 1 550 000 
F Södra Flygeln Källare/arkiv 276 500 1 000 138 000 276 000 
G Herrgården Konferens+rum 762 3 000 4 000 2 286 000 3 048 000 
H Röda Längan Konferens/kontor 772 3 000 4 000 2 316 000 3 088 000 
I Stallet Verkstad/personal 200 500 1000 100 000 200 000 
L Gamla potatisladan/jordkällare Förråd 50 100 200 5 000 10 000 
M Snickarbod Verkstad 35 400 600 14 000 21 000 
N Traktorgarage Garage/förråd 270 150 200 40 500 54 000 
Q Lusthus, arkiv Förråd 30 100 200 3 000 6 000 
Summa   4 257     10 986 000 14 507 000 

Således mellan 11,0 – 14,5 Mkr utan hänsyn till kontraktssituation och reparationsbehov. 
 
 
 
2.2. Avkastningsmetoden         
 
Avkastningsmetoden innebär en analys av de betalningsströmmar som fastighetsinnehavet förväntas 
ge upphov till under en viss kalkyltid. Ingående parametrar såsom hyror, drift- och underhållskost-
nader, fastighetsskatt m.m. åsätts med ledning av faktiska eller marknadsmässigt bedömda förhål-
landen. De årliga driftnettona och restvärdet diskonteras till värdetidpunkten efter en kalkylränta 
som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till fastighetens karaktär och belä-
genhet etc.                                                                   
            
KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR          
 
Inflation 
 
Inflationstakten antas till ca 1,5 % per år.                                                  
 
Kalkylperiod 
 
Kalkylperioden är 1 år och avser tiden januari 2019-december 2023.        
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Hyresinbetalningar 
 
En marknadsmässig hyra utifrån lokalernas beskaffenhet och läge åsätts för lokalerna. För mellan-
skillnaden mellan verkliga hyresintäkter och intäkter vid full uthyrning justeras sedan med en hyres-
risk. Omsättning i restaurangbranschen i medeltal per anställd under 2017 ligger ca 890 tkr vilket 
för objektets del skulle med två anställda ligga på ca 1,8 mkr. På branschmässiga grunder kan lokal-
hyreskostnaden för restaurangverksamhet få uppgå till ca 8-10 % av nettoomsättningen, exkl. upp-
värmningskostnader. För hotell och konferensverksamhet bedöms en normalnivå uppgå till ca 4 % - 
17 % med medel på 12 % av nettoomsättningen och upp emot 31 % för enklare logi. För objektets 
konferensverksamhet med övernattningar motsvarar detta med en omsättning om 860 000 kr en 
hyra på ca 150 000 kronor.  Ovanstående hyrorna är kallhyror där hyresgästen står för uppvärmning 
och elkostnader.  
  
En marknadsmässig hyra inkl värme och el för objektet bedöms till:     
   
Byggnad/Hyresgäst  area   kr/m²   kr år   
A Förråd växthus 30 100 3 000 
B Trädgårdens hus/Mässen 760 276 210 000 
D Insitu Instrument AB(kontor) 232 592 137 344 
E Insitu Instrument AB(kontor) 223 265 59 201 
E Insitu Instrument AB(kontor) 224 1 076 241 454 
E Uppsala stift 31 1 076 32 818 
E Siljan Skog 29 1 076 30 881 
E MP Bygg och Fastigheter 23 1 075 25 155 
F Ockelbo Kabelteknik 66 1 149 75 604 
F Egen verksamhet 520 1 075 559 000 
G Egen verksamhet 762 312 238 000 
H Ockelbo AME 772 1 168 901 696 
I Ockelbo AME 123 600 73 800 
I Egen verksamhet 77 600 46 200 
L Gamla potatisladan/jordkällare 50 100 5 000 
M H.E.M Snickarbod 35 46 1 610 
N Traktorgarage egen verksamhet 270 100 27 000 
Q Arkiv egen verksamhet 30 100 3 000 
SUMMA, snitt 4 257 627 2 670 764 

 
Hyrorna avser kall och varmhyra inkl. el. Moms tillkommer för verksamheter som är momspliktiga. 
Hyran uppräknas med index. Hyresutvecklingen kalkyleras till 1,5 % per år, i takt med inflationen. 
  
Hyresrisk             
 
För de vakanta/egna lokalerna är hyresnivån beräknad på omsättningshyra enligt Visita. Den egna 
verksamhetens hyresnivå är under marknadsmässig hyra. Med en aktiv fastighetsförvaltning torde 
det gå att hitta hyresgäster till lokalerna som idag ingår i den egna verksamheten och själv fokusera 
på kurs/konferens och restaurangverksamheten.  Hyresrisken beräknas ligga på ca 8 % av omsätt-
ningen. 
 
Drift- och underhållskostnader          
 
Hyran kalkyleras för vissa lokaler som en kallhyra och andra som varmhyra. I varmhyra antas alla 
kostnader för objektets drift såsom va, värme, hushållsel mm åvila hyresvärden. Hyresvärden be-
kostar därutöver underhåll, snöröjning, försäkring och administration. I kallhyran antas hyresgästen 
bekosta ev uppvärmning och el. På schablon- och erfarenhetsmässiga grunder kalkyleras hyresvär-
dens kostnader till:  
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DoU  area   kr/m²   Kr 2019  
El 4 257 48 202 430 
Vatten avlopp 4 257 27 116 343 
Renhållning städ 4 257 2 7 561 
Sophämtning 4 257 3 12 280 
Rep uh fastighet 4 257 14 58 695 
Värme 4 257 114 485 536 
Försäkring 4 257 37 159 368 
Larm 4 257 27 113 000 
Vägavgift 4 257 1 4 491 
Framtida uh 4 257 50 210 350 
Fastighetsskatt 4 257 19 79 270 
SUMMA, snitt 4 257 340 1 449 324 

 
Drift- och underhållskostnaderna antas öka med 1,5 % per år, i takt med antagen inflation. 
Särskild skötsel av marken/parken antas utföras av den egna verksamheten kalkylerad som hyres-
gäst och belastar således ej kostnaderna med mer än en mindre del snöröjning och gräsklippning 
som härrör till hyresgästernas gemensamma yta.   
 
Renoverings/investeringsbehov 
 
För objektet finns behov av renovering utöver löpande underhåll. Herrgården behöver anpassas för 
nya verksamheter. Beroende på hur den byggs om kan värdet av lokalerna öka. I kalkylen har inte 
hänsyn tagits till särskilda investeringar och reparationer utöver normalt underhåll enligt vad som 
ryms i avsättning för underhåll. Hyresgästanpassningar utöver det antas kunna belasta inflyttande 
hyresgäst. I drift- och underhållskostnaderna inkluderas ca 50 kr/m2 avsättning per år för framtida 
underhåll för i första hand varma ytor och restaurang och herrgård.   
 
Fastighetsskatt                             
 
Fastighetsskatten uppgår till 1,0 % av taxeringsvärdet, således ca 79 000 på årsbasis. Kostnaden an-
tas öka i takt med inflationen.    
 
Lånefinansiering           
     
Belåningen har ingen större inverkan på kalkylresultatet eftersom detta beräknas på driftnettona, 
däremot kan den påverka avkastningskravet på totalt kapital. För att även visa betalnettona i kalky-
len har en belåning antagits med 5,3 mkr till 3,5 % ränta och därutöver 1,0 mkr till 4,5 % ränta. 
Amortering enligt 40-årig serieplan. Andelen lånat kapital utgör därmed knappt 60 % av beräknat 
avkastningsvärde. 
 
Kalkylränta 
 
Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och består av riskfri realränta, kom-
pensation för förväntad inflation samt en riskpremie. Mot denna bakgrund har kalkylräntan valts till 
11 % bestående av en bedömd långsiktig realränta 3 %, inflationskompensation 1,5 % och riskpre-
mie 6,5  %. 
 
Restvärdesberäkning            
 
Restvärdet utgörs av fastighetens marknadsvärde vid kalkylperiodens slut och har bedömts utifrån 
ett prognostiserat driftnetto för året efter kalkylperioden och ett direktavkastningskrav på 9,5 %. 
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BETALNINGS- OCH LÖNSAMHETSANALYS         
 
Betalnings- och lönsamhetsanalys redovisas under bilaga nr 1. 
Som framgår av denna har avkastningsvärdet beräknats till 10 596 000 kr.  
 
2.3 Känslighetsanalys        
 
Utgående från resultatet i avkastningskalkylen görs en känslighetsanalys för att visa hur avkast-
ningsvärdet påverkas då vissa indata förändras förutsatt alla övriga indata oförändrade. 
 
Känslighetsanalys har gjorts med avseende på hyresintäkternas utveckling, direktavkastningskrav år 
5, kalkylränta samt hyresrisk. 
 

 Om hyresutvecklingen förändras med 1 procentenhet per år förändras avkastningsvärdet 
med 9,4 % motsvarande ca 1 Mkr.  

 Om direktavkastningskravet för beräkning av restvärdet förändras med -1 procentenhet 
påverkas avkastningsvärdet med 7,5 % motsvarande ca 0,8 Mkr. 

 Om kalkylräntan förändras med -1 procentenhet påverkas avkastningsvärdet med 3,9 % 
motsvarande ca 0,4Mkr.  

 Om hyresrisken minskas till 7 % över hela perioden ökar avkastningsvärdet med 2,7 %, 
motsvarande ca 0,3 Mkr. 
  
 

Objektet är således känsligt för variationerna i hyresnivåer och direktavkastning.   

                          
2.4. Värdebedömning 
 
Värdebedömning mot bakgrund av ortsprisjämförelse och erfarenhetsmässig marknadskännedom 
indikerar ett sammanlagt värde för fastigheten mellan 11 – 14,5 Mkr utan hänsyn till kontraktssitu-
ation och reparationsbehov eller att del av objektet enbart kan ha en offentlig ägare.   
 
Värdebedömning enligt avkastningsmetoden ger ett sammanlagt avkastningsvärde på  
10 596 000 kr med hänsyn till befintliga verksamheter och kontrakt, dock utan hänsyn till att en del 
av objektet är detaljplanelagt med ändamål A.          
 
Utöver detta finns ett visst mervärde för marken som nyttjas som park, som delvis arrenderas ut 
utan kända villkor och en belastning av att det på marken finns byggnader som inte tillhör fastig-
hetsägaren. Denna situation bör lösas med arrendekontrakt som kan ge intäkter till fastigheten alter-
nativt att byggnaderna tillförs fastigheten. Som sista alternativ kan ägaren tvingas ta bort byggna-
derna från fastigheten av ägaren. Sannolikheten för detta bedöms dock mycket liten för såväl ateljén 
som eldtemplet. Trafikmängd och ev andra belastningar som följer av byggnadernas placering på 
marken bedöms med dagens användningsområde ej påverka värdet och byggnaderna tjänar mer som 
en tillgång för fastigheten då de gynnar kringliggande verksamhet. En rimlig avkastning på den 
mark som nyttjas av utomstående bör kunna sättas till 10 kr/m2 och år för ca 2,5 ha vilket med en av 
kastning på 9,5 % skulle lämna ett mervärde på ca 2,6 Mkr. 
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3. MARKNADSVÄRDE                  
 
Mot bakgrund av ovanstående bedöms marknadsvärdet för fastigheten Ockelbo Vi 1:110 per okto-
ber 2018 till 
 

13 000 000 kr 
 
Med beaktande av den osäkerhet som vidlåter all fastighetsvärdering uppskattas osäkerhetsinterval-
let till ± 1 000 000 kr (12 000 000 – 14 000 000 kr).  
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BILAGA 2  FASTIGHETSBESKRIVNING 
 
Läge 
Objektet är beläget ca 1,3 km sydväst om Ockelbo centrum. 
 
Adresser: 
Ekbacken 2, Gamla Åmotsvägen 16 
Herrgårdsvägen 1 och 2 (Norra Flygeln) 
Herrgårdsvägen 4, Herrgårdsvägen 6A och B 
Herrgårdsvägen 8, 10, 12 (Södra Flygeln) 
Herrgårdsvägen 14 
Wijberget 2 A-C 
 

 
Adresskarta. Källa: Eniro. 
 
Tomt 
Fastighetens totala markareal uppgår till ca 10 ha. Tomtmarkens obebyggda del utgörs av trädgårdar 
för besöksnäring och utbildningsverksamhet. Här finns också en tennisbana, boulebana och en lek-
park belägna på Vi 1:110(1) och åkermark på Vi 1:110(3). Öster om gamla Åmotsvägen finns ett 
område med kolonilotter som ingår i 1:110.   
 
Markupplåtelser 
För verksamheten har ett antal byggnader – Ateljén och pannhuset Eldtemplet uppförts av annan 
part än fastighetsägaren. Inga arrendeavtal för dessa finns kända och det råder viss oklarhet i vem 
som har ansvaret för byggnaderna. Ett område på Vi 1:110(3) är upplåtet till annan nyttjare, villko-
ren är inte kända. Utredning av detta och upprättande av arrendeavtal förutsätts göras om fastig-

heten skulle överlåtas till annan ägare.  
 
För verksamheten nyttjas även byggnader på annans mark som inte ingår i värderingen, bl a en-
trén, arkivet, stolpladan och Kulturmagasinet. För dessa antas särkilda nyttjanderättsavtal finnas 
för verksamhetens bedrivande och är ej sammankopplat med fastihgeten Vi 1:110.   
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Planförhållanden.  
För området gäller  
byggnadsplan  
akt: 21-OSÖ-183/1963, beslutad 1963-05-06  
stadsplan 
akt: 21-83:1204, beslutad 1984-10-18. 
Områdesbestämmelse 
akt: 21-P95:34, beslutad, 1994-12-08. 
Ändring av DP 
akt: 21-P96:116, beslutad 1996-09-16. 
Grundvattenskydd ENL2:64 VL,  
akt: 21-GXVI:55, beslutad 1985-02-07. 
 

   
 
Områdesbestämmelserna anger A samt q1 och q2 för området norr om vägen, gamla mässen. 
Således kan den delen endast ägas av allmän ägare och byggnaderna har kulturskyddats enligt ovan.  
För byggnaden kulturmagasinet är befintlig kulturmiljö skyddad i stadsplan för Raboområdet.  
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Servitut och gemensamhetsanläggning 
 
Officialservitut: Akt: 2101-00/5.1. (röjningsrätt och grindförbud) (Väg för Vi 1:251)  
Ledningsrätt: Akt: 2101-12/10.1.   
Andel i samfälligheten Ockelbo Vi S:7 (50 Procent). 
Andel i gemensamhetsanläggningen Ockelbo Böle GA:6.  
Avtalsnyttjanderätt, företrädesordning 1, Inskrivningsdag:1998-08-11, dagboksnr:98/3542, 
område m.m. 
 
Ockelbo Vi S:7 är ett område på 1579 kvm som är samfällt (gemensamt) för Vi 1:110 och 1:195. De 
två fastigheterna har 50% andel vardera i området.  Ockelbo Böle ga:6 är beteckningen för 
vägsamfälligheten som går förbi Vi 1:110.  
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A: Uthus vid örtagården 

B: Trädgårdenshus/Mässen, 1903, hitflyttad 1917 

C: Ateljé, växthus, 2005 ( Ateljén ingår ej i värdebedömningen, byggnad på ofri grund) 

D: Tillbyggnad Norra Flygeln, 1976 

E: Norra Flygeln, 1843 

F: Södra flygeln, 1776 

G: Herrgården, 1850-tal 

H: Röda längan, kursgård, 1886 

I: Garage, biltvätt, 1920-tal 

J: Eldtemplet, 2010, ( Ingår ej i värdebedömningen, byggnad på ofri grund) 

K: Växthuset, 2010-2012, ( Ingår ej i värdebedömningen, byggnad på ofri grund) 

L: Gamla potatisladan/jordkällare 

M: Snickarbod, sent 1600-tal 

N: Traktorgarage, 1920-tal 

O: Kulturmagasinet (utanför bilden i sydväst, på 1:263, ingår ej i värdebedömningen) 

P: Stolpladan (utanför bilden i sydväst(1:263, ingår ej i värdebedömningen) 

Q: Lusthus, arkiv, 1850-tal (utanför bilden i nordost) 

R: Entrébyggnad/lada (Utanför bilden i sydost på S:2, ingår ej i värdebedömningen) 
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Byggnader på Vi:110 
 
Förråd och växthus (A), area ca 30 m2 
 
Trädgårdens hus/Mässen i 2 plan med vind och källare (B) 
Byggnadsår: 1903, hitflyttad 1917 
Grund av betong och granit 
Bjälklag och stomme av trä 
2-glasfönster 
Tegeltak 
Bärande del i souterräng, stålbalk 
Vattenburet radiatorsystem anslutet till direktverkande el 
Restaurangen har ventilation med till-och frånluft  
Planlösning:  Kv: pannrum, förråd 

Bv: Personaldel: hall, kyl. Och kompressorrum, kyl- och frysavdelning, 3 wc, restau-
rangkök, serveringsrum, diskrum, hall, kapprum, lilla matsalen, vardagsrum, stora 
matsalen, blomsterrum 
1 tr: Personaldel: tornrum, balkong, trapphus, hall mellan tornrum och huvudbygg-
nad, tvättstuga, torkrum.  
1 tr: Hotelldel: wc, korridor, dusch- och bastudel, 6 hotellrum, balkong, allrum 

  Vind: kallvind, vindsutrymmen 
2 tr: övernattningsrum för personal  

LOA 760 m². 
 
Övrigt: automatiskt brandlarm till SOS i hela byggnaden. Fasaden är ommålad men delvis kvar att 
göra. 
 
Växthus i 1 plan (C) ofrigrund ägare Stiftelsen 
Byggnadsår: 2005, Träbyggnad på betongplatta 
LOA växthus 170 m² LOA  
Planlösning: Bv: växthus, utställning 
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad.  
 
 
Tillbyggnad Norra Flygeln i 1 plan med källare (D) 
Byggnadsår: 1969 
Källare och bjälklag av betong 
Papptak 
2-glasfönster 
Träbyggnad 
Vattenburet radiatorsystem anslutet till fjärrvärme 
Mekanisk till- och frånluft, återvinning, komfortkyla 
LOA 232 m². 
Planlösning:  Kv: arkiv, fläktrum 

Bv: verkstad för elektronik, wc, personalutrymmen 
          
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad. 
 
Norra Flygeln i 2 plan (E) 
Byggnadsår: mitten av 1800-talet, renoverat 1988 
Stenbyggnad med grund av betong, skivtäckt plåttak, 2-glasfönster 
Vattenburet radiatorsystem anslutet till fjärrvärme 

262



VärderingsInstitutet                                                           VÄRDEUTLÅTANDE Ockelbo Vi 1:110 okt 2018  

Bilaga 2 Sida 6 (8) 

LOA 586 m². 
Planlösning: Bv: kontor  
          1 tr: kontor 
           
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad. 
 
Södra Flygeln i 2 plan med källare (F) 
Byggnadsår: 1776 
Stenbyggnad med grund av betong. Valvad källare, skivtäckt plåttak, 2-glasfönster 
LOA 586 m². 
Vattenburet radiatorsystem anslutet till fjärrvärme 
Planlösning: Kv: förråd, fjärrvärmecentral 

Bv: hall/reception, kontor, undersökningsrum, stort sammanträdesrum, kök 
           1 tr: kontor, serverrum 
           
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad. 
 
Herrgården i 2 plan, vind och källare (G) 
Byggnadsår: 1839 
Timmerhus med belagd puts, granitgrund, plåttak, 2-glasfönster 
Vattenburet radiatorsystem anslutet till fjärrvärme 
LOA 762 m². 
Planlösning: Bv: konferens och representation 
          1 tr: uthyrning till studenter, tomt för närvarande 
 
Övrigt: automatiskt brandlarm till SOS i hela byggnaden 
 
Röda Längan i 1,5 plan med delvis källare (H) 
Byggnadsår: 1886, renoverad utvändigt 1990, invändigt 1993 
Grund av betong. Träbyggnad med skivtäckt plåttak, 1990. 2-glasfönster 
Vattenburet radiatorsystem anslutet till fjärrvärme 
Tillluft i lärosalar via Floormasterdon 
LOA 772 m². 
Planlösning: Kv:  

         Bv: lärosalar, kontorsrum, wc, toalettutrymmen 
         1 tr: kontor, 60 m², datasal, personalutrymmen, övernattningsrum, toalettrum, 
                kallförråd, fläktrum, handikapphiss 

 
Övrigt: automatiskt brandlarm till SOS i hela byggnaden. Den centrala enheten för samtliga brand-
larm finns placerad i denna byggnad. 
 
Stallet/snickeri, verkstad, personal i 1,5 plan (I) 
Byggnadsår: 1850 
Sten på betonggrund 
Yttertak av plåt 
LOA ca 200 m2 
Planlösning:  Bv: cykelverkstad, snickeriverkstad, personalrum mm, betonggolv 
  1 tr: kallvind med plankgolv 
Uppvärmning via fjärrvärme 
Gott skick, ändamålsenlig användning       
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Gamla potatisladan/Jordkällare (J) 
Enkel träbyggnad inredd(ölprovning) och jordkällare, LOA ca 50 m2 
 
Snickarbod i 1 plan med delvis källare (M) 
Byggnadsår: sent 1600-tal 
Träbyggnad på grund av betong resp. natursten 
Yttertak av tegel, 1994 
LOA ca 35 m2 
Planlösning:  Kv: förrådsutrymmen 

Bv: snickarbod  
 
Traktorgarage (N) 
Byggnadsår: 1920-tal 
Enkla panelväggar, betongplintar 
Yttertak av tegel 
LOA ca 270 m2 
  
Arkivbyggnad, lusthus (Q)  
Byggnadsår: 1850-tal 
Grund av granit, ytterväggar troligen tegel, yttertak av plåt 
LOA ca 30 m2  
Planlösning: arkiv  
 
Areasammanställning: 
Byggnad Typ area 
A uthus vid Örtagården Förråd 30 
B Trädgårdens hus/Mässen Restaurang+rum 760 
D Tillbyggnad Norra Flygeln Kontor/verkstad/arkiv 232 
E Norra Flygeln Kontor 307 
E Norra Flygeln Kontor 223 
F Södra Flygeln Kontor 310 
F Södra Flygeln Källare/arkiv 276 
G Herrgården Konferens+rum 762 
H Röda Längan Konferens/kontor 772 
I Stallet Verkstad/personal 200 
L Gamla potatisladan/jordkällare Förråd 50 
M Snickarbod Verkstad 35 
N Traktorgarage Garage/förråd 270 
Q Lusthus, arkiv Förråd 30 
Summa   4 257 
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Byggnader på Vi 1:110 på ofri grund, nyttjas av verksamheten men ingår ej i värdebedömningen.  

Tillhör stiftelsen 

 

Ateljé i 1 plan (C) 

Byggnadsår: 2005, Träbyggnad på betongplatta 
LOA ateljé 176 m² LOA  
Planlösning: Bv: kurser, konferens och växtförsäljning 
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad.  
 

Eldtempel i 1 plan (J),  

Byggnadsår: 2010, Träbyggnad på betongplatta 
LOA 100 m². 
Planlösning:  Bv: panncentral med biobränslepanna, orangeri, trädgårdsverkstad,  

förråd 
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad. Byggnaden används i den 
egna verksamheten. 
 
Växthus (K) 

Modern växthusbyggnad om 150 m2   
           
Byggnad på 1:263, nyttjas av verksamheten men ingår ej i värdebedömningen 

 

Kulturmagasinet (O) 

Byggnadsår: 1800-talet, Timmerhus 
LOA ca 700 m², varav 100 m2 inrett. 
Planlösning:  Bv: utställningslokal, lokal för middagar för slutna sällskap, grupprum för  

konferenser.        
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad. Byggnaden används i den 
egna verksamheten 
 
Tröskladan i 1 plan (P) 

Byggnadsår: 1800-talet, Träbyggnad 
LOA 150 m². 
Planlösning:  Bv: entrékassa, sommarbutiker, utställning. Östra delen nyttjas som lager. 
Övrigt: centrallarm saknas, brandskyddsutrustning finns utplacerad. Byggnaden används i den 
egna verksamheten och av två föreningar för handelsträdgård. Hyresgäst finns för lagret i den 
östra delen. 
 
Entrébyggnad (R) 

Byggnadsår: äldre 
Träbyggnad på plintar, yttertak av plåt/tegel 
LOA ca 700 m2 
Planlösning: förråd, entré, handelsträdgård.   
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BILAGA 3   EKONOMISKA DATA 
 
Taxeringsvärde 
 
Typkod 325, hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler: Taxeringsvärdet för 2016, uppgår till 7 927 000 
kr varav markvärde 2 098 000 kr och byggnadsvärde 5 829 000 kr. 
 
Typkod 325, hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler: Taxeringsvärdet för 2016, avser byggnad på 
ofri grund, uppgår till 880 000 kr varav markvärde 0 kr och byggnadsvärde 880 000 kr. Denna in-
går ej i värdebedömningen. Taxerad ägare Stiftelsen Wij Trädgårdar 
 
Pantbrev 
Fastigheten belastas av 4 st pantbrevsinteckningar om totalt 3 900 000 kr.                 
 
Hyresintäkter 
Följande uppgifter om hyresförhållanden har presenterats:  
Hyresgäst  area   Övrig yta   kr/m2  Kr 2017 
Ockelbo kommun AME 772  1 168 901 848 
Ockelbo kommun AME 123  600 73 800 
Snickeriet H.E.M. 35  46 1 600 
Insitu Instrument AB(röda tillbyggnaden) 232  592 137 388 
Norra flygeln         
Insitu Instrument AB(kontor) 223   1 076 240 360 
Insitu Instrument AB(verkstad) 224   265 59 460 
Magnus Persson Bygg & Fast 23   1 075 25 164 
Siljan Skog 29  1 076 30 876 
Uppsala Stift 31   1 076 32 808 
Södra flygeln         
Ockelbo Kabelteknik 66  1 149 75 840 
SUMMA, snitt 1 758 0 898 1 579 144 

 
Samtliga hyror avser varmhyra inklusive el och vatten förutom H.E.M. Snickarbod där vatten inte 
ingår.   
 
I kalkylen har hyresintäkterna bedömts på verkliga och marknadsmässiga grunder och enbart för de 
byggnader som ingår i värdebedömningen.    
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Drift- och underhållskostnader  
Följande uppgifter om driftskostnader har erhållits och inkluderar även de byggnader som inte ingår 
i värdebedömningen men används av verksamheten: 
  
DoU  area   kr/m²   Kr   
El 4 257 48 202 430 
Vatten avlopp 4 257 27 116 343 
Renhållning städ 4 257 2 7 561 
Sophämtning 4 257 3 12 280 
Rep uh fastighet 4 257 14 58 695 
Värme 4 257 114 485 536 
Försäkring 4 257 37 159 368 
Larm 4 257 27 113 000 
Vägavgift 4 257 1 4 491 
Framtida uh 4 257 50 210 350 
Fastighetsskatt 4 257 19 79 270 
SUMMA, snitt 4 257 340 1 449 324 

  
I kalkylen har drift- och underhållskostnaderna bedömts på erfarenhetsmässiga grunder. 
 
Planerat underhåll 
Följande underhållsbehov har tidigare identifierats för anläggningen.  
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BILAGA 4.  FOTON, PLANER OCH KARTOR 

268



VärderingsInstitutet                                                           VÄRDEUTLÅTANDE Ockelbo Vi 1:110 okt 2018  

Bilaga 4 Sida 2 (11) 
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Ateljen växthuset ingår inte i värderingen  
 

  
Växthusen och pannhuset eltdtemplet ingår ej i värderingen. 

 
Växthusen och pannhuset eltdtemplet och entrébyggnaden ingår ej i värderingen. 
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Adresskarta, Källa: Eniro 
 
 

275



VärderingsInstitutet                                                           VÄRDEUTLÅTANDE Ockelbo Vi 1:110 okt 2018  

Bilaga 4 Sida 9 (11) 

 
Tomtgränser, Källa Hitta.se 

 
Fastighetskarta. Källa: Lantmäteriet genom Infotrader. 1:263 1:110 och S:2 
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Lägeskarta. Källa. Eniro 
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Samfälligheten S:2 som angränsar till värderingsobjektet.  
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BILAGA 5. FASTIGHETSUTDRAG VI 1:110 
     
  FASTIGHET   
 

OCKELBO VI 1:110 
Aktualitet FR: 2013-10-25 
Objektid: 909a6a7e-0d80-90ec-e040-ed8f66444c3f 
Nyckel (fnr): 210085225 
Län: Kommun: Distrikt: 
21, GÄVLEBORG 01, OCKELBO 316017, OCKELBO 
Övriga noteringar: 
Socken: Ockelbo 

 

 

    
  TIDIGARE BETECKNING   
 

Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt: 
X-OCKELBO VI 1 110 1980-12-01 21-80:1073 

 

 

    
  URSPRUNG   
 

OCKELBO VI S:1  

 

 
    
  AREAL   
 

Totalareal: Varav land: Varav vatten: 
99 810 kvm 99 810 kvm 0 kvm 
9,981 ha 9,981 ha 0 ha 

 

 

    
  LÄGE, KARTA   
 

Område: N: E: Gå till: Område: N: E: Gå till: 
2, Central 6751348.623 

(RT90: 6752553,162) 
592334.949 
(RT90: 1548660,063)  

3, Central 6751637.284 
(RT90: 6752838,374) 

592648.157 
(RT90: 1548977,698)  

 

 

    
  ÅTGÄRDER   
 

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum: Akt: Fastighetsrättsliga åtgärder Datum: Akt: 
Avstyckning 1980-08-25 21-80:788 Ledningsåtgärd 1989-08-30 21-89:388 

Fastighetsreglering 1997-11-13 21-97:405 Fastighetsreglering 1998-03-11 21-97:941 

Ledningsåtgärd 2012-12-05 2101-12/10 Anläggningsåtgärd 2013-10-25 2101-12/9 

 

 

    
  AVSKILD FASTIGHET   
 

VI 1:251 Ej sammanläggning/avstyckning 
 

 
    
  ANDEL I SAMF.   
 

Ev. andelstal inom parantes 
OCKELBO VI S:7 (50 Procent)    

 

 

    
  ANDEL I GA   

Ev. andelstal inom parantes 
OCKELBO BÖLE GA:6 

   
 

 

    
  ADRESS   
 

Adress: Postnr: Postort: Kommundel: 
Ekbacken 2 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Gamla Åmotsvägen 16 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 1 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 2 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Populärnamn: Norra Flygeln 
Herrgårdsvägen 4 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 6A 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 6B 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 8 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 10 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 12 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Populärnamn: Södra Flygeln 
Herrgårdsvägen 14 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Wijberget 2A 816 30 Ockelbo Ockelbo 
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Wijberget 2B 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Wijberget 2C 816 30 Ockelbo Ockelbo 

 

    
  LANTMÄTERIKONTOR   

LANTMÄTERIET,S-801 82 GÄVLE 
Kontorsbeteckning: XL25 
Tel: 0771-636363 

 

 

    
  PLANER OCH MARKREGLERINGAR   

Naturvårdsbestämmelser 
VI 1:16, S:1, PRÄSTBO.1:35, SÄBYGG 20:1, 22:1 
Grundvattenskydd 
Akt: 21-GXVI:55 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1985-02-07 
Senaste ändring: -- 
Berörd kommun: OCKELBO 

 

 

Planer 
KV.GÄRDET, DALEN, TRASTEN M.FL. 
Byggnadsplan  
Akt: 21-OSÖ-183/1963 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1963-05-06 
Senaste ändring: 2018-04-03 

Berörd kommun: OCKELBO 
 

OMR VID KYRKAN-RABOSKOLAN 
Stadsplan  
Akt: 21-83:1204 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1984-10-18 
Senaste ändring: 2015-06-24 
Anmärkning: LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

1983-11-15.ÄNDRADE BESTÄM-
MELSER SE AKT 21-P96:116 

Berörd kommun: OCKELBO 
 

BRUKSMÄSSEN DEL AV VI 1:129 
Områdesbestämmelse  
Akt: 21-P95:34 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1994-12-08 
Senaste ändring: 1996-04-17 

Berörd kommun: OCKELBO 
 

OCKELBO TÄTORT 
Ändring av DP  
Akt: 21-P96:116 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1996-09-16 
Senaste ändring: 2017-10-16 
Laga kraft: 1996-10-27 
Genomförande: 1996-10-28 - 2001-10-27 
Anmärkning: URSPRUNGLIG PLAN SE 21-

OSÖ-160/1956, 21-OSÖ-199/1973, 
21-OCK-1916, 21-74:921, 21-
75:2354, 21-77:773, 21-79:928, 21-
80:1512, 21-82:589, 21-83:1204, 
21-84:77, 21-84:738, 21-85:99, 21-
85:314, 21-85:1115, 21-86:831, 21-
87:202, 21-87:203, 21-P90:94 OCH 
21-P91:242. 

Berörd kommun: OCKELBO 
 

 

 

    
  RÄTTIGHETER   
 

Officialservitut Akt: 2101-00/5.1 
Ledningsrätt Akt: 2101-12/10.1 
   
 Sök efter InfoRätt.  

 

 

    
  INSKRIVNING ALLMÄNT   
 

Aktualitet: 2018-09-21 
Senaste ändring för fastigheten: 2011-06-29 13:00:00 
  
Inskrivningskontor 
LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING 
Kontorsbeteckning: XI81 
761 80 NORRTÄLJE 
Tel: 0771-636363 
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  ÄLDRE FÖRHÅLLANDE   
 

Akt: L80/1623 Akt: L82/9237 Akt: L83/6265 Akt: L79/1207 Akt: I98/61 
Akt: I98/62 Akt: I00/1667    

 

 

    
  LAGFART   

WIJ SÄTERI AB 
Namn på lagfart: WIJ SÄTERI I OCKELBO AB 
Organisationsnr: 556533-7846 
Adress: WIJ SÄTERI 

816 26 OCKELBO 
Akt: 97/2359 
Inskrivningsdag: 1997-04-07 
Beslut: Beviljad 
Fång: Köp 1996-12-18 
Köpeskilling: SEK 1 000  

Avser hela fastigheten 
Andel: 1/1 

 

 

 

    
  TIDIGARE ÄGARE   

OCKELBO KOMMUN 
Organisationsnr: 212000-2288 
Adress: 816 80 OCKELBO 
Akt: 79/1207 
Inskrivningsdag: 

 

Beslut: Beviljad 
Fång: Köp 1979-05-21 
Överlåten andel: 1/1 
Anmärkning: 
Akt: 83/6265  Beslut: Beviljad  Anmärkning  Akt: 82/9237  Beslut: Beviljad  ID-nummer kompletterat   

 

 

 

    
  INTECKNINGAR   
 

Antal inteckningar: 4st    Summa: 3 900 000 

Datapantbrev Företrädesordning 2 
Inskr.dag: 2000-05-03   
Akt: 00/1668   
Belopp: SEK 500 000   
     

 

Datapantbrev Företrädesordning 3 
Inskr.dag: 2004-07-20   
Akt: 04/16442   
Belopp: SEK 500 000   
BEVILJAD 80/162 
     

 

Datapantbrev Företrädesordning 4 
Inskr.dag: 2005-05-12   
Akt: 05/9704   
Belopp: SEK 1 300 000   
     

 

Datapantbrev Företrädesordning 5 
Inskr.dag: 2011-06-29   
Akt: 11/15152   
Belopp: SEK 1 600 000   
     

 

 

 

    
  INSKRIVNINGAR / AVTALSRÄTTIGHETER   
 

Avtalsnyttjanderätt Företrädesordning 1 
Inskr.dag: 1998-08-11   
Akt: 98/3542   
OMRÅDE MM 
     

 

 

 

    
  ANTECKNING   
 

  
Inga anteckningar hittades. 

 

 

    
  MER INFORMATION   
 

Det finns 24 byggnad/er på fastigheten.  Sök efter InfoBygg.   

  
  TAXERING   
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Taxeringsenhet: 327774-0 (325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler) 
Taxeringsår: 2016 
Taxeringsvärde i tkr: 7 927 
Tax.enhet avser: Hel registerfastighet 
    
Taxerad ägare: 

 

556533-7846 
Wij Säteri AB 
WIJ SÄTERI 
816 26 OCKELBO 
Andel: 1/1 
Juridisk form: Övriga aktiebolag 

 

 

     
    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 63003444 
Tax.värde i tkr: 343 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 450 
Byggrätt i kvm: 764 
Markid: 1161444 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 63011444 
Tax.värde i tkr: 360 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 450 
Byggrätt i kvm: 800 
Markid: 1165444 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076007 
Tax.värde i tkr: 235 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 450 
Byggrätt i kvm: 524 
Markid: 20018461 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076009 
Tax.värde i tkr: 186 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 450 
Byggrätt i kvm: 415 
Markid: 20018462 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076011 
Tax.värde i tkr: 226 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 450 
Byggrätt i kvm: 504 
Markid: 20018463 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076013 
Tax.värde i tkr: 123 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 450 
Byggrätt i kvm: 274 
Markid: 20018464 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300952415 
Tax.värde i tkr: 186 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 450 
Byggrätt i kvm: 415 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 301040078 
Tax.värde i tkr: 439 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 450 
Byggrätt i kvm: 977 
Markid: 20032873 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300485611 
Tax.värde i tkr: 1 668 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 603 
Hyra i tkr/år: 609 
Nybyggnadsår: 1850 
Om-/tillbyggnadsår: 2006 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076010 
Tax.värde i tkr: 876 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 516 
Hyra i tkr/år: 320 
Nybyggnadsår: 1787 
Värdeår: 1929 
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Värdeår: 1929 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20032873 

 

Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20018463 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076012 
Tax.värde i tkr: 394 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 240 
Hyra i tkr/år: 144 
Nybyggnadsår: 1850 
Värdeår: 1929 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20018464 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 63002444 
Tax.värde i tkr: 627 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 637 
Hyra i tkr/år: 229 
Nybyggnadsår: 1916 
Värdeår: 1929 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 1161444 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300969221 
Tax.värde i tkr: 1 035 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 620 
Hyra i tkr/år: 378 
Nybyggnadsår: 1842 
Värdeår: 1929 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 1165444 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076006 
Tax.värde i tkr: 862 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 437 
Hyra i tkr/år: 315 
Nybyggnadsår: 1890 
Värdeår: 1929 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20018461 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076008 
Tax.värde i tkr: 367 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 346 
Hyra i tkr/år: 131 
Nybyggnadsår: 1970 
Värdeår: 1970 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20018462 

 

 

    

Taxeringsenhet: 714408-5 (325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler) 
Taxeringsår: 2016 
Taxeringsvärde i tkr: 880 
Tax.enhet avser: Byggnad på ofri grund 
    
Taxerad ägare: 

 

885501-4687 
STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR 
HERRGÅRDSVÄGEN 2 
816 26 OCKELBO 
Andel: 1/1 
Juridisk form: Övriga stiftelser och fonder 

 

 

     
    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 714408-5 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300470454 
Tax.värde i tkr: 880 
Riktvärdeområde: 2101002 
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Lokalyta i kvm: 346 
Hyra i tkr/år: 254 
Nybyggnadsår: 2005 
Värdeår: 2005 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20030226 

 

 

  
Källa: Lantmäteriet och Skatteverket via InfoTrader, informationen sökt 2018-09-25 
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Bil.1(1:2)

BETALNINGS- OCH LÖNSAMHETSANALYS 

 Ockelbo, Vi 1:110

INDATA
Kalkylstart år År 2019
Hyresintäkter 2 670 Tkr Ökning 1,50 % / år
Drift- och underhåll 1 370 Tkr Ökning 1,50 % / år
Lån 50% av värdet 5 298 Tkr Ränta 3,50 %
Lån övrigt 1 000 Tkr Ränta 4,50 %
Investeringar 0 Tkr Start
Taxeringsvärde 7 927 Tkr
Uthyrningsbar area 4 257 m²
Direktavk.krav restvärde 9,50 %
Räntefot för nuvärdeber. 11,00 %
Bedömt avkastningsvärde 10 596 Tkr

BETALNINGAR Tkr  ÅR 2019 2020 2021 2022 2023
Hyresintäkter + 2 670 2 710 2 751 2 792 2 834
Drift- och underhåll - 1 370 1 391 1 411 1 433 1 454
Fastighetsskatt- 79 81 82 84 86
Hyresrisk- 214 217 220 223 227
Investeringar- 0 0 0 0 0
DRIFTNETTO 1 007 1 022 1 037 1 052 1 067
Låneränta -230 -228 -225 -222 -219
Amortering -72 -75 -77 -80 -83
BETALNETTO 705 719 734 749 765
ACK. BETALNETTO 705 1 424 2 158 2 908 3 673

RESULTAT Tkr
Nuvärde driftsnetton 3 821
Nuvärde restvärde 6 775
Nuvärde investeringar
AVK.VÄRDE 10 596

AVK.VÄRDEUTV. T kr 10596 10755 10916 11080 11 247

NYCKELTAL, LÖNSAMHET M.M.
Bruttokap.faktor 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9
Direktavkastning % 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6
Effektiv avkastning % totalt kapital 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3
Effektiv avkastning % inkl. värdeutveckling 10,2 11,8 11,8 11,8 11,8
Belåningsgrad % 58,8 57,2 55,6 54,1 52,6

Avkastn.värde/Tax.värde 1,34 F/T
Avkastn.värde/Uthyrningsbar area 2489 Kronor/m2

2018-10-24286
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Entrepenörer

Stiftelsen Wij 
Trädgårdar 

Ockelbo 
kommun 

Kommersiell verksamhet  på 
upphandling 

Herrgård 
- Konferens 
- Café 
- Hotell 

Trädgårdens hus 
- Café & lunchrestaurang 
- Hotell 

Handelsträdgård  
- Butik 

Evenemang  
- På uppdrag eller i egen regi 

Icke kommersiell verksamhet inom 
förvaltning 

Samverkan 
- Stiftelse & Kommersiell verksamhet 

Fastighetsskötsel & Underhåll 
- Personal inkl trädgårdsmästare  
- Relevant maskinpark  

Fastighet 1:110 

Två flyglar 
- 2 hyresgäster 

Röda längan 
- 1 hyresgäst 

Orangeri 
- Energipanna (EU/Brukas ej) 
- Verkstad 

Stallet 
- Snickeri & verkstad 

Entré 
- Handelsträdgård 
- Ateljé (Stiftelse) 
- Parkering 

Kolonilotter 
- Förening 

Fastighet 1:44 

Parkering 

Fastighet 1:263 

Dammområde 
- Strandlänga 

Trösklada 
- 3 hyresgäster  

Tennisbana 
- Tennisklubb sköter 

Lekplats 

Arkiv 

Platsen Wij Trädgårdar

Utbildning

Kommersiella 
aktörer

Verksamhet 

Styrelse 

Personal 
- 1 trädgårdsmästare 

Utbildningsverksamhet 
- Avtal Bollnäs folkhögskola 

Administration 
- Lönerapportering 

Samverkan 
- Kommun & Kommersiell verksamhet

Visningsträdgård

Forum samverkan

BILAGA 4 - ÖGONBLICKSBILD ”IMORGON”

Minst 50% av platserna i  Stiftelsen Wij Trädgårdars styrelse.

Upphandling av koncessions tjänster
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BILAGA 3 - ÖGONBLICKSBILD ”IDAG”

Ockelbo 
kommun Stiftelsen Wij 

Trädgårdar

1 

5

9

13 

2 

6 

10 

14

3 

7 

11

15 

4 

8 

12 

16 
Wij Säteri AB

92,4 % 7,6 %

Fastighet 1:110 
Ägare: Wij Säteri AB 

Herrgård 
- Konferens 
- Café 
- Privat boende 

Två flyglar 
- 2 hyresgäster 

Röda längan 
- 1 hyresgäst 

Stallet 
- Snickeri & verkstad 

Trädgårdens hus 
- Café & lunchrestaurang 
- Hotell 

Entré 
- Handelsträdgård 
- Ateljé (Stiftelsen) 
- Parkering 

Orangeri 
- Energipanna (EU/Brukas ej) 
- Verkstad 

Kolonilotter

Fastighet 1:44 
Ägare: Ockelbo kommun 

Parkering 

Fastighet 1:263 
Ägare: Stiftelsen Wij Trädgårdar 

Dammområde 
- Strandlänga 

Trösklada 
- 3 hyresgäster 

Tennisbana 
- Tennisklubb sköter 

Lekplats 

Arkiv 

”Mjuka värden” 
Wij Säteri AB 

Personal 
- Kök och servering 
- Butikspersonal 
- Trädgårdsmästare 
- VD 
(Över året 5-20 personer) 

Konstråd 

Hyresgäster 
- 6 stycken 

Trädgårdsutbildning 
- Bollnäs Folkhögskola 

Investering 
- Mindre kök för Café Turpin 

Renoveringsbehov 
- Enligt spec. ca 13.350 TKR 

Övrigt 
- Muntliga överenskommelser 
- Skriftliga avtal 
- AME, drift Utelag  
- Samma period att ”klippa gräs” 

Aktieägare Aktieägare

Minst 50% av platserna i  Stiftelsen Wij Trädgårdars styrelse.
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Företagssäte:  Växel: 026–102904  

 

Org. nr: 556760–5026 
Värderingsinstitutet Norra AB c/o 
VärderingsInstitutet A. Sundqvist AB norra@properate.se  
Värmbolsvägen 7  www.properate.se 
641 52 Katrineholm  

 

 

 

Värdeutlåtande    
 

Kommun  Ockelbo 
 
Objekt  Vi 1:263, jämte byggnader på Vi 1:110 
 
Värdetidpunkt 2019-11-19       
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Ockelbo  
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1  U P P D R A G E T  

1.1 Uppdragsgivare 

Stiftelsen Wij Trädgårdar, 885501-4687 

Att: Malin Hermanson 

Herrgårdsvägen 2 

816 26 Ockelbo 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppdraget är att uppskatta objektets marknadsvärde. Underlag för värde-
ringen se vidare punkt 3.1. Begreppet marknadsvärde, se vidare punkt 4.  
Vi utför alla uppdrag enligt allmänna villkor för värdeutlåtande (se närmare www.pro-
perate.se)   
 

1.3 Värdetidpunkt 

Marknadsvärdet hänför sig till värdetidpunkten 2019-11-19. 

 

1.4 Förutsättningar 

I värderingen förutsätts att lämnade uppgifter från uppdragsgivaren är korrekta. 

Bedömda hyror för egenanvändare förutsätts i värderingen och bedöms marknads-
mässiga. Värderingen innefattar ovanstående objekt, jämte tre byggnader på ofri grund 
uppförda på fastigheten Ockelbo Vi 1:110. 

1.5 Ändamål 

Marknadsvärdebedömningen skall enligt uppdragsgivaren användas för internt bruk. 
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2  S A M M A N FAT T N I N G  AV  V Ä R D E B E D Ö M N I N G        
J O R D B R U K  

2.1 Värderingsobjekt 

Registerbeteckning Ockelbo Vi 1:263 

Adress Herrgårdsvägen 2, 816 26 Ockelbo 

Kommun Ockelbo  

Område Vi 

Upplåtelseform Äganderätt 

Nybyggnadsår Uppgift saknas 

Värdeår 

Värdetidpunkt 

Uppgift saknas 

2019-11-19 

Användning  

Typkod 

Obebyggd jordbruksenhet (för kultur och trädgårdsändamål)  

110 

2.2 Allmän beskrivning 

Värderingsobjektet består av en jordbruksfastighet med tre ekonomibyggnader och är 
beläget i Ockelbo, ca 1 km sydväst om centrum. Omgivande bebyggelse utgörs av Wij 
herrgård, kulturbyggnader och villor. Fastigheten är bebyggd med en stolplada, ett kul-
turmagasin och ett turbinhus vid gamla entrén. Därutöver finns tre byggnader på ofri 
grund, Eldtemplet, ett växthus och Ateljen med växthus vid nya entrén. Samtliga bygg-
nader är uppförda på olika sätt. Grunder med gjuten sockel, stenstolp, lekablock och 
stensättning.  Fasader av glas, timmer eller träpanel. Yttertak av glas eller profilerad plåt. 
Turbinhuset har kopplade-/enkla fönster övriga byggnader saknar fönster. Sammanlagd 
uthyrningsbar area uppgår till ca 2 317 kvm. Den odlingsbara åkermarken uppgår till ca 
10 ha, skogsimpediment ca 6 ha och övrig mark ca 2 ha. På åkermarken finns två       
master uppförda, vilka inte tillhör fastighetsägaren. Åkermarken är utarrenderad.                         
Uppvärmning finns endast i Växthuset, Stolpladan och Turbinhuset saknar uppvärmning, 
men el finns framdragen utom till Stolpladan. Tomtarealen uppgår till 175 238 kvm. Fas-
tigheten genomkorsas av grusade vägar och gångstråk. I den södra tomtgränsen finns 
en å med damm och allmänt bad. 
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2.3 Ekonomiska förhållanden 

Fastighetsägaren disponerar samtliga lokalytor i samarbete med Wij Säteri AB och har 
inte lämnat några uppgifter på hyresintäkter. Den bedömda hyran uppgår till 281 Tkr/år, 
motsvarande 121 kr/kvm LOA. Hyran bedöms marknadsmässig och avser kallhyra inkl. 
fastighetsskatt. Ett värdetillägg för bedömda intäkter från den utarrenderade/egendispo-
nerade åkerarealen motsvarande 3,5 tkr per år beaktas i driftnettoprognosen (8.2) samt 
sammanfattande värdebedömningen (9.2) med bruttokapitaliseringsfaktor 5,89.  

Drift- och underhållskostnaderna uppskattas till ca 146 Tkr/år, motsvarande ca 63 kr/kvm 
och avser löpande drift och underhållskostnader samt periodiserat underhåll. Fastighets-
skatten uppgår till 9 Tkr. Vakansen/risken bedöms långsiktigt till 5,0% och beaktas i drift-
nettoprognosen (8.2). Direktavkastningen bedöms till 7,6% inklusive tillägg och juste-
ringar.  

2.4 Marknadsvärde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde per november 2019
1 650 000 KRONOR

Enmiljonsexhundrafemtiotusenkronor

Bedömt värdeintervall
1 300 tkr - 2 000 tkr

Nyckeltal

Kr/m² uthyrbar area: 712

K/T: 1,51
Direktavkastning 2019 (totalt kapital)

Mot utgående driftnetto: 6,8%
Mot bedömt driftnetto: 7,6%

Bruttokapitaliseringsfaktor 2019
Mot utgående hyra: 5,89
Mot marknadsmässig hyra: 5,89
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3  V Ä R D E R I N G S U N D E R L A G  

3.1 Sakuppgifter 

Värdebedömningen grundar sig på följande material och uppgifter: 

• Fastighetsdatautdrag 

• Taxeringsuppgifter 

• Detaljplaneuppgifter 

• Situationsplan 

• Planritningar 

• Marknadshyror 

• Ortsprismaterial 

• Information lämnad av uppdragsgivaren 

Värderingsmannen ansvarar inte för eventuella felaktiga sakuppgifter oavsett om dessa 
är lämnade av uppdragsgivaren, olika myndigheter eller uppgifter hämtade ur offentliga 
register. 

3.2 Besiktning 

Fastigheten besiktigades 2019-11-19 av Rolf Danö. Vid besiktningen deltog represen-
tanter för beställaren. Värdebedömningen grundar sig på fastighetens standard och 
skick vid besiktningen. Besiktningen är inte av sådan karaktär och omfattning att den 
uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § 
Jordabalken. 

3.3 Miljöaspekter 

Värdebedömningen grundas på förutsättningen att nuvarande eller annan verksamhet 
kan bedrivas utan att åläggas hinder eller begränsningar med hänvisning till gällande 
miljölagstiftning. Värderingen förutsätter att inga miljöskulder i mark eller byggnad före-
kommer. 

3.4 Latent skatteskuld och moms 

Vid värderingen har inte eventuella latenta skatteskulder eller momsfrågor beaktats. 

3.5 Kvalitetssystem 

Enligt Värderingsinstitutets kvalitetssystem, kontrolleras varje delmoment som produ-
ceras inom företaget av en fastighetsvärderare auktoriserad av Samhällsbyggarna.  
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3.6 Planförhållanden 

Detaljplan: Ockelbo tätort, ändring av Dp Akt: 21-P96:116   2018-10-15 

3.7 Tomt   

Tomtareal uppgår till 175 238 kvm.  Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och 
avlopp.  

3.8 Byggnadsbeskrivning, Kulturmagasinet 

Byggnadsår Okänt, troligen 1800-talet ej ursprunglig plats 

Undergrund Lera   

Grundläggnings- 
förfarande 

Plintgrund av huggen natursten 

Bärande stomme Timrad  

Mellanbjälklag Trä 

Taklag Trä  

Fasader  Timmer 

Fönster   Saknas  

Yttertak Profilplåt  

Portar Slagport av trä  1 st.  

Invändiga  

golvbeläggningar 

 

Träplank 

Invändiga  

takbeklädnader 

 

Saknas 

Invändiga  

väggbeklädnader 

 

 Timmer 

Uppvärmning Saknas 

Ventilation Självdrag 

Anslutning Allmänt nät för el 

Övrigt Mindre träluckor i fasad för ventilation, halvt loft 
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Byggnadsbeskrivning, Stolplada i vinkel 

Byggnadsår Okänt 

Undergrund Lera   

Grundläggnings- 
förfarande 

Lekablock 

Bärande stomme Trästolp  

Taklag Trä, pulpettak 

Fasader  Träpanel, stående 

Fönster   Saknas  

Yttertak Profilplåt  

Portar Öppen lång-/ och en kortsida  

Invändiga  

golvbeläggningar 

 

Grus 

Invändiga  

takbeklädnader 

 

Saknas 

Invändiga  

väggbeklädnader 

 

Trä, skivor 

Uppvärmning Saknas 

Ventilation Självdrag 

Anslutning Saknas 

Övrigt Används för förvaring, stor takhöjd 

Byggnadsbeskrivning, Turbinhuset i 1 plan, med källare 

Byggnadsår Okänt, troligen 1890-talet 

Undergrund Lera   

Grundläggnings- 
förfarande 

Huggen natursten 

Bärande stomme Trä  

Mellanbjälklag Trä 

Taklag Trä  
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Fasader  Träpanel 

Fönster  Kopplade-/enkla i trä 

Yttertak 

Dörrar 

Profilplåt  

Trä 

Portar Slagport av trä  2 st.  

Invändiga  

golvbeläggningar 

 

Träplank, jordgolv i halva källarplanet 

Invändiga  

takbeklädnader 

 

Saknas i huvudsak, mindre del med skivor 

Invändiga  

väggbeklädnader 

 

Skivor och trä 

Uppvärmning Saknas 

Ventilation Självdrag 

Anslutning Allmänt nät för el, inbrottslarm 

Övrigt Användes tidigare som entré för trädgården. I källarplanet finns 
den gamla kvarnutrustningen. 

Byggnader på ofri grund, upplåtelseavtal för mark saknas 

 

Byggnadsbeskrivning ”Eldtemplet” 1 plan utan källare                                                                                                                                                                        
lärosal med vedpannor, orangeri, förråd och verkstad 

Byggnadsår 2010 

Undergrund Lera   

Grundläggnings- 
förfarande 

Gjuten platta 

Bärande stomme Trä 

Taklag Trä, pulpettak  

Fasader  Träpanel, glas 

Fönster  Kopplade och fasta glaspartier 

Yttertak Profilplåt  

Portar Slagport i metall med glasparti 
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Dörrar Metall med glaspartier, trä   

Invändiga  

golvbeläggningar 

 

Betong, lersten 

Invändiga  

takbeklädnader 

 

Träpanel, skivor 

Invändiga  

väggbeklädnader 

 

Träpanel, skivor 

Uppvärmning Vattenburen fjärrvärme 

Ventilation Självdrag 

Anslutning Va och el till allmänt nät, inbrottslarm 

Övrigt Projekt för visning av olika eldningsalternativ med naturproduk-
ter 

Byggnadsbeskrivning Växthus 1 plan utan källare                                                                                                                                                                               

Byggnadsår 2010-12 

Undergrund Lera   

Grundläggnings- 
förfarande 

Gjuten sockel 

Bärande stomme Fackverk av metall 

Tak Glas  

Fasader  Glas 

Portar 

Dörrar 

Slagport i metall med glasparti 

Metall med glaspartier  

Invändiga  

golvbeläggningar 

 

Betongplattor, lersten 

Uppvärmning Vattenburen fjärrvärme 

Ventilation Självdrag 

Anslutning Va och el till allmänt nät, inbrottslarm 

Övrigt Värme finns i ett förkultiveringsrum 
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Byggnadsbeskrivning ” Ateljén” (nya entrén) 1 plan utan källare                                                                                                                                                                             
lärosal, förråd, med förbindelsegång till ett växthus   

Byggnadsår 2005 

Undergrund Lera   

Grundläggnings- 
förfarande 

Gjuten platta 

Bärande stomme Trä, metall(växthuset 

Taklag Trä  

Fasader  Träpanel, glas, rappning 

Fönster  Fasta glaspartier, takljusbrunnar 

Yttertak Profilplåt, med snörasskydd 

Portar 

Dörrar 

Slagport i metall med glasparti 2 st 

Metall med glaspartier, trä   

Invändiga  

golvbeläggningar 

 

Betong, plastmatta, klinker 

Invändiga  

takbeklädnader 

 

Träpanel 

Invändiga  

väggbeklädnader 

 

Träpanel, skivor, kakel 

Uppvärmning Vattenburen fjärrvärme 

Ventilation Självdrag 

Anslutning Va och el till allmänt nät, inbrottslarm 

Övrigt Mellan Ateljén och växthuset som är sammanbyggda löper en 
förbindelsegång med två toaletter, Växthusdelen är uppförd nå-
got senare än Ateljén och saknar uppvärmning. 
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3.9 Areor, beskrivning och alternativanvändning 

OBS! Nedanstående areauppgifter baseras på uppgifter lämnade av uppdragsgivaren. 
Ytor har ej kontrollmätts och ev. avvikelser tas inget ansvar för. Vid ev. försäljning re-
kommenderas en mätning som uppfyller svensk standard. Nedan redovisade ytor bör 
därför ej ligga till grund för försäljning av fastigheten. 

 

Byggnaderna fördelade enligt nedan:  

  Area/areal  Taxeringsvärde tkr 

Kulturmagasin    100,0 kvm  0 

Stolplada.    200,0 kvm  0 

Turbinhuset  1 200,0 kvm      0 

 

Byggnader på ofri grund 

Eldtemplet.  320,0 kvm   0 

Växthus  140,0 kvm   0 

Ateljén (nya entrén) 357,0 kvm   871 

 

Summa uthyrningsbar LOA:2 317 kvm 

 

Övriga ägoslag:  Areal/ha 

Skogsimpediment    6   16 

Åkermark  10   205 

Övrig mark    2      0 

Summa:    18   1 092 

   

3.10 Underhållsbehov och investeringar 

Byggnationerna bedöms för ändamålet vara i normalt skick såväl ut- som invändigt. 
Några kostnader utöver avsättning för sedvanligt periodiskt underhåll bedöms inte som 
nödvändigt de närmaste åren. 

 

3.11 Servitut, inskrivningar 

Officialservitut Akt: 2101-07/12.1, badplats 
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Officialservitut Akt: 2101-07/12.2, väg till badplats.  

Någon särskild servitutsutredning har inte utförts.   

Gemensamhetsanläggning Ockelbo Böle GA:6, ledning  

Andel i samfällighet, Ockelbo Prästbordet S:2, väg 

I fastigheten finns inga pantbrev uttagna. 

Någon särskild pantbrevs utredning har inte utförts. 
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4  V Ä R D E R I N G S T E O R I E R  O C H  -M E TO D E R  

4.1 Begreppet marknadsvärde 

”Med marknadsvärde avses sannolikt pris vid en tänkt försäljning på en fri och öppen 
marknad. Försäljningen förutsätts ske vid värdetidpunkten efter att fastigheten varit ut-
bjuden till försäljning på ett för fastigheten sedvanligt sätt under en normal marknadsfö-
ringstid.” 

Vid den tänkta försäljningen får inte föreligga något tvång att överlåta fastigheten och 
inte några speciella partsrelationer. 

4.2 Värderingsmetod 

Värderingen genomförs med ortsprismetod där marknadsvärdebedömning utförs med 
ledning av betalda priser för likartade fastigheter, så kallade jämförelseobjekt. Fastig-
heterna är mycket sällan helt jämförbara varför normering till värdebärande faktor 
måste ske. I detta utlåtande har normering skett dels till area och dels till driftnetto. 
Normering till driftnetto benämns ofta nettokapitaliseringsmetod. 

Som komplement till värdeuppskattningen enligt ortsprismetoden görs även en avkast-
ningsbaserad marknadsvärdebedömning.  
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5  E K O N O M I S K A F Ö R H Å L L A N D E N   

5.1 Kontraktssammanställning 

Nedan redovisas en sammanställning på antagna hyresavtal. Kontraktens löptid, upp-
sägning och förlängning är anpassade till kalkylens längd. Beträffande hyresintäkter 
och övriga kontraktsvillkor, se 5.2 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyresgäst Areatyp
Uthyrbar 
area [m²]

Hyra 
[kr/m²]

Kontrakterat/
vakant

t.o.m [mmm-
åå]

Uppsäg
ningstid 
[mån]

Förläng
ning [år]

Index 
[%]

 Tillägg 
för moms 

utgår
[ja/nej]

Ateljén Utb lokal 357 400 jan-25 1 mån 5 år 100 ja
Eldtemplet Utb /orangeri/förråd/verkstad320 250 jan-25 1 mån 5 år 100 ja
Växthus Växthus 140 125 jan-25 1 mån 5 år 100 ja
Kulturhus Förråd 100 50 jan-25 1 mån 5 år 100 ja
Stolpladan Förråd 200 25 jan-25 1 mån 5 år 100 ja
Turbinhuset Utställningslokal 1200 25 jan-25 1 mån 5 år 100 ja

13%

Uthyrbara areatyper

Förråd

Utb
/orangeri/förråd/verkstad

Utb lokal

Utställningslokal

Växthus
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5.2 Areor och hyror 

Nedan visas en sammanställning av areorna och bedömda marknadsmässiga hyror. 
Hyrorna avser kallhyra inkl. fastighetsskatt. Moms tillkommer för verksamheter som är 
momspliktiga. Inre och yttre löpande underhåll bekostas av fastighetsägaren.  

Utöver ovan redovisade hyror finns ett arrendeavtal för åkermark. Kontraktet tecknat 
2008 med en arrendeavgift på 350 kr/ha/år och är därefter inte ändrat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Vakanser och hyresförluster 

Med tanke på fastighetens läge och lokalernas utformning bedöms risken för långsik-
tiga vakanser och hyresförluster som låga. Vakansen bedöms långsiktigt till 5,0 % och 
beaktas i driftnettoprognosen (8.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areatyp
Uthyrbar area 

[m²]
Förråd 300 10 33 10 33
Utb /orangeri/förråd/verkstad 320 80 250 80 250
Utb lokal 357 143 400 143 400
Utställningslokal 1200 30 25 30 25
Växthus 140 18 125 18 125
Summa/snitt 2 317 280 121 280 121

Utgående hyra 2019
        [tkr]    |   [kr/m²]

Marknadsmässig hyra
    [tkr]    |   [kr/m²]
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5.4 Drift- och underhåll, hyresgästanpassning 

Nedan redovisas bedömda drift- och underhållskostnader som belastar fastighetsä-
garna. Underhållskostnader avser såväl löpande som avsättning för periodiskt under-
håll utjämnade över tiden. Driftkostnaderna är redovisade inklusive moms för bostäder. 
Drift- och underhållskostnaderna kan på årsbasis skifta relativt kraftigt, orsakat av en 
rad olika faktorer såsom väderlek, omflyttningstakt, underhållsinsatser och användning. 
Med beaktande av fastighetens skick, standard, installationstäthet och användnings-
område antas D&U kostnaderna initialt ligga på ca 146 tkr/år och bedöms följa           
inflationstakten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areatyp Area [m²]
Faktisk 

[tkr]
Faktiskt 
[kr/m²]

Bedömd 
[tkr]

Bedömd 
[kr/m²]

Löpande 
DoU (kr/m2)

Periodisk 
underhåll (kr/m2)

Förråd 300 9 30 9 30 20 10 
Utb /orangeri/förråd/verkstad320 40 125 40 125 100 25 
Utb lokal 357 45 126 45 125 100 25 
Utställningslokal 1 200 42 35 42 35 25 10 
Växthus 140 11 79 11 75 50 25 
Summa/snitt 2 317 147 63 146 63 

9

40

45

42

11

Fördelning bedömd DoU [tkr] 

Förråd

Utb /orangeri/förråd/verkstad

Utb lokal

Utställningslokal

Växthus
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5.5 Taxeringsvärde 

Taxeringsvärden redovisas i nedanstående tabell. Taxeringsvärdet ligger till grund för 
fastighetsskatten beräkning. Mark och ekonomibyggnader beskattas inte. Taxerings-
värdet avser byggnaden Ateljén, vilken ligger på ofri grund. Taxeringsvärdet för mark 
på värderingsobjektet är 221 tkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Fastighetsskatt 

Den totala fastighetsskatten som bedöms komma att belasta fastigheten redovisas i 
nedanstående tabell. Observera att fastighetsskatten första året kan avse del av året.   

 

 

 

 
 

Typkod 110 325
Värdeår 2005

Bostäder [tkr] Lokaler [tkr] Industri [tkr] Totalt [tkr]
Byggnad 0 871 0 871
Mark 0 0 0 0
Taxeringsvärde 0 871 0 871
  Lantbruksenhet, 

obebyggd
Taxeringsvärde mark 0 221 0 221
-

Areatyp 2019 2020 2021 2022 2023
Lokaler

Fastighetsskattesats [%] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Uppräkning av taxeringsvärde [%] 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Bedömd utv taxeringsvärde [tkr] 871 888 904 922 939
Fastighetsskatt [tkr] 1 9 9 9 9

Summa fastighetsskatt [tkr] 1 9 9 9 9
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6  M A R K N A D S V Ä R D E B E D Ö M N I N G  

6.1 Marknadsanalys 

Lantbruksbarometern för våren 2019 visar att Sveriges lantbrukare upplever att lön-
samheten för år 2018 var dålig bedöms fortsätta under 2019 men på längre sikt tros 
att lönsamheten kommer att förbättras betydligt.  Riksbankens ränteprognos vittnar 
om fortsatt lågt ränteläge. Det allmänna konjunkturläget är vidare i skrivande stund 
starkt. Sammantaget borgar detta för en fortsatt stabil prisbild på åkermark med fort-
satt stor spridning kring medelvärdet. Region 5 där Ockelbo kommun ingår visar på 
en uppgång med 16 % under 2018 motsvarande ett medelpris på 22 000 kr per hek-
tar åkermark. 

Tillväxten i omvärlden dämpades under 2018 även om konjunkturen fortsätter att vara 
god i många länder med stigande löneökning och låg arbetslöshet. Tillväxten har försva-
gats betydligt i flera av de största ekonomierna i euroområdet, bland annat Tyskland, 
Frankrike och Italien. Riksbanken bedömer att detta delvis beror på tillfälliga faktorer, 
exempelvis effekten på produktionen av bilar till följd av förändrade regelverk för mätning 
av utsläpp. Men det finns en risk för att utvecklingen avspeglar en mer bestående svag-
het i konjunkturen. Dessutom finns flera av de tidigare osäkerhetsfaktorerna kvar, exem-
pelvis handelskonflikten mellan USA och Kina, den ekonomiska utvecklingen i Italien 
samt effekterna av Storbritanniens utträde ur EU. När det gäller Storbritanniens utträde 
ur EU bedöms risken för ett utträde utan avtal ha ökat. 

Efter en tillfällig nedgång i svensk BNP under tredje kvartalet, ökade BNP oväntat snabbt 
under fjärde kvartalet 2018. BNP‐tillväxten under första kvartalet 2019 ökade ytterligare 
men närmast kommande kvartalen bedöms dock sammantaget vara under sitt historiska 
genomsnitt. Det är framför allt inhemsk efterfrågan i form av bostadsinvesteringar och 
hushållens konsumtion, som dämpar tillväxten under denna period. Månadsstatistiken 
för efterfrågan och produktionen, som är central för SCB:s beräkning av BNP‐tillväxten 
tyder på relativt snabb tillväxt efter den mycket svaga utvecklingen under det tredje kvar-
talet 2018. Samtidigt tyngs utsikterna av den fortsatta nedgången i bostadsinvestering-
arna, som bedöms ha dämpat tillväxten betydligt mot slutet av 2018 och under inled-
ningen av 2019. 

Svensk konjunktur förväntas vara fortsatt stark och under 2019 har inflationen varit i nivå 
med riksbankens målsättning på 2% och förväntas fortsätta ligga kring den nivån men 
som lägst 1,5 mot bakgrund av lägre energipriser. Efter att ha lämnat reporäntan oför-
ändrad i april 2019 är Riksbankens prognos att ytterligare en höjning först är aktuell un-
der slutet av 2019 eller början 2020 under förutsättning att konjunktur- och inflationsut-
sikterna står sig. 
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Nybyggnationen förväntas vara fortsatt god under 2019 då flera byggnationsprojekt på-
börjats under 2018 och färdigställs först i slutet av 2019. Trenden tyder dock på en av-
tagande tendens gällande att starta nya byggprojekt. Produktionen av bostäder det sen-
aste året har främst varit byggnation av mindre bostadslägenheter. 

Prognoserna för 2019 gällande prisutvecklingen för bostäder i riket som helhet visar på 
en avmattning och eventuellt ytterligare sjunkande priser på villor och bostadsrättslägen-
heter. Efterfrågan på bostäder antas dock vara fortsatt hög då de senaste årens bygg-
nation ej legat i paritet med bostadsbristen och då främst efterfrågan på billiga bostäder.  

I många kommuner har allmännyttan och privata aktörer byggt nya bostäder under de 
senaste två åren och nu ses en avmattning i efterfrågan i större delar av Sverige.  

Marknaden är till viss del tudelad med ett visst överskott av dyra bostadsrätter och fort-
farande brist på hyresrätter och framförallt billigare boendeformer. 

En fortsatt stark konjunktur talar för fortsatt god efterfrågan på kontors- och butikslokaler. 
Ökad E-handel medför dock viss osäkerhet gällande vissa typer av butikslokaler och 
köpcentra. 

Under 2018 har hyresnivåerna för fastigheter vid nytecknade kontrakt varierat beroende 
på lokaltyp och geografisk marknad men bedöms för närvarande fortsatt ökande. Pri-
serna för välbelägna bostadsfastigheter bedöms fortsätta stiga även i mer sekundära 
områden. 

Logistik-/lager- och industrifastigheter med flexibla användningsområden och bra lägen 
bedöms ha goda förutsättningar. En fortsatt stark konjunktur bedöms medföra ökad ef-
terfrågan på denna typ av fastigheter.  Även en fortsatt god efterfrågan på specialfastig-
heter såsom vårdanläggningar och skolor. 

De överlåtelser som sker har i storstadsregionerna skett till mycket låga avkastningskrav 
och huvudsakligen av köpare med stor andel eget kapital. Detta ger i sin tur utträng-
ningseffekter så att även övriga delar av landet ökar i attraktion hos investerarna, då med 
högre krav på direktavkastning. 

6.2 Områdesbeskrivning 

Ockelbo kommun ligger i nordvästra Gästrikland inom Gävleborgs län. Kommunen be-
står utöver centralorten Ockelbo av mindre tätorter såsom Jädraås, Lingbo och Åmot, 
samt lantligt belägna mindre byar. Befolkningstillväxten har under de senaste åren varit 
relativ konstant och kommunen har cirka 6 000 invånare. Arbetslösheten ligger något 
över rikssnittet, men i nivå med övriga i länet.  

Näringslivet domineras av tillverkningsindustri, handel samt vård/omsorg. Kommunen 
marknadsför sig som Smultronstället i Gästrikland och framhäver den natursköna om-
givningen med bl a Wij Trädgårdar. 
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Förutom allmännyttan finns endast ett fåtal mindre privata fastighetsbolag. 

A-läge för bostäder och lokaler för handel ligger runt centrumtorget i Ockelbo. 

För kontor finns en viss efterfrågan i bra lägen. Inga större vakanser har noterats och ett 
mindre utbud av den typen av lokaler finns. 

Kommunikationer med Gävle, residensstaden i Gävleborgs län är god med både buss 
och tåg och ett flertal pendlar dagligen mellan orterna. 

6.3 Fastighets- och hyresmarknad 

Fastighetsmarknaden för flerbostadshus/industrifastigheter/lokalfastigheter i Ockelbo 
kommun bedöms neutral till svagt stigande. Det har skett få försäljningar med ett be-
gränsat utbud. För Jordbruksfastigheter finns ett antal transaktioner noterade där pris-
nivåerna varierar kraftigt beroende på fastigheternas utformning. Endast ett fåtal trans-
aktioner av mindre enheter med enbart åker och skogsmark har hittats under senaste 
åren. Ett flertal överlåtelser saknar uppgift om köpeskilling. 

Hyran för lokaler belägna likt värderingsobjektet bedöms ligga i intervallet 150 till 200 kr 
per kvm, medel på175 kr per kvm och utgör varmhyra inklusive fastighetsskatt. 

Direktavkastningen för lokaler bedöms ligga i intervallet 10,0 till 14,0 % och medel på 12 
% med en långsiktig vakansnivå mellan 5-7 %. 
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7  OR T S P R I S M E TO D  
Ortsprismetoden baseras på försäljningar av likartade fastigheter, så kallade jämförelse-
objekt. Fastigheterna är mycket sällan helt jämförbara varför normering till värdebärande 
faktor måste ske. Normering kan ske dels till area och dels till driftnetto. Normering till 
driftnetto benämns nedan nettokapitaliseringsmetod.   

7.1 Ortsprisanalys 

I vår ortsprisanalys ser vi på liknande fastigheter som sålts i regionen och dess försälj-
ningspris och nyckeltal. För att finna jämförbara objekt som sålts har sökningar gjorts i  
område 5 enligt LRF. Materialet omfattar fastigheter med typkod jordbruk samt en köpe-
skilling som överstiger taxeringsvärdet. Sökningen visar en genomsnittlig nivå för skogs-
impediment, åkermark och övrig mark på 22 000 kr per hektar. I området bedöms värdet 
för skogsimpediment till 20 tkr/ha, åkermark 50 tkr/ha och övrig mark till 2 tkr/ha. 

Spridningen i materialet är stor. 

För industrifastigheter, i området Ockelbo med omnejd, med blandad användning har 
under perioden 2016-11-26 till 2019-11-26 har fem objekt noterats, vilka visas i grafen 
nedan. Medelpriset på fastigheterna är 1 324 tkr, vilket motsvarar 1 768 kr/kvm. En fas-
tighet avviker med ett högsta värde på 6 551 kr/kvm och det lägsta värdet är 132 kr/kvm 
är ett objekt med enbart lagerlokaler. Medianvärdet för urvalet är 814 kr/kvm.                         
I förhållandet K/T är medel och medianvärdet 1,3. Källa;Uc bostadsvärdering 
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7.2 Areametod 

Med viss ledning av ortsprismaterialet, den allmänna fastighetsprisutvecklingen under 
perioden och mot bakgrund av värderingsobjektets förutsättningar och egenskaper be-
döms objektet ha en värdenivå enligt nedan uppdelat på nedanstående areor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Nettokapitaliseringsmetod, direktavkastning 

Metoden beräknar en evig kapitalisering av ett normaliserat driftnetto vid full uthyrning. 
Driftnettot beräknas utifrån bedömda marknadsmässiga hyror, samt bedömda drift- och 
underhållskostnader. 

Kapitaliseringen sker med ett bedömt marknadsmässigt direktavkastningskrav i möjlig-
aste mån baserat på direktavkastning vid genomförda försäljningar (ortsprisanalys). I 
det fall antal försäljningar är otillräckliga uppskattas ett marknadsmässigt direktavkast-
ningskrav baserat på fastighetens geografiska läge, lokaltyp, alternativanvändning, 
kontraktsvillkor, hyresintäkt, vakansrisk, omflyttningstakt, framtidsförutsättningar m.m. 

Metoden motsvarar den översiktliga bedömning som en potentiell köpare skulle göra 
med hänsyn till risk och potential. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areatyp Area [m²]
Förråd 300 250 75
Utb /orangeri/förråd/verkstad 320 1 500 480
Utb lokal 357 1 500 536
Utställningslokal 1200 150 180
Växthus 140 1 000 140
Summa/snitt 2 317 609 1 411

1 411Areametoden

Delvärde                      
[kr/m2]   |    [tkr]

Areatyp

Bedömd 
DoUh 
[tkr]

Fgh-
skatt
[tkr]

Netto-
kap. 
[%]

Delvärde
[tkr]

Förråd 10 33 9 0 1 2 15,0 4
Utb /orangeri/förråd/verkstad80 250 40 3 37 117 10,0 373
Utb lokal 143 400 45 5 93 262 10,0 934
Utställningslokal 30 25 42 1 -13 -11 10,0 -130
Växthus 18 125 11 1 6 46 10,0 64
Summa/snitt 280 121 146 9 125 54 10,0 1 246

1 246

Bedömd 
marknadshyra        

[tkr]   |     [kr/m²]
Bedömt driftnetto
    [tkr]    |  [kr/m²]

Nettokapitaliseringsmetoden
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7.4 Sammanfattande värdebedömning ortsprismetod 

Mot bakgrund av värderingsobjektets driftnetto och standard bedöms flera av referens-
objekten som likvärdiga. 

Värderingsobjektets driftnetto samt geografiska läge medför att värderingsobjektet be-
döms ligga något under medel för ortsprismaterialet med motsvarande 10,0 % nettoka-
pitalisering. 

Vid en sammanvägd bedömning av värderingsobjektets läge, hyresnivå, skick och 
standard så bedömer vi att marknadsvärdet vid värderingstidpunkten enligt ortsprismet-
oden uppgår till motsvarande 573 kr/kvm LOA och 1,52 K/T. För tillägg och justeringar 
se Sammanfattande värdebedömning (9.2).   

 

 

 

 

 

Värderingsmodell [tkr]
Areametod 1 411
Nettokapitaliseringsmetod 1 246
Sammanvägt värde ortsprismetoden 1 328
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8  A V K A S T N I N G S M E TO D  
Nedan visas en konsekvensanalys av framtida bedömda driftsnetton samt därefter en 
avkastningsbaserad marknadsvärdebedömning.  

8.1 Förutsättningar och antaganden 

Till grund för analysen ligger en bedömd prognos över framtida in- och utbetalningar. 
Tabellen visar in- och utbetalningar före skatt, (hyror, drift- och underhållskostnader, 
fastighetsskatt) som förväntas infalla under en 5-årsperiod. Prognosen avser att ge en 
bild av kommande betalningsflöden och likviditet. Hyresutvecklingen bedöms enligt in-
flationen. Inflationen bedöms till 2,0 % under kalkylperioden. Utvecklingen för drift- och 
underhållskostnader bedöms följa inflationen. 

8.2 Driftnettoprognos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8.3 Kalkylränta 

Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på totalavkastning och kan sägas bestå av 
riskfri realränta, kompensation för inflation samt riskfaktor varierande med fastighetens 
geografiska läge, lokaltyp, alternativanvändning, kontraktsvillkor, hyresintäkt, vakans-
risk, omflyttningstakt, framtidsförutsättningar m.m. Kalkylräntan kan sägas utgöra ett in-
flations anpassat direktavkastningskrav. För detta objekt har kalkylräntan bedömts till 
mellan 10,0 och 12,0 %.  

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023
Utveckling [%] 2 mån

Drift- och underhållsutveckling 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hyresutveckling 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Vakans- o hyresförlustgrad (Vid full uthyrning) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Intäkter och kostander [tkr]
Hyra 47 286 292 297 303
Vakans- och hyresförlust 2 14 15 15 15
Drift och underhåll 24 149 152 155 158
Fastighetsskatt 1 9 9 9 9
Tomträttsavgäld 0 0 0 0 0
Akut underhåll 0 0 0 0 0
Tillägg Arrendeintäkt 0 1 1 1 1
Driftnetto 19 115 117 120 122
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8.4 Avkastningsbaserat marknadsvärde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023
Inflation [%] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Kalkylränta 

Nominellt [%] 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Nettokapitalisering för restväberäkn [%] 10,0
Driftnetto [tkr] 19 115 117 120 122

Avkastningsbaserad marknadsvärdebedömning
Nuvärde av driftnetton 370
Nuvärde av restvärde vid kalkylperiodens slut 774
Avkastningsbaserat marknadsvärde 1 144
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9  S A M M A N FAT TA N D E  V Ä R D E B E D Ö M N I N G  

9.1 Bruttokapitaliseringsmetod 

Metoden beräknar fastighetens pris per hyreskrona och erhålls genom att dividera jäm-
förelseobjektens köpeskilling med objektens bruttointäkter. Bruttokapitaliseringsfaktorn 
är ett sätt att göra priser jämförbara. Denna metod används med fördel vid tillägg och 
avdrag för exempelvis vakanser och övriga hyresintäkter samt vid svårigheter att be-
döma drifts- och underhållskostnader.  

9.2 Sammanfattande värdebedömning 

Nedan redovisas en sammanfattande bedömning av värderingsobjektets värdeintervall 
mellan ortsprismetoden och avkastningsmetoden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre byggnader genererar oftare en högre köpeskilling räknat per kvadratmeter vilket 
tillsammans med värderingsobjektets geografiska läge avspeglas i jämförelse med ort-
prismaterialet.(Källa; LRF) 

Vid en sammanvägd bedömning av värderingsobjektets läge, hyresnivå, aktuell vakans-
grad, skick och standard så bedömer vi att marknadsvärdet vid värderingstidpunkten 
uppgår till motsvarande 1 650 000 Kr och med ett värdeintervall mellan 1 300 000 Kr och 
2 000 000 Kr. 

 

 

 

 

 

Värderingsmodell [tkr]
Areametod 1 411
Nettokapitaliseringsmetod 1 246
Sammanvägt värde ortsprismetoden 1 328
Justeringar

Tillägg hyra p-plats: 0
Tillägg mark: 570

Vakansavdrag 0

Omreglering av tomträttsavgäld 0
Renovering 0

Bedömt värde ortsprismetoden, efter justeringar 1 898
Bedömt värde avkastningsmetoden 1 144
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10  S L U T L I G  V Ä R D E B E D Ö M N I N G   
Förutsättningar 

Värdebedömningen gäller under de förutsättningar och villkor som är preciserade i detta 
utlåtande. 

Observera att marknadsvärdet motsvarar det genomsnittsvärde som skulle uppnås vid 
ett stort antal upprepade försäljningar av fastigheten på den allmänna fastighetsmark-
naden. Vid en enskild försäljning däremot, kan priset hamna över eller under det be-
dömda marknadsvärdet, beroende på de speciella förhållanden som råder vid just denna 
försäljning. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävle  2019-11-25/ 2019-11-27(justerad) 

VärderingsInstitutet Norra AB 
  
 
 
 

Rolf Danö  
 Fastighetsvärderare 

 
 
 

Marknadsvärde per november 2019
1 650 000 KRONOR

Enmiljonsexhundrafemtiotusenkronor

Bedömt värdeintervall
1 300 tkr - 2 000 tkr

Nyckeltal

Kr/m² uthyrbar area: 712

K/T: 1,51
Direktavkastning 2019 (totalt kapital)

Mot utgående driftnetto: 6,8%
Mot bedömt driftnetto: 7,6%

Bruttokapitaliseringsfaktor 2019
Mot utgående hyra: 5,89
Mot marknadsmässig hyra: 5,89

 
 
 
 

Ludvig Bennetoft 
Master i Ekonomi / Agronom 
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BILAGA I Känslighetsanalys 
Det avkastningsbaserade marknadsvärdet har känslighetstestats med valda enheter 
enligt nedanstående tabell och diagram. Det bör betonas att avkastningskalkylen end-
ast utgör en av bedömningsmetoderna i utlåtandet. Känslighetstestet visar bland an-
nat att om direktavkastningskravet ökar med 1 % kommer det avkastningsbaserade 
värdet att förändras med -80 Tkr. Om drifts- och underhållskostnaderna ökar med 20 
kr/kvm förändras värdet med -42,0%, medan om vakansgraden ökar med 2% kommer 
värdet att förändras med -67 Tkr vilket motsvarar -5,9%.   

 

 

 

 

 

5 ÅR +/- Alt värde Diff Tkr Diff %
Inflation [%] 1 1 098 -46 -4,0%
Direktavkastningskrav [%] 1 1 064 -80 -7,0%
Hyra [kr/m2] 20 1 581 437 38,2%
DoU [kr/m2] 20 663 -481 -42,0%
Vakans [%] 2 1 077 -67 -5,9%
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B I L A G A I I  FA S T I G H E T S D ATA U T D R A G  
    
  FASTIGHET   

  OCKELBO VI 1:263 
Aktualitet FR: 2019-10-21 
Objektid: 909a6a7f-b7b4-90ec-e040-ed8f66444c3f 
Nyckel (fnr): 210194599 
Län: Kommun: Distrikt: 
21, GÄVLEBORG 01, OCKELBO 316017, OCKELBO 
Lantmäterikontor 
LANTMÄTERIET 
S-801 82 GÄVLE 

Kontor: XL25 Tel: 0771-636363 

Övriga noteringar: 
Socken: Ockelbo 

 

 

    
  URSPRUNG   

  OCKELBO VI 1:129 

 

 
    
  AREAL   

  Totalareal: Varav land: Varav vatten: 
175 238 kvm 175 238 kvm 0 kvm 
17,5238 ha 17,5238 ha 0 ha 

 

 

    
  LÄGE, KARTA   

  Område: N: E: Gå till: 
1. 6751108.322 

(RT90: 6752314,036) 
592258.914 
(RT90: 1548581,092)  

 

 

    
  ÅTGÄRDER   

  Fastighetsrättsliga åtgärder Datum: Akt: Fastighetsrättsliga åtgärder Datum: Akt: 
Avstyckning, Fastighetsreglering 2007-05-25 2101-07/12 Ledningsåtgärd 2012-12-05 2101-12/10 

Fastighetsreglering 2014-07-08 2101-14/10 Anläggningsåtgärd 2013-10-25 2101-12/9 

  
 

 

    
  ANDEL I SAMF.   

  Ev. andelstal inom parantes 

OCKELBO PRÄSTBORDET S:2 

   
 

 

    
  ANDEL I GA  

  Ev. andelstal inom parantes 

OCKELBO BÖLE GA:6 

   
 

 

    
  PLANER OCH MARKREGLERINGAR  

  Planer 
VI 1:16, S:1 M.FL., RABOOMRÅDET 
Stadsplan  
Akt: 21-74:921 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1974-05-06 
Senaste ändring: 2018-04-03 

OCKELBO TÄTORT 
Ändring av DP  
Akt: 21-P96:116 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1996-09-16 
Senaste ändring: 2018-10-15 
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Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN 
HAR UTGÅTT 

Berörd kommun: OCKELBO 
 

Laga kraft: 1996-10-27 
Genomförande: 1996-10-28 - 2001-10-27 
Anmärkning: URSPRUNGLIG PLAN SE 

21-OSÖ-160/1956, 21-OSÖ-
199/1973, 21-OCK-1916, 21-
74:921, 21-75:2354, 21-77:773, 
21-79:928, 21-80:1512, 21-
82:589, 21-83:1204, 21-84:77, 
21-84:738, 21-85:99, 21-
85:314, 21-85:1115, 21-86:831, 
21-87:202, 21-87:203, 21-
P90:94 OCH 21-P91:242. 

Berörd kommun: OCKELBO 
 

 

    
  RÄTTIGHETER   

  Officialservitut Akt: 2101-07/12.1 
Officialservitut Akt: 2101-07/12.2 
   
 Sök efter InfoRätt.  

 

 

    
  INSKRIVNING ALLMÄNT   

  Aktualitet: 2019-11-08 
Senaste ändring för fastigheten: 2009-06-04 13:00:00 
  
Inskrivningskontor 
LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING 
Kontorsbeteckning: XI81 
761 80 NORRTÄLJE 
Tel: 0771-636363 

 

 

    
  ÄLDRE FÖRHÅLLANDE   

  Akt: L03/28343 Akt: L03/26154 
 

 
    
  LAGFART  

  STIFT WIJ TRÄDGÅRDAR 
Organisationsnr: 885501-4687 
Adress: HERRGÅRDSVÄGEN 2 

816 26 OCKELBO 
Akt: 09/11395 
Inskrivningsdag: 2009-06-04 
Beslut: Beviljad 
Fång: Köp 2007-06-20 
Köpeskilling: SEK 470 000 
Andel: 1/1 

 

 

 

    
  TIDIGARE ÄGARE  

  BERGVIK SKOG VÄST AB 
Organisationsnr: 556610-5358 
Adress: TROTZG 25 

791 71 FALUN 
Akt: 03/26154 
Inskrivningsdag: 

 

Beslut: Beviljad 
Fång: Fusion 2003-11-13 
Överlåten andel: 1/1 
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Anmärkning: 
Akt: 03/28343  Beslut: Beviljad  Namn   

 

 

    
  INTECKNING/INSKRIVNING (AVTALSRÄTTIGHETER)  

    
Inga inteckningar eller inskrivningar / avtalsrättigheter hittades. 

 

 

    
  ANTECKNING   

    
Inga anteckningar hittades. 

 

 

    
  MER INFORMATION   

  Det finns 4 byggnad/er på fastigheten.  Sök efter InfoBygg.  

  
  TAXERING  
      

Taxeringsenhet: 717806-5 (110 Obebyggd lantbruksenhet) 
Taxeringsår: 2017 
Taxeringsvärde i tkr: 221 
Tax.enhet avser: 
OCKELBO VI 1:263 (Hel registerfastighet)  
    
Taxerad ägare: 

 

885501-4687 
STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR 
HERRGÅRDSVÄGEN 2 
816 26 OCKELBO 
Andel: 1/1 
Juridisk form: Övriga stiftelser och fonder 

 

 

  Tax.värde skogsimped. i tkr: 16 
Skogsimpediment i ha: 6 
Tax.värde åkermark i tkr: 205 
Åkermark i ha: 10 
Övrig mark i ha: 2 

 

  

    
Värderingsenhet: Skogsimpedimentmark 
Tillhör tax.enhet 717806-5 110 Obebyggd lantbruksenhet 

Skatteverkets id: 300588980 
Tax.värde i tkr: 16 
Riktvärdeområde: 2113 
Taxvärde i tkr: 
(före ev. just. säregna förh.) 

14 

Areal i ha: 6 
Samfälld mark: Nej 

 

    
Värderingsenhet: Åkermark 
Tillhör tax.enhet 717806-5 110 Obebyggd lantbruksenhet 

Skatteverkets id: 300588977 
Tax.värde i tkr: 205 
Riktvärdeområde: 21008 
Taxvärde i tkr: 
(före ev. just. säregna 
förh.) 

180 

Areal i ha: 10 
Beskaffenhet: Normal avkastning och kvalitet. Avviker 

max 30% 
Dränering: Tillfredställande dränerad eller 

självdränerad, ej klass 1. 
Samfälld mark: Nej 
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  FASTIGHET   

  OCKELBO VI 1:110 
Aktualitet FR: 2013-10-25 
Objektid: 909a6a7e-0d80-90ec-e040-ed8f66444c3f 
Nyckel (fnr): 210085225 
Län: Kommun: Distrikt: 
21, GÄVLEBORG 01, OCKELBO 316017, OCKELBO 
Lantmäterikontor 
LANTMÄTERIET 
S-801 82 GÄVLE 

Kontor: XL25 Tel: 0771-636363 

Övriga noteringar: 
Socken: Ockelbo 

 

 

    
  TIDIGARE BETECKNING   

  Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt: 
X-OCKELBO VI 1 110 1980-12-01 21-80:1073 

 

 

    
  URSPRUNG   

  OCKELBO VI S:1 

 

 
    
  AREAL   

  Totalareal: Varav land: Varav vatten: 
99 810 kvm 99 810 kvm 0 kvm 
9,981 ha 9,981 ha 0 ha 

 

 

    
  LÄGE, KARTA   

  Område: N: E: Gå till: Område: N: E: Gå till: 
2. 6751348.623 

(RT90: 6752553,162) 
592334.949 
(RT90: 1548660,063)  

3. 6751637.284 
(RT90: 6752838,374) 

592648.157 
(RT90: 1548977,698)  

 

 

    
  ÅTGÄRDER   

  Fastighetsrättsliga åtgärder Datum: Akt: Fastighetsrättsliga åtgärder Datum: Akt: 
Avstyckning 1980-08-25 21-80:788 Ledningsåtgärd 1989-08-30 21-89:388 

Fastighetsreglering 1997-11-13 21-97:405 Fastighetsreglering 1998-03-11 21-97:941 

Ledningsåtgärd 2012-12-05 2101-12/10 Anläggningsåtgärd 2013-10-25 2101-12/9 

  
 

 

    
  AVSKILD FASTIGHET   

  VI 1:251 

 

 
    
  ANDEL I SAMF.   

  Ev. andelstal inom parantes 

OCKELBO VI S:7 (50 Procent)    
 

 

    
  ANDEL I GA  

  Ev. andelstal inom parantes 

OCKELBO BÖLE GA:6 

   
 

 

    
  ADRESS   
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  Adress: Postnr: Postort: Kommundel: 

Ekbacken 2 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Gamla Åmotsvägen 16 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 1 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 2 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Populärnamn: Norra Flygeln 
Herrgårdsvägen 4 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 6A 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 6B 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 8 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 10 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Herrgårdsvägen 12 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Populärnamn: Södra Flygeln 
Herrgårdsvägen 14 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Wijberget 2A 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Wijberget 2B 816 30 Ockelbo Ockelbo 
Wijberget 2C 816 30 Ockelbo Ockelbo 

 

 

    
  PLANER OCH MARKREGLERINGAR  

  Naturvårdsbestämmelser 
VI 1:16, S:1, PRÄSTBO.1:35, SÄBYGG 20:1, 22:1 
Vattenskyddsområde 
Akt: 21-GXVI:55 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1985-02-07 
Senaste ändring: -- 
Berörd kommun: OCKELBO 

 

 

Planer 
KV.GÄRDET, DALEN, TRASTEN M.FL. 
Byggnadsplan  
Akt: 21-OSÖ-183/1963 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1963-05-06 
Senaste ändring: 2018-04-03 

Berörd kommun: OCKELBO 
 

OMR VID KYRKAN-RABOSKOLAN 
Stadsplan  
Akt: 21-83:1204 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1984-10-18 
Senaste ändring: 2015-06-24 
Anmärkning: LÄNSSTYRELSENS 

BESLUT 1983-11-
15.ÄNDRADE 
BESTÄMMELSER SE AKT 
21-P96:116 

Berörd kommun: OCKELBO 
 

BRUKSMÄSSEN DEL AV VI 1:129 
Områdesbestämmelse  
Akt: 21-P95:34 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1994-12-08 
Senaste ändring: 1996-04-17 

Berörd kommun: OCKELBO 
 

OCKELBO TÄTORT 
Ändring av DP  
Akt: 21-P96:116 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 1996-09-16 
Senaste ändring: 2018-10-15 
Laga kraft: 1996-10-27 
Genomförande: 1996-10-28 - 2001-10-27 
Anmärkning: URSPRUNGLIG PLAN SE 

21-OSÖ-160/1956, 21-OSÖ-
199/1973, 21-OCK-1916, 21-
74:921, 21-75:2354, 21-77:773, 
21-79:928, 21-80:1512, 21-
82:589, 21-83:1204, 21-84:77, 
21-84:738, 21-85:99, 21-
85:314, 21-85:1115, 21-86:831, 
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21-87:202, 21-87:203, 21-
P90:94 OCH 21-P91:242. 

Berörd kommun: OCKELBO 
 

Övriga bestämmelser 
VÄGPLAN FÖR ANLÄGGNING AV GÅNG- OCH CYKELVÄG 
LÄNGS VÄG 579 MELLAN OCKELBO OCH WIJ 
TRÄDGÅRDAR 
Vägplan 
Akt: 2101-P2019/3 

Status: Beslut 
Beslutsdatum: 2017-03-03 
Anmärkning: OFULLSTÄNDIG 

BERÖRKETS 
Mynd. aktbet.: TRV 2016/111977 
Berörd kommun: OCKELBO 

 

 

 

    
  RÄTTIGHETER   

  Officialservitut Akt: 2101-00/5.1 
Ledningsrätt Akt: 2101-12/10.1 
   
 Sök efter InfoRätt.  

 

 

    
  INSKRIVNING ALLMÄNT   

  Aktualitet: 2019-11-08 
Senaste ändring för fastigheten: 2011-06-29 13:00:00 
  
Inskrivningskontor 
LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING 
Kontorsbeteckning: XI81 
761 80 NORRTÄLJE 
Tel: 0771-636363 

 

 

    
  ÄLDRE FÖRHÅLLANDE   

  Akt: L80/1623 Akt: L82/9237 Akt: L83/6265 Akt: L79/1207 Akt: I98/61 
Akt: I98/62 Akt: I00/1667    

 

 

    
  LAGFART  

  WIJ SÄTERI AB 
Namn på lagfart: WIJ SÄTERI I OCKELBO AB 
Organisationsnr: 556533-7846 
Adress: HERRGÅRDSVÄGEN 2 

816 30 OCKELBO 
Akt: 97/2359 
Inskrivningsdag: 1997-04-07 
Beslut: Beviljad 
Fång: Köp 1996-12-18 
Köpeskilling: SEK 1 000  

Avser hela fastigheten 
Andel: 1/1 

 

 

 

    
  TIDIGARE ÄGARE  

  OCKELBO KOMMUN 
Organisationsnr: 212000-2288 
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Adress: 816 80 OCKELBO 
Akt: 79/1207 
Inskrivningsdag: 

 

Beslut: Beviljad 
Fång: Köp 1979-05-21 
Överlåten andel: 1/1 
Anmärkning: 
Akt: 83/6265  Beslut: Beviljad  Anmärkning  Akt: 82/9237  Beslut: Beviljad  ID-nummer kompletterat   

 

 

    
  INTECKNINGAR   

  Antal inteckningar: 4st    Summa: 3 900 000 

Datapantbrev Företrädesordning 2 
Inskr.dag: 2000-05-03   
Akt: 00/1668   
Belopp: SEK 500 000   
     

 

Datapantbrev Företrädesordning 3 
Inskr.dag: 2004-07-20   
Akt: 04/16442   
Belopp: SEK 500 000   
BEVILJAD 80/162 
     

 

Datapantbrev Företrädesordning 4 
Inskr.dag: 2005-05-12   
Akt: 05/9704   
Belopp: SEK 1 300 000   
     

 

Datapantbrev Företrädesordning 5 
Inskr.dag: 2011-06-29   
Akt: 11/15152   
Belopp: SEK 1 600 000   
     

 

 

 

    
  INSKRIVNINGAR / AVTALSRÄTTIGHETER   

  Avtalsnyttjanderätt Företrädesordning 1 
Inskr.dag: 1998-08-11   
Akt: 98/3542   
OMRÅDE MM 
     

 

 

 

    
  ANTECKNING   

    
Inga anteckningar hittades. 

 

 

    
  MER INFORMATION   

  Det finns 24 byggnad/er på fastigheten.  Sök efter InfoBygg.  

  
  TAXERING  
      

Taxeringsenhet: 327774-0 (325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler) 
Taxeringsår: 2019 
Taxeringsvärde i tkr: 10 186 
Tax.enhet avser: 
OCKELBO VI 1:110 (Hel registerfastighet)  
    
Taxerad ägare: 

 

556533-7846 
Wij Säteri AB 
HERRGÅRDSVÄGEN 2 
816 30 OCKELBO 
Andel: 1/1 
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Juridisk form: Övriga aktiebolag 
 

 

     
    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 63003444 
Tax.värde i tkr: 458 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 600 
Byggrätt i kvm: 764 
Markid: 1161444 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 301040078 
Tax.värde i tkr: 586 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 600 
Byggrätt i kvm: 977 
Markid: 20032873 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 63011444 
Tax.värde i tkr: 480 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 600 
Byggrätt i kvm: 800 
Markid: 1165444 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076007 
Tax.värde i tkr: 314 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 600 
Byggrätt i kvm: 524 
Markid: 20018461 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076009 
Tax.värde i tkr: 249 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 600 
Byggrätt i kvm: 415 
Markid: 20018462 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076011 
Tax.värde i tkr: 302 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 600 
Byggrätt i kvm: 504 
Markid: 20018463 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076013 
Tax.värde i tkr: 164 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 600 
Byggrätt i kvm: 274 
Markid: 20018464 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300952415 
Tax.värde i tkr: 249 
Riktvärdeområde: 2101002 
Riktvärde kr/kvm: 600 
Byggrätt i kvm: 415 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076008 
Tax.värde i tkr: 366 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 346 
Hyra i tkr/år: 137 
Nybyggnadsår: 1970 
Värdeår: 1970 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20018462 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076010 
Tax.värde i tkr: 664 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 516 
Hyra i tkr/år: 255 
Nybyggnadsår: 1787 
Värdeår: 1929 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20018463 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 
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Skatteverkets id: 63002444 
Tax.värde i tkr: 1 324 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 637 
Hyra i tkr/år: 508 
Nybyggnadsår: 1916 
Värdeår: 1929 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 1161444 

 

Skatteverkets id: 300076012 
Tax.värde i tkr: 375 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 240 
Hyra i tkr/år: 144 
Nybyggnadsår: 1850 
Värdeår: 1929 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20018464 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300076006 
Tax.värde i tkr: 1 014 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 437 
Hyra i tkr/år: 389 
Nybyggnadsår: 1890 
Värdeår: 1929 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20018461 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300485611 
Tax.värde i tkr: 2 351 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 603 
Hyra i tkr/år: 902 
Nybyggnadsår: 1850 
Om-/tillbyggnadsår: 2006 
Värdeår: 1929 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20032873 

 

    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 327774-0 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300969221 
Tax.värde i tkr: 1 290 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 620 
Hyra i tkr/år: 495 
Nybyggnadsår: 1842 
Värdeår: 1929 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 1165444 

 

 

    

Taxeringsenhet: 714408-5 (325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler) 
Taxeringsår: 2019 
Taxeringsvärde i tkr: 871 
Tax.enhet avser: 
OCKELBO VI 1:110 (Byggnad på ofri grund)  
    
Taxerad ägare: 

 

885501-4687 
STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR 
HERRGÅRDSVÄGEN 2 
816 26 OCKELBO 
Andel: 1/1 
Juridisk form: Övriga stiftelser och fonder 

 

 

     
    
Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler 
Tillhör tax.enhet 714408-5 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 

Skatteverkets id: 300470454 
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Tax.värde i tkr: 871 
Riktvärdeområde: 2101002 
Lokalyta i kvm: 346 
Hyra i tkr/år: 264 
Nybyggnadsår: 2005 
Värdeår: 2005 
Under byggnad: Nej 
Placerad på mark: 20030226 

 

 

  
Källa: Lantmäteriet och Skatteverket vis InfoTraderinformationen sökt 2019-11-10. 
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B I L A G A I I I  K A R TA  
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B I L A G A IV  FOTOGRAFIER 
Nya entrén med skolbyggnad och växthus 

   
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

331



     
Ockelbo 

Vi 1:263, del av Vi 1:110 
    2019-11-19 

___________________________________________________________________________ 
 
Eldtemplet (projekt för att visa olika uppvärmningsmetoder) 

  
 

  
Växthus 
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Äldre timrad torklada (förråd) 

  
Förråd i vinkel med en öppen lång/- och en kortsida 
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Konstutställningslokaler med förråd (gamla entrén) 

  
 

  
Dammen med badplats 
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Trädgårdsanläggning 
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Wij trädgårdar Underhållsplan 2021-2029
2020-02-06

Åtgärd  KKR 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Herrgård
Målning fönster in och utvändigt. 214 200 2 2 2 2 3 3
Lägga om tak 1800 1800
Åtgärd takavvattning avrinning från fasad. 75 75
Fasadrenovering. 941 900 5 5 5 5 5 8 8
Renovera stentrappa 75 75
Inventera status brandskydd (Brandddock) 50 50
Ventilation OVK 10 10

Södra flygeln
Målning fönster in och utvändigt. 194 180 2 2 2 2 3 3
Måla om tak 172 150 3 3 3 3 5 5
Åtgärd takavvattning avrinning från fasad. 40 40
Fasadrenovering. 658 50 2 2 2 2 600
Inkommande vatten 50 50
Inventera status brandskydd (Brandddock) 40 40

Norra flygeln
Målning fönster in och utvändigt. 194 180 2 2 2 2 3 3
Måla om tak +  nya hängrännor 197 175 3 3 3 3 5 5
Åtgärd takavvattning avrinning från fasad. 40 40
Fasadrenovering. 658 2 50 2 2 2 600
Inkommande vatten 50 50
Inventera status brandskydd (Brandddock) 30 30
Ventilation OVK 10 10

Röda tillbyggnad till Norra flygeln
Komp målning fönster 104 90 2 2 2 2 3 3336



Lägga om tak 206 2 2 2 200
Dränering 180 180
Ommålning fasad 91 75 2 2 3 3 3 3
Inkommande el 110 110
Inventera status brandskydd (Brandddock) 0
Åtgård källare mögel 40 40
Ventilation OVK 10 10

Röda Längan
Målning fönster in och utvändigt. 175 160 2 2 2 3 3 3
Lägga om tak 750 750
Åtgärd takavvattning avrinning från fasad. 80 70 2 2 2 2 2
Ommålning fasad 110 100 2 2 2 2 2
Renovering 2 stycken Skorstenar 87 75 2 2 2 2 2 2
Åtgärd efter fuktskada och vidare utredning ?? 200 200
Inventera status brandskydd (Brandddock) 40 40

Mässen,
Målning fönster in och utvändigt. 247 235 2 2 2 2 2 2
Måla om takkupor och plåtar 110 100 2 2 2 2 2
Åtgård trappor och takbrygor mm 200 200
Måla om fasd. 315 300 2 2 2 2 3 4
Ytskikt badrum rum 1 & 4 200 200
Inkommande vatten 50 50
Ventilation OVK 10 10
Åtgärd brandskydd plan 3. 500 500
Ev. åtgärd Storkök. Om större ombyggnad, behövs mycket mer pen 500 500
Åtgärder källare balk vidare utredning stabilitet 75 75
Åtgärd fukt från ovanliggande markyta till källare 250 250

Övrigt
VA-anslutningar 150 150
El anslutning 50 50
panik post för 10års period VA 400 50 50 50 50 50 50 50 50337



panik post för 10års period el 200 25 25 25 25 25 25 25 25
Tillgänglighetsanpassning invändigt och utvändigt 80 10 10 10 10 10 10 10 10

0
SUMMA tot och per år 11018 3150 4662 1122 94 120 126 1323 322 49 50
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Aktuella hyresintäkter Wij Trädgårdar Q3 2019
Exkl moms

Period Summa
Per helår kr1 833 744
Per mån kr152 812

Hyresgäst Månadshyra
1 Scanmatic kr26 544
2 Uppsala stift kr2 734
3 Siljan Skog kr8 363
4 MP Bygg kr2 097
5 Kabelteknik kr6 420
6 Kopparfors kr21 455
7 Ellevio kr1 831
8 Vattenfall kr1 831 Helår borträknat kommunen AME
9 Ockelbo komm. AME kr81 304 kr855 300

10 Konst och Landskap 1 200 kr/år = 100 kr/mån
11 H.E. Slöjd 1 600 kr/år = 133 kr/mån
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Hyresintäkter från resultatrapport 2017-2018
Exkl moms

Nettoomsättning 2018 2017
3111 Hyresintäkter momspliktiga 1 302 841 1 559 228 
3112 Hyresintäkter ej momspliktiga 0 14 
3113 Förutbetalda hyror 334 355 249 717 

SUMMA 1 637 196 1 808 959 
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Kostnader från resultatrapport 2017 samt 2018, estimat för helår 2019
Övriga externa kostnader, fastigheter

Est helår 2019, ack. Utfall 2019 Q1-3 2018 2017
5132 Sotning -5 400 -4 050 -3 000 0 
5140 Vatten och avlopp -122 885 -92 164 -124 754 -116 344 
5160 Renhålln och städning -7 581 -5 686 -7 602 -7 562 
5162 Sophämtning -24 448 -18 336 -16 584 -12 281 
5164 Snöröjning/sandning -30 875 -23 156 -9 705 0 
5169 Snickerimaterial -14 933 -11 200 -9 617 -11 149 
5170 Rep och underh fastighet -252 618 -189 464 -74 218 -58 696 
5191 Fastighetsskatt -75 000 -56 250 -79 270 -79 270 
5194 Larm -169 846 -127 384 -179 405 -113 000 
5198 Övr. fastighetskostnader avdr.gilla -7 255 -5 441 0 0 
5194 Vägavgifter -9 520 -7 140 -6 091 -4 491 
5210 Hyra arbetsmaskiner -22 224 -16 668 -28 305 -24 980 
5211 Hyra av maskiner o tekniska anl. -89 428 -67 071 -91 938 -69 882 
5310 El -198 529 -148 897 -220 663 -202 430 
5340 Fjärrvärme -432 091 -324 068 -483 502 -485 537 
6950 Tillsynsavgifter myndigheter -65 440 -49 080 -56 137 -31 047 

SUMMA -1 528 072 -1 146 054 -1 388 774 -1 214 652 
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Kommunkontoret 
Sen Thakuri, Ann-Charlott, 0297-55416 
ann-charlott.sen_thakuri@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-31 

Referens 
KS 2020/00071  
 

  

 
 Tillväxtutskottet 

 

Fråga om bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 
2021-2025 

Förslag till beslut 
Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Ockelbo kommun upprättar en ny Bredbandsstrategi som gäller åren  
2021-2025. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Gällande Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2014-2020 är nu inne på 
sitt sista år.  
För att visa en fortsatt viljeinriktning, ambitionsnivå och styrning av 
bredbandsfrågorna i kommunen föreslås att arbete inleds med att ta fram en 
bredbandsstrategi gällande åren 2021-2025. 
 
Detta ger också möjligheter att möta upp mot den nationella 
bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi” 
samt den regionala ”Utbyggnad av bredband i Gävleborg - Regional 
handlingsplan för bredband 2019-2025”. 
 
Eftersom stor del av bredbandsarbetet i Ockelbo kommun bedrivs i det 
regionala samarbetet för bredbandsfrågor bör den nya bredbandsstrategin 
bygga på den regionala avseende struktur och innehåll.   

Beslutsunderlag 
”Utbyggnad av bredband i Gävleborg - Regional handlingsplan för bredband 
2019-2025”                          

Ärendet 
Kommunen har via representation i den regional samverkansgruppen för 
bredband varit delaktig i framtagande av den regionala handlingsplanen 
”Utbyggnad av bredband i Gävleborg - Regional handlingsplan för bredband 
2019-2025” vilken antogs av Regionfullmäktige i november 2019. 
Handlingsplanen är ett dokument kopplat till RUS – Regional 
utvecklingsstrategi som kommer att antas under 2020 
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Sammanfattning 
En av de viktigaste förutsättningarna för digitaliseringen är snabbt bredband. En väl 
utbyggd IT-infrastruktur hjälper oss att lösa framtidens utmaningar och bidrar till 
större livskvalitet för våra invånare. Offentliga sektorn kan med hjälp av bredband 
och digitalisering hitta nya smarta och effektiva arbetssätt för att möta de 
välfärdsutmaningar som vi står inför. Fler i länet kan starta och driva företag och 
befintliga företag kan finnas kvar och utvecklas. Bredband måste ses som en 
grundläggande infrastruktur som är absolut nödvändig för att vårt samhälle ska 
fungera. Lika självklart som det är att ha el, vatten och väg ska det vara att ha snabbt 
bredband. 
 
Gävleborg har varit framgångsrikt i sin bredbandsutbyggnad och sin samverkan kring 
bredbandsfrågorna. Nu har Region Gävleborg tillsammans med Länsstyrelsen 
Gävleborg och kommunerna tagit fram nya mål och fokusområden för det fortsatta 
bredbandsarbetet i länet. 

Mål 
• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Gävleborg ha tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s. 

• År 2023 bör hela Gävleborg ha tillgång till stabila mobila tjänster av god 
kvalitet. 

• År 2025 bör hela Gävleborg ha tillgång till snabbt bredband, vilket innebär 
att: 

- 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 

- 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s 

- 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

Fokusområden 
För att kunna fortsätta hålla en hög utbyggnadstakt och nå målen behöver vi arbeta 
med följande sex områden. Ordningen anges utan inbördes prioritering. 

• Finansiering 
Sannolikt kommer marknadsaktörerna inte på egen hand klara av att bygga så 
att vi når målen i länet och kommunerna har inte möjlighet att stå för de 
kvarvarande kostnaderna. Det är därför viktigt att vi söker de finansiella 
möjligheter som finns tillgängliga för bredband. Vi bör också utreda hur 
bredbandsstöden gör bäst nytta i länet, vad som är mest kostnadseffektivt. 
Detta genom att till exempel utreda vilken stödprocent vi bör ha och vilken 
typ av bredbandsinfrastruktur som bör stödfinansieras, exempelvis 
kanalisation, fiber, radiolänk och/eller redundans. 

 

• Fördela stödmedel  
För att få en rättvis fördelning av bredbandsstöden finns en regional 
fördelningsmodell framtagen som används när det är möjligt. Liksom EU-
nivån och den nationella nivån fördelar stöd mellan länder och län, vill vi på 
regional nivå fördela mellan länets kommuner. Nuvarande fördelningsmodell 
behöver omarbetas så att den anpassas efter dagens förutsättningar.  

 

• Beräkna kostnader 
Region Gävleborg bör tillsammans med kommunerna genomföra årliga 
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prognoser för hur mycket det kommer kosta att nå 2025-målet. Prognoserna 
ska kommuniceras regionalt och nationellt. 
 

• Anta kommunala bredbandsstrategier 
Alla kommuner bör anta en bredbandsstrategi som gäller fram till och med 
2025. Den bör beskriva mål och planering för kommunens fortsatta 
bredbandsutbyggnad. Det är upp till varje kommun att välja om de antar den 
regionala planen med kommunspecifika tillägg eller om de tar fram en egen 
kommunal strategi alternativt en kommunal plan.  
 

• Samverkan 
Vi behöver samverka med mobiloperatörer, fiberoperatörer, radiooperatörer 
och andra slags infrastrukturägare. Vi behöver samverka på alla nivåer, lokalt, 
regionalt och nationellt. Vi ska fortsätta med och utveckla det nätverk som vi 
har mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och kommunerna.  
Vi ska också fortsätta delta i det regionala bredbandskoordinatorsnätverket 
och utbyta information och erfarenheter med övriga län och nationella 
myndigheter. Tillsammans och i dialog med andra bredbandsaktörer ska vi 

hitta möjligheter för länets fortsatta bredbandsutbyggnad.   
 

• Bevaka länets intressen i bredbandsfrågan 
Det är viktigt att vi håller länets ledande företrädare informerade om hur 
bredbandsutbyggnaden i länet utvecklas och vilka utmaningar och behov vi 
står inför. Länets ledande företrädare bör arbeta för att påverka de centrala 
beslutsfattarna genom att tydliggöra länets behov, utmaningar och 
ambitioner. Gävleborg har en samlad god kompetens inom 
bredbandsfrågorna och bör sträva efter att vara delaktiga i diskussionerna om 
bredband som sker på nationell nivå.  

När regionala planen är antagen av regionfullmäktige ska Region Gävleborg i 
samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner ta fram en 
aktivitetslista som konkretiserar planens sex fokusområden. Aktivitetslistan kommer 

att vara ett flexibelt dokument som vid behov fylls på med fler aktiviteter. 

Kostnader för utbyggnaden 
Region Gävleborg har tillsammans med kommunerna gjort en grov uppskattning av 
kostnaden för länet att nå bredbandsmålet för 2025. 
 
Resultatet visar att det kommer att kosta cirka 730 miljoner kronor att nå 98 procent 
av hushållen i länet med 1 Gbit/s. Beräkningen är gjord på fiber eftersom det är den 
enda kända teknik som idag kan ge önskad hastighet. Det är svårt att få en rimlig 
uppskattning av kostnaden för att ansluta de sista två procenten av länets hushåll 
som alla finns i glesbygd. Kostnaden påverkas av vilken teknik som väljs och hur 
förhållandena på platsen ser ut. 
 
Om Gävleborg ska lyckas nå de regionala bredbandsmålen krävs det mer offentligt 
bredbandsstöd. Kommunerna klarar inte själva av den mångmiljoninvestering det 
innebär att ansluta länsinvånarna till bredbandsnätet.  
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1. Gävleborg arbetar för bredband 
Gävleborg är med i digitaliseringen och vi skapar förutsättningar för den 
genom att bygga bredband i hela länet. Vi vet att tillgången till bredband har 
en avgörande betydelse för länets hållbara utveckling och attraktivitet.  
 
Länet har varit framgångsrikt i sin bredbandsutbyggnad. I början av 2000-talet 
byggdes ett regionalt fibernät dit länets kommunhuvudorter anslöts och även 
ett antal övriga närliggande orter. Under samma period anslöts också 
telestationerna med fiber och efter det byggdes det ADSL till hushållen. År 
2012 antogs länets regionala bredbandsstrategi och åren därefter antog länets 
kommuner sina strategier. Efter det har vi arbetat intensivt för att nå 
bredbandsmålen. Tillsammans har Region Gävleborg, Länsstyrelsen 
Gävleborg och kommunerna planerat och samverkat för att hitta effektiva 
vägar framåt. Till vårt gemensamma nätverk, Länets samverkansgrupp för 
bredbandsfrågor, har vi bjudit in och samtalat med aktörer som haft betydelse 
för bredbandsutbyggnaden i länet. Tillsammans har vi skapat mötesplatser, 
löst problem, samarbetat och utbytt erfarenheter som bidragit till ett 
framåtdrivande bredbandsarbete. 
 
Under 2018/2019 har Region Gävleborg tillsammans med Länsstyrelsen och 
kommunerna arbetat fram en regional plan för det fortsatta arbetet med 
bredbandsutbyggnaden. För att nå de nya ambitiösa bredbandsmålen som vi 
satt upp och klara av de utmaningar som vi står inför krävs ett 
lösningsorienterat förhållningssätt och en fortsatt god samverkan.  
 
Dokumentet Regional plan för bredband 2019-2025 ersätter Bredbandsstrategi för 
Gävleborgs län 2012-2020. 

2. Bredband är en förutsättning för digitaliseringen 
Digitaliseringen är den största samhällsomvandlingen sedan 
industrialiseringen. Den förändrar hela samhällsstrukturen och berör alla 
områden i vårt samhälle. Den påverkar samhällsutvecklingen på ett 
genomgripande sätt på så väl individnivå som systemnivå.  
 
Möjligheterna med digitaliseringen är stora. I takt med att ny teknik, nya 
applikationer, nya digitaliserade arbetssätt och att ny standard utvecklas och får 
spridning ökar digitaliseringens bidrag till: 
 

• ekonomisk tillväxt (till exempel ökade skatteintäkter och effektivare 
offentlig förvaltning) 

• social välfärd (till exempel jämlikhet och jämställdhet)  

• bättre miljö (till exempel minskat utsläpp av växthusgaser och minskat 
resande/koldioxidutsläpp) 
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Många av de utmaningar som vi står inför kommer vi kunna hantera med hjälp 
av bredband, digitalisering och IT. Det kan vara nya sätt att utforma lösningar 
för till exempel: 
 

• en åldrande befolkning (till exempel e-hälsa och digitala hjälpmedel) 

• miljön (till exempel smarta elnät och intelligenta transportsystem) 

• kulturell mångfald (till exempel digital delning av kulturellt innehåll)  

• demokrati (till exempel transparent förvaltning och system för dialog 
med beslutsfattare) 

• ökad konkurrenskraft för företag (till exempel digital kompetens och 
nya affärsmodeller) 

Artificiell intelligens (AI) tillsammans med stora datamängder (Big data) kan 
hjälpa oss att göra analyser och dra slutsatser som tidigare var omöjliga. Med 
hjälp av programmerade maskiner kan patologerna till exempel få hjälp att 
hitta cancerceller.  Maskinerna ersätter inte läkarna men de ger dem ett mycket 
bra underlag och stöd. Vi lär maskinerna vad de ska leta efter och sen är det 
patologerna som gör bedömningen. Genom att använda oss av artificiell 
intelligens inom exempelvis vårdsektorn kan vi uppnå effektiviseringar, få 
högre produktivitet och högre träffsäkerhet. 
 
I framtiden kommer många av våra monotona och riskfyllda jobb och sysslor 
tas över av datorer och robotar. Detta för att vi ska kunna arbeta med andra 
typer av yrken. Historiskt sett har vi alltid strävat efter att få bort de sysslor 
som inte är bra för oss och ersatt dem med maskinkraft. Något som vi inte 
kommer att kunna lära datorer och robotar är mänskliga känslor och empati. 
Av den anledningen kommer arbeten med människor troligtvis värderas 
betydligt högre i framtiden. 
 
På landsbygden är enmans- och småföretag vanligt förekommande. De är 
mycket viktiga arbetsgivare och har stor betydelse för landsbygdens 
överlevnad och utveckling. Tillgången till bredband är en förutsättning för att 
de ska kunna fortsätta verka på landsbygden och fortsätta att vara 
konkurrenskraftiga. Ofta existerar företagen i nära relation till större företag 
och många gånger som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer 
i en gemensam värdekedja. Detta ställer krav på fungerande 
bredbandsuppkopplingar. Digitaliseringen utmanar företagens befintliga 
affärsmodeller och förändrar innehållet i många yrken. En stor utmaning blir 
därför att hantera de förändrade kompetenskrav som detta medför. 
Utbildningssystemet måste möta digitaliseringen och kompetensbehoven som 
uppstår. Arbetsmarknaden förändras nu i snabb takt och behoven av 
omskolning och omställning växer i vårt samhälle. Detta ökar kraven på 
relevant, flexibel och tillgänglig utbildning. 
 
Digitaliseringen genererar mycket positivt i samhället och idag omvandlas 
många tjänster till att bli helt digitala. I och med det behövs också en 
medvetenhet om det digitala utanförskap som finns i Sverige. Internetstiftelsen 
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redovisar i sin senaste rapport1 att 1,1 miljoner svenskar inte använder internet 
alls eller gör det mer sällan än varje dag. Detta är viktigt att ta hänsyn till i den 
digitala utvecklingen. Inte bara om en viss målgrupp använder internet, utan 
också hur ofta den gör det och hur erfaren den är. Allas tillgång till samhället 
på lika villkor är i grunden en demokratifråga. 
 

3. Nyttan med bredband 
Diskussioner om bredband fokuserar ofta på de omfattande 
investeringskostnaderna. Risken finns att en alltför stor kostnadsfokusering 
leder till att investeringarna i bredband blir lägre än vad som är önskvärt ur ett 
långsiktigt samhällsperspektiv. Det är viktigt att balansera samtalen genom att 
prata om den nytta som bredbandet gör.  

Nyttan för invånarna 
Digitala lösningar förenklar människors vardag och bidrar till högre livskvalité. 
Med ett snabbt bredband kan vi delta i samhället på helt nya sätt. Vi kan ta del 
av konserter, teater, sport och andra evenemang från hela världen, hyra filmer 
och låna digitala böcker, lösa bankärenden, styra värme och lampor via appar i 
mobilen, koppla in larm och övervaka vårt hem. Vi kan utbilda oss, gå kurser, 
delta i föreningsliv och fritidsaktiviteter genom att koppla upp oss på Internet. 
På ett nytt och mer aktivt sätt får vi möjlighet att engagera oss och ta del av 
samhällsdebatten och organisera oss kring våra åsikter och intressen. Med 
snabbt bredband kan hela familjen samtidigt, surfa, titta på tv och film eller 
använda andra digitala tjänster, utan att bilden hackar eller tjänsterna blir tröga. 
Med bredband är hemmet förberett för alla de smarta, digitala tjänster som nu 
snabbt växer fram i samhället. 
 
Bredband ger nya möjligheter till kommunikation och för många leder det till 
större delaktighet i samhället. Videomöten ger möjlighet till 
teckenspråkstolkning och modersmålsundervisning på distans. 
Funktionshindrade och äldre som ofta har ett stor behov av kontakt med 
offentliga organisationer får stor nytta av bredbandet då videomöten och 
digitala tjänster på nätet gör att antalet resor kan minskas. Kontakt via video 
hjälper även anhöriga att få råd och stöd kring omsorgen hemma. Genom att 
börja använda videotekniken minskar vi också vårt resande vilket sparar tid, 
pengar och miljö.  
 
I framtiden kommer ett uppkopplat hem vara en förutsättning för att 
medborgarna ska kunna ta del av offentlig verksamhets tjänster inom vård, 
omsorg och utbildning. 

Nyttan för näringslivet 
Företagens vardag påverkas i många avseenden av digitaliseringen. Produktion, 
kompetensbehov, rekrytering, marknadsföring och försäljning förändras. 

 
1 Svenskarna och Internet 2018, Internetstiftelsen 
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Möjligheterna till innovation och effektivisering blir större. Företagens 
användning av bredband och IT ökar deras konkurrenskraft och produktivitet, 
bland annat genom effektivare produktion av tjänster och varor, bättre logistik 
och nya affärsmodeller. 
 
Digitaliseringen skapar nya möjligheter till handel och ökade möjligheter för 
små och medelstora företag att sälja på både en nationell och en internationell 
marknad. Genom videomöten underlättas också samverkan med andra 
företagare och det blir möjligt att ha tätare kund- och leverantörskontakter.  
 
Ett väl utbyggt bredband bidrar till att fler kan starta och driva företag och att 
befintliga företag kan finnas kvar och utvecklas. Bredband möjliggör 
distansarbete vilket underlättar för företagen att rekrytera kompetens utanför 
närområdet.  

Nyttan för offentlig verksamhet 
Kommuner och regioner står inför omfattande utmaningar kopplat till 
välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjning och ökade krav på 
offentlig service. Digitalisering och användning av ny teknik för att hitta nya 
smarta och effektiva arbetssätt är en betydande del av lösningen för att möta 
dessa utmaningar. 
 
Genom att använda bredband och IT kan offentlig verksamhet samordna och 
effektivisera sina verksamhetssystem, de får möjlighet att erbjuda bättre 
offentlig service på landsbygden, de kan erbjuda möjlighet till effektivare 
behandling för sjuka och ge omsorg till äldre i deras hemmiljö. Inom 
sjukvården har läkare på distans börjat ge rådgivning, ställa diagnoser och även 
vägleda vid kirurgiska ingrepp. Några av de tjänster som börjar användas 
alltmer inom omsorgen är nattkamera, trygghetslarm, digitala lås och 
videomöten. Nya tjänster utvecklas ständigt. 

Beräkna nyttan med bredband 
En av de mest framtidssäkra accessteknikerna är fiber. Forskningsinstitutet 
RISE Acreo har på uppdrag av Bredbandsforum och Digitaliseringsrådet 
utvecklat ett verktyg för att enkelt kunna beräkna nyttan när ett län eller en 
kommun ökar fibertillgången till 95 procent. 
 
Bredbandskalkylatorn2 grundar sig i en vetenskapligt utvecklad modell där de 
data som hämtas per kommun baseras på den senast tillgängliga statistiken. I 
verktyget finns förinställda nyckeltal som också går att justera.  
 
Genom att välja län och kommun får du svar på: 
 

• effekt på befolkningsutveckling 

• effekt på sysselsättning och kommunalskatteinkomst 

 
2 Bredbandskalkylatorn http://bredbandsnyttan.se/#/  
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• effekt på bilåkande och dess miljöpåverkan av koldioxidutsläpp 

• effekt på företagande 

Bredbandskalkylatorn är ett försök att skatta de samhällsekonomiska 
effekterna av ett utbyggt bredband. En beräkning för Gävleborgs län3 visar på 
att om fibertillgången ökar till 95 procent motsvarar detta cirka: 
 

• 1 200 personer i ökad befolkning 

• 1 400 nyskapade jobb 

• 380 miljoner kronor i ökad lönesumma från nya jobb 

• 128 miljoner kronor i ökade kommunala skatteintäkter 

• 17 miljoner kilometer i lägre körsträcka per år 

• 2 800 ton i lägre CO2-utsläpp per år 

• 37 nyregistrerade företag 

4. Nuläge för bredbandsutbyggnaden i länet 
En omfattande bredbandsutbyggnad pågår i länet. Marknadsaktörerna bygger 
de folktätare delarna av kommunerna på kommersiella villkor. De mer glesa 
delarna byggs ut med hjälp av olika bredbandsstöd (Landsbygdsprogrammet, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och regionalpolitiska medel). Under 
perioden 2014-2020 har cirka 320 miljoner kronor tillfallit länet i 
bredbandsstöd. Dessa pengar har till största del medfinansierats av länets 
kommuner och stadsnät. 
 
I Gävleborg har samtliga kommuner stadsnät som styrs av kommunerna via 
ägardirektiv. Stadsnätens roll är som marknadsaktör (de ska drivas med vinst) 
men eftersom de styrs av kommunen har de samhällsnyttan som 
utgångspunkt. Därmed bygger stadsnäten också bredband i områden där 
marknaden inte klarar av att verka på kommersiella grunder, där lönsamhet 
saknas. 
 
Några av de privata marknadsaktörerna har visat intresse för att börja bygga i 
vissa av länets kommuner men de har ännu inte kommit igång i någon större 
omfattning. Samtal pågår mellan marknadsaktörer, kommuner och regionala 
aktörer för att få till en planering och tydlighet kring vad som ska byggas. 

  

Telia fortsätter att avisera nedläggningar av telestationer/kopparnät i länet. 
Halvårsvis skickar de ut nya listor till berörda kommuner i landet. 
Kommunerna försöker möta upp nedläggningarna genom att, när det är 
möjligt, styra fiberutbyggnaden till den drabbade orten. Nedläggningen av 
kopparnäten driver på efterfrågan på fiber men skapar också oro hos dem som 
drabbas.  

 
3 Värden för Gävleborgs län har använts och mittenvärdet i konfidensintervallet anges. 
Uppgifterna är hämtade och beräknade september 2018. 
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Digitaliseringen av samhället ställer ökade krav på tillgången till bredband. 
Detta gäller för såväl den fasta som den mobila bredbandsinfrastrukturen. 
Utbyggnaden av det mobila nätet i länet pågår men skulle behöva gå snabbare. 
Täckningen är dålig på många platser i länet så det återstår en hel del 
utbyggnad att göra. De trådlösa tekniker som kan användas för en 
bredbandsanslutning är till exempel mobilt bredband, radiolänk och satellit. 
För att nå våra bredbandsmål behöver vi kombinera de trådlösa och fasta 
teknikerna. De ska ses som komplement till varandra för att vi ska kunna nå 
maximal täckning. 

Post- och telestyrelsen kartlägger bredbandstillgången 
Varje år genomför Post- och Telestyrelsen (PTS) en kartläggning över 
bredbandstillgången i landet. Kartläggningen bygger på insamlat material från 
anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer. Genom PTS kartläggning 
får vi fram viktig statistik för länet som visar hur bredbandsutbyggnaden går 
framåt. 
 
PTS utgår från nedanstående siffror i sina beräkningar av hushåll och 
arbetsställen i Gävleborg med tillgång till olika tekniker och hastigheter. 
 
 
 

 

Totalt Antal 
(Tätbyggt och 

glesbyggt) Tätbyggt Glesbyggt 

 2018 2018 2018 
 Hushåll Arbetsställen Hushåll Arbetsställen Hushåll Arbetsställen 
Gävleborgs län 145 001 31 816 126 378 21 973 18 623 9 843 

Bollnäs 14 018 3 612 11 185 2 047 2 833 1 565 
Gävle 50 652 8 543 49 147 7 935 1 505 608 
Hofors 5 074 776 4 458 476 616 300 
Hudiksvall 19 028 4 945 15 495 3 103 3 533 1 842 
Ljusdal 9 703 3 486 7 160 1 975 2 543 1 511 
Nordanstig 4 642 1 712 2 997 801 1 645 911 
Ockelbo 3 079 897 2 282 493 797 404 
Ovanåker 5 899 1 805 4 331 941 1 568 864 
Sandviken 19 410 3 395 17 653 2 417 1 757 978 
Söderhamn 13 496 2 645 11 670 1 785 1 826 860 

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 
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Tillgång till bredband 
Tabellen nedan visar hur tillgången till fast bredband om minst 100 Mbit/s 
inklusive IT- infrastruktur i absolut närhet såg ut i varje kommun och på 
länsnivå i oktober 2018.  
 
Tabellen visar både hushåll och arbetsställen. Första stapeln visar hur det såg 
ut totalt, det vill säga tätbyggt och glesbyggt sammantaget. Den andra stapeln 
visar enbart tätbyggt område och den tredje stapeln visar enbart glesbyggt 
område. 
 
 
 

Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 
 

Funktionell tillgång till internet - vilka saknar 10 Mbit/s 
Samhällsomfattande tjänster är det minimiutbud av tjänster av viss angiven 
kvalitet som ska vara tillgänglig för alla användare med rimliga krav till ett 
överkomligt pris. Telefoni och funktionell tillgång till internet är två av flera 
samhällsomfattande tjänster. Funktionell tillgång till internet innebär att alla 
som begär det ska kunna ta emot data med en hastighet om lägst 10 Mbit/s. 
 
Enligt PTS senaste bredbandskartläggning är det 18 hushåll och 4 företag i 
Gävleborg som saknar möjligheten till 10 Mbit/s. Hushållen finns i Ockelbo, 
Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, Hudiksvall, Sandviken och Nordanstig. Företagen 
finns i Ockelbo och Ljusdal. 
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Den 1 mars 2018 höjdes nivån för funktionell tillgång till Internet, från 1 
Mbit/s till 10 Mbit/s. Post- och telestyrelsen (PTS) har fått regeringens 
uppdrag att säkerställa att alla i Sverige som efterfrågar en internetuppkoppling 
med 10 Mbit/s också får det4.  

Fiberanslutna tätorter och småorter 
I länet finns det 83 tätorter och 167 småorter enligt statistik från SCB. Av 
länets befolkning bor 84 procent i denna typ av samhällen. Resterande 16 
procent av länets befolkning bor i glesbygd.  I Gävleborgs tidigare 
bredbandsstrategi som antogs 2012 var det en av tätorterna som inte var 
fiberansluten. I dag är samtliga anslutna. Av småorterna var det år 2012  
55 stycken som inte var fiberanslutna. Hösten 2018 var det 25 stycken som 
inte var anslutna till fibernätet.  

Mobiltäckning  
Regeringens mobilmål för 2023 innebär att det i områden där människor 
normalt befinner sig bör vara möjligt att använda de mobila tjänster som 
efterfrågas. Det ska vara möjligt att använda tjänster och applikationer utanför 
hemmet och arbetet till exempel på bussen, i bilen eller på promenaden.  
 
Post- och telestyrelsen har definierat områden ”där man normalt befinner sig” 
som områden i närheten av vägar, områden i närheten av fritidshus, och 
områden i närheten till hushåll eller arbetsställen. 
 
Tabellen visar hur yttäckningen i Gävleborg ser ut i områden där man normalt 
befinner sig och hur den har ökat från 2016-2018. 

 
Källa: PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 

Täckningskollen   
Mobiloperatörerna har täckningskartor som visar hur deras mobilnät täcker 
länet. Dessa kartor är teoretiskt skapade och bygger inte på faktiska mätningar. 
Konsekvensen blir att även om det på kartan ser ut att finnas god täckning på 
en plats kan det mycket väl, på grund av lokala geografiska förhållanden (till 
exempel berg eller dalsänka), vara svårt att få telefontäckning på platsen och 
näst intill omöjligt att få täckning för mobildata.  
 
Med hjälp av analysverktyget Täckningskollen har Region Gävleborg 
tillsammans med länets kommuner gjort en faktisk mätning av 

 
4 https://pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-
till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/  

Trender för yttäckning i områden ”där man normalt befinner sig” 
    

Gävleborgs län 2016 2017 2018 

Yttäckning 30 Mbit/s 5 % 13 % 14 % 

Yttäckning 10 Mbit/s 76 % 81 % 81 % 
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mobiltäckningen i länet. Genom att placera mätutrustning på länets sopbilar 
har det varit möjligt att registrera mobiltäckningen längs alla vägar som 
sopbilarna kört och vid alla de hushåll som de tömt sopkärlen hos. 
 
Resultatet visade att operatörernas teoretiska täckningskartor i många fall visar 
en alltför positiv bild och att vi behöver förbättra täckningen i länet. 
Operatörerna behöver bygga ut mobilnätet och förtäta mellan masterna. 
Kunderna kan från sitt håll förstärka mobilsignalen genom att sätta 
riktantenner på fastigheterna. 

Utmaningar 
Länet har flera utmaningar att hantera som är kopplade till 
bredbandsutbyggnaden:  
 

• Kostnaderna 
Ju längre ut på landsbygden man bygger desto dyrare blir det. Det blir 
längre sträckor som måste grävas och färre fastigheter som 
medfinansierar utbyggnaden genom anslutningsavgiften. 
 

• Telias nedläggning av telestationer 

Telia håller på att avveckla sitt fasta telefonnät/kopparnät i Sverige 
vilket medför att möjligheten till bredband via ADSL försvinner. Flera 
kommuner i länet har drabbats av nedläggningar. Region Gävleborg 
och kommunerna har tillsammans med PTS träffat Telia för att samtala 
om problemen som uppstår. Kommunerna har bett om att få tidigare 
vetskap om nedläggningen, än dagens 18 månader, för att därmed 
hinna planera och om möjligt genomföra en fiberutbyggnad till den 
drabbade orten innan kopparnätet försvinner. Tyvärr har Telia inte 
kunnat tillmötesgå detta. Idag sitter många länsinvånare med en teknisk 
lösning som inte motsvarar styrkorna med ADSL men med 
förhoppning om en snabb fiberutbyggnad. 
 

• Trafikverket 

Det krävs tillstånd från Trafikverket för att få gräva ner fiberkabel längs 
statliga vägar. Trafikverkets långsamma hantering av dessa ansökningar 
har försenat länets bredbandsutbyggnad. De senaste två åren har 
Trafikverket under perioder haft handläggningstider på över ett halvår 
och en alltför byråkratisk handläggning. Långa handläggningstider i 
kombination med skärpta restriktioner om var förläggning får ske har 
påverkat och påverkar fortfarande utbyggnaden negativt. 
 

• Entreprenad-, kompetens- och kvalitetsbrist 

De senaste årens omfattande utbyggnader har skapat en stor 
efterfrågan på entreprenörer. Förutom ökade kostnader har detta även 
inneburit att kunniga och duktiga entreprenörer tvingats ta in 
underentreprenörer som tyvärr inte uppnått kraven vad gäller kvalité 
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och genomförande. Detta gäller till största del schaktentreprenörer men 
det förekommer även brister hos entreprenörer som utför fiberblåsning 
och svetsning. Entreprenörernas brist på kunskap är också tydlig när 
det gäller att skilja på general- och totalentreprenader.  
 

• Kunder binds upp i avtal 
Bredbandsaktörer som agerar på marknaden kräver oftast 
anslutningsgrader på 60 procent eller mer. Ibland händer det att fler 
aktörer agerar inom samma område vilket då kan resultera i att ingen av 
aktörerna lyckas nå tillräckligt hög anslutningsgrad. Kunder som redan 
har skrivit på avtal är ofta låsta till detta under lång tid vilket gör att de 
inte kan köpa bredbandsanslutning av någon annan. Resultatet av detta 
kan bli att ingen aktör har möjlighet att bygga bredbandsnätet och 
kunderna blir därför utan fiber. 

När en marknadsaktör skriver avtal och låser upp kunder i ett område 
betyder detta också att det inte är möjligt att söka bredbandsstöd för att 
bygga i området. Detta eftersom det uppenbarligen finns en marknad 
som kan utföra utbyggnaden. Problemet uppstår när marknadsaktören, 
efter många månaders väntan, inte lyckats få ihop tillräckligt hög 
anslutningsgrad och därför beslutar sig för att inte bygga.  Då är det 
ofta försent för andra aktörer att söka bredbandsstöd för området och 
chansen för de boende att få fiber har passerat. 
 

• Byråkratiska regelverk för bredbandsstöden 

Regelverket kring landsbygdsstöden är administrativt krångligt och inte 
heller anpassat efter behoven som finns av utbyggnad. 
Landsbygdsprogrammet har ett poängsättningssystem och ett kriterium 
om antal möjliga anslutningar som medför att pengarna inte alltid 
hamnar där de mest behövs.  
 
I de glest befolkade kommunerna är det svårt att få till sökbara projekt 
trots att de har ett mycket stort behov av stöd för att klara 
utbyggnaden. Anledningen är att de tävlar mot övriga kommuner i länet 
som är mer tätbefolkade och därför har större möjlighet att klara 
Landsbygdsprogrammets regelverk, det vill säga att få hög 
poängsumma och många anslutningar. 
 

• Fastighetsägare ser inte nyttan med att ansluta sig 

Fastighetsägarnas anslutningsavgift är en viktig finansiering av 
utbyggnaden men ibland ser inte fastighetsägarna nyttan med att 
ansluta sig till fibernätet. Anslutningsgraden blir därför låg och kan 
ibland resultera i att utbyggnaden blir omöjlig att genomföra av 
ekonomiska orsaker. Motiven för att inte ansluta sig är kostnaden, att 
man har ADSL eller tycker att man klarar sig bra med sitt mobila 
bredband.  
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5. Mål och fokusområden för länets bredbandsutbyggnad 

Mål 
• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Gävleborg ha 

tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 

• År 2023 bör hela Gävleborg ha tillgång till stabila mobila tjänster av 
god kvalitet. 

• År 2025 bör hela Gävleborg ha tillgång till snabbt bredband, vilket 
innebär att: 

- 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 

- 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s 

- 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

Så mäter vi målen 
Post- och telestyrelsen presenterar varje år en kartläggning över 
bredbandstillgången i Sverige. 
 
Målen för 2020 och 2025 kommer vi att följa upp utifrån PTS kartläggning av 
tillgång till bredband inklusive absolut närhet till bredband. I likhet med PTS 
använder vi begreppen företag och arbetsställen synonymt. 
 
Målet för 2023 kommer vi att följa upp utifrån PTS kartläggning av områden 
där man normalt befinner sig. PTS definierar geografiska områden ”där man 
normalt befinner sig” som:  
 

• i närheten av vägar  

• i närheten av fritidshusområden  

• i närheten av hushåll och/eller arbetsställen. 

Fokusområden 
För att kunna fortsätta hålla en hög utbyggnadstakt och nå målen behöver vi 
arbeta med följande sex områden. Ordningen anges utan inbördes prioritering. 
 

• Finansiering 
Sannolikt kommer marknadsaktörerna inte på egen hand klara av att 
bygga så att vi når målen i länet och kommunerna har inte möjlighet att 
stå för de kvarvarande kostnaderna. Det är därför viktigt att vi söker de 
finansiella möjligheter som finns tillgängliga för bredband. Vi bör också 
utreda hur bredbandsstöden gör bäst nytta i länet, vad som är mest 
kostnadseffektivt. Detta genom att till exempel utreda vilken 
stödprocent vi bör ha och vilken typ av bredbandsinfrastruktur som 
bör stödfinansieras, exempelvis kanalisation, fiber, radiolänk och/eller 
redundans. 
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• Fördela stödmedel  
För att få en rättvis fördelning av bredbandsstöden finns en regional 
fördelningsmodell framtagen som används när det är möjligt. Liksom 
EU-nivån och den nationella nivån fördelar stöd mellan länder och län, 
vill vi på regional nivå fördela mellan länets kommuner. Nuvarande 
fördelningsmodell behöver omarbetas så att den anpassas efter dagens 
förutsättningar. 
 

• Beräkna kostnader 
Region Gävleborg bör tillsammans med kommunerna genomföra årliga 
prognoser för hur mycket det kommer kosta att nå 2025-målet. 
Prognoserna ska kommuniceras regionalt och nationellt. 
 

• Anta kommunala bredbandsstrategier 
Alla kommuner bör anta en bredbandsstrategi som gäller fram till och 
med 2025. Den bör beskriva mål och planering för kommunens 
fortsatta bredbandsutbyggnad. Det är upp till varje kommun att välja 
om de antar den regionala planen med kommunspecifika tillägg eller 
om de tar fram en egen kommunal strategi alternativt en kommunal 
plan. 
 

• Samverkan 
Vi behöver samverka med mobiloperatörer, fiberoperatörer, 
radiooperatörer och andra slags infrastrukturägare. Vi behöver 
samverka på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. Vi ska fortsätta 
med och utveckla det nätverk som vi har mellan Region Gävleborg, 
Länsstyrelsen Gävleborg och kommunerna. Vi ska också fortsätta delta 
i det regionala bredbandskoordinatorsnätverket och utbyta information 
och erfarenheter med övriga län och nationella myndigheter. 
Tillsammans och i dialog med andra bredbandsaktörer ska vi hitta 
möjligheter för länets fortsatta bredbandsutbyggnad.   
 

• Bevaka länets intressen i bredbandsfrågan 
Det är viktigt att vi håller länets ledande företrädare informerade om 
hur bredbandsutbyggnaden i länet utvecklas och vilka utmaningar och 
behov vi står inför. Länets ledande företrädare bör arbeta för att 
påverka de centrala beslutsfattarna genom att tydliggöra länets behov, 
utmaningar och ambitioner. Gävleborg har en samlad god kompetens 
inom bredbandsfrågorna och bör sträva efter att vara delaktiga i 
diskussionerna om bredband som sker på nationell nivå.  
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6. Ansvar för bredbandsfrågorna 

Region Gävleborg 
Regeringen har under perioden 2015-2020 avsatt medel för en funktion som 
regional bredbandskoordinator i alla län. Som ansvarig för det regionala 
utvecklingsuppdraget har Region Gävleborg fått rollen som regional 
bredbandskoordinator.  
 
Enligt regeringsbeslutet ska de regionala bredbandskoordinatorerna verka för 
övergripande samordning, samverkan, och samarbete i bredbandsfrågor samt 
fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i det aktuella länet för såväl 
offentliga som privata aktörer. I detta ingår att: 
 

• Verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan 
aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden 

• Verka för en ökad förståelse för sambandet mellan 
bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av 
digitala tjänster 

• Främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad 

• Stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor 

• Vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för 
kommuner 

• Stödja och underlätta arbete som bedrivs av lokala initiativ för 
bredbandsutbyggnad (nya nät) 

• Hålla sig informerad om planerade och pågående större strategiska 
bredbandssatsningar, inklusive satsningar finansierade med 
bredbandsstöd såväl nationellt som från EU, i det egna länet 

• Bidra till att sprida informationen om vilka områden som har mindre 
god bredbandstäckning i det egna länet 

• Samverka med PTS i arbetet med att identifiera var i det egna länet det 
finns brister i mobiltäckningen i områden där människor befinner sig 
(s.k. vita fläckar) 

• Bistå den nationella nivån i uppföljningsarbetet kopplat till 
bredbandsutbyggnad i enlighet med instruktioner som tas fram av PTS 
 

Länsstyrelsen Gävleborg 
Enligt regleringsbrevet ska länsstyrelserna verka för att det riksdagsbundna 
målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass nås. Inom ramen för detta 
uppdrag ska länsstyrelserna främja och stödja insatser för 
bredbandsutbyggnad, bland annat genom att bistå de regionala 
bredbandskoordinatorerna i arbetet med att kartlägga hur bredbandstillgången 
ser ut i länet med hjälp av data och de verktyg som länsstyrelserna förfogar 
över. Länsstyrelserna ska redovisa hur de har bidragit till att det 
riksdagsbundna målet nås, inklusive hur de har verkat för regional samverkan 
mellan kommuner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer, och vilka 
andra faktorer som har påverkat utvecklingen inom IT-infrastrukturområdet i 
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länet. Uppdraget ska redovisas enligt Post- och telestyrelsens anvisningar. 
Länsstyrelserna ska också: 
 

• bistå PTS i dess arbete med att följa upp de krav för stöd till 
bredbandsutbyggnad som anges i förordningen (2012:39) om offentlig 
medfinansiering av projekt för utbyggnad av IT-infrastruktur 

• bistå PTS i regeringsuppdraget att följa och redovisa efterfrågan på och 
tillgången till statliga bredbandsstöd, 

• informera projektägare om gällande regelverk för stöd till 
bredbandsutbyggnad i enlighet med riktlinjer från Statens 
jordbruksverk och relevant reglering 

Kommunerna 
Kommuner har inget formellt ansvar för bredbandsutbyggnaden men genom 
bredbandsstrategier kan de både främja och underlätta utbyggnaden. Till 
exempel är kommunerna markägare, planupprättare, tillståndsgivare och ägare 
till stadsnät och energibolag. De är även köpare av tjänster som kräver 
bredbandsinfrastruktur.  
 
Kommunerna i Gävleborg ser bredband som en viktig utvecklingsfråga och 
bedriver ett aktivt arbete inom området. Kommunernas bredbandsarbete är 
frivilligt med undantag av ansvaret som finns reglerat i Plan- och bygglagen. 
Lagen sätter ramarna för kommunernas planeringsansvar och innebär både en 
skyldighet att inkludera bredbandsinfrastruktur i översikts- och detaljplaner 
och en möjlighet att i detaljplanen reservera mark för ändamålet. Kommunen 
ska också ta hänsyn till bredbandsinfrastruktur i ärenden om bygglov och 
förhandsbesked. 

Andra aktörer 
Andra aktörer som är viktiga för bredbandsutbyggnaden i länet är: 
 

• Marknadsaktörerna - bygger fasta och trådlösa nät i länet 

• Trafikverket - ger tillstånd för grävning i och längs med väg och 
järnväg, ägare av fibernät 

• Privata och offentliga markägare - ger tillstånd att gräva i marken 

• Infrastrukturägare - till exempel energibolag ger möjlighet till 
samförläggning 

• Post- och telestyrelsen och Bredbandsforum - statliga aktörer som 
bland annat samordnar och samverkar med den regionala nivån för 
att främja bredbandsutbyggnaden  

• Slutkunderna - företag och hushåll, deras efterfrågan påverkar 
utbyggnaden. En hög anslutningsgrad ger större incitament för 
marknadsaktören att bygga ett nät 
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7. Säkerhet och robusthet 
Samhällets ökande beroende av bredbandsinfrastruktur och digitala tjänster 
ställer höga krav på säkerhet och robusthet. Infrastrukturen måste kunna stå 
emot svåra påfrestningar och vara av så god kvalitet att den fungerar också vid 
störningar. Samhällsviktiga verksamheter som avser allmän ordning, säkerhet, 
hälsa och försvar har särskilt höga robusthetskrav. För att kunna leverera en 
tillräckligt god kvalitet på drift, tillgänglighet och service för dessa tjänster 
krävs en organisation som arbetar hela dygnet, alla dagar om året (24/7/365). 
 
PTS har som en av sina uppgifter att arbeta för robust elektronisk 
kommunikation. Ledningskollen är en webbtjänst som tillhandahålls av PTS 
som syftar till att minska risken för grävskador och därmed indirekt stärka 
kritisk infrastruktur och öka krishanteringsförmågan. Ledningskollen ökar 
också möjligheterna till samförläggning. 
 
En annan av PTS insatser är Robust fiber. Fram till 2017 har det inte funnits 
någon etablerad standard för hur ett nät bör förläggas för att vara robust och 
driftsäkert. Under ledning av PTS samlades därför telekombranschens aktörer 
och arbetade fram en tydlig vägledning, Robust fiber, som ska hjälpa den som 
arbetar med att beställa, bygga eller besiktiga fibernät. 
 
De som tillhandahåller kommunikationsnät och kommunikationstjänster är 
skyldiga att säkerställa att verksamheten, exempelvis bredbandet, uppfyller en 
grundläggande rimlig nivå av driftsäkerhet. Det finns medel hos PTS som 
operatörerna kan söka för att till exempel bygga in sina centrala driftsledningar 
och knutpunkter i bergrum eller till insatser som handlar om kraftförsörjning, 
reservel, redundans och kvalitet. 

8. Kostnad och finansiering 
Region Gävleborg har tillsammans med kommunerna gjort en grov 
uppskattning av kostnaden för länet att nå bredbandsmålet för 2025. 
 
Resultatet visar att det kommer att kosta cirka 730 miljoner kronor att nå  
98 procent av hushållen i länet med 1 Gbit/s. Beräkningen är gjord på fiber 
eftersom det är den enda kända teknik som idag kan ge önskad hastighet. Av 
kostnaden fördelas 180 miljoner till tätort, 75 miljoner till småort och  
475 miljoner till glesbygd.  
 
Det är svårt att få en rimlig uppskattning av kostnaden för att ansluta de sista 
två procenten av länets hushåll som alla finns i glesbygd. Kostnaden påverkas 
av vilken teknik som väljs och hur förhållandena på platsen ser ut (till exempel 
behöver det byggas master, hur långt ifrån finns tillgänglig fiber). Möjliga 
tekniker för att nå de sista två procenten av hushållen skulle kunna vara 
radiolänk, satellit eller mobilt bredband. 
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Kolumnen för Tillgång till 1 Gbit/s inklusive IT-infrastruktur i absolut närhet visar hur långt utbyggnaden 
hade kommit i oktober 2018.  
 
 
Kostnaden för att nå bredbandsmålet för 2025 är hög. Dagens kända 
finansieringskällor är anslutningsavgifter från kunder, EU-bidrag och 
investeringsmedel från kommuner, stadsnät och andra marknadsaktörer. Dessa 
pengar kommer inte att räcka. Om Gävleborg ska lyckas nå de regionala 
bredbandsmålen krävs det mer offentligt bredbandsstöd. Kommunerna klarar 
inte själva av den mångmiljoninvestering det innebär att ansluta länsinvånarna 
till bredbandsnätet. 

9. Genomförandet av regionala planen 
När regionala planen är antagen av regionfullmäktige ska den implementeras. 
Region Gävleborg ska i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg och länets 
kommuner ta fram en aktivitetslista som konkretiserar planens sex 
fokusområden. Aktivitetslistan kommer att vara ett flexibelt dokument som 
vid behov fylls på med fler aktiviteter.  

Uppföljning 
Region Gävleborg kommer att göra årliga uppföljningar av den regionala 
planen för att se hur långt länet har nått i förhållande till uppsatta mål. 
Uppföljningarna ska göras utifrån de årliga kartläggningarna från PTS.  
Framtagen aktivitetslista kommer att följas upp under möten med länets 
samverkansgrupp för bredbandsfrågor5. 

Utvärdering 
År 2022 kommer Region Gävleborg att göra en utvärdering av den regionala 
planen. En eventuell revidering sker efter genomförd utvärdering. 

10. Kopplingar till andra strategiska dokument 
Regionala planen kopplar till andra strategiska dokument. Här beskrivs de 
dokument som är mest relevanta. 

 
5 Representanter från Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets tio kommuner 
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Agenda 2030 
I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att 
arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 
år 2030. Agendan innehåller 17 mål6 och 169 delmål och gäller från årsskiftet 
2015/2016. Den beskriver läget i världen och hur målen ska nås och vilka 
medel som krävs.  
 
Bredband och digitalisering berör alla områden i vårt samhällsbygge och har 
därför också påverkan och betydelse för samtliga globala mål för hållbar 
utveckling. En ökat digital användning kan starkt bidra till måluppfyllelse.  

Europa 2020-strategin 
Den europeiska kommissionen har utvidgat Europa 2020-strategin genom att 
lägga till en vision om att Europa ska vara ett Gigabitsamhälle år 2025. Detta 
för att vi till fullo ska kunna ta del av alla ekonomiska och sociala fördelar som 
den digitala transformationen innebär. Följande mål har satts upp till år 2025: 
 

• gigabit-hastighet till alla skolor, tågstationer, flygplatser, universitet och 
sjukhus samt till teknikintensiva företag 

• 5G täckning för alla städer och större transportstråk  

• en bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/s till alla hushåll i Europa 

Nationell digitaliseringsstrategi 
Regeringen presenterade år 2017 För ett hållbart digitaliserat Sverige – en 
digitaliseringsstrategi. Det övergripande målet i den är att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå målet sätts fem 
delmål upp som förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv 
samhällsutveckling:  
 

• Digital kompetens - innebär att alla ska vara förtrogna med digitala 
verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den 
digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar.  

• Digital trygghet - innebär att människor, företag och organisationer ska 
känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster och att 
de är enkla att använda.  

• Digital innovation - innebär att förutsättningar för nya eller bättre 
lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer, 
skapas och sprids.  

• Digital ledning - pekar på vikten av att verksamheter effektiviseras, 
utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och 
uppföljning.  

 
6 Målen är: Ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, 
jämställdhet, rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, 
hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna, hav och marina resurser, ekosystem 
och biologisk mångfald, fredliga och inkluderande samhällen samt genomförande och globalt partnerskap. 
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• Digital infrastruktur - lyfter fram betydelsen av att så kallad hård och 
mjuk infrastruktur förbättras och förstärks för att data ska kunna 
transporteras så effektivt som möjligt. 

Den del av digitaliseringsstrategin som kopplar till denna regionala plan är 
Digital infrastruktur vilket har som mål att: ”Hela Sverige bör ha tillgång till 
infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som 
stödjer digitalisering”.  

Nationell bredbandsstrategi 
I december 2016 presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi Sverige helt 
uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. Visionen om ett helt uppkopplat Sverige 
handlar om att varken fast eller trådlöst bredband ska utgöra begränsningar för 
användning, tillhandahållande eller utveckling av digitala tjänster. De nationella 
bredbandsmålen är:  
 

• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s 

• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god 
kvalitet 

• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, vilket innebär 
att: 

- 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s 

- 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s 

- 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

Regeringen har också identifierat tre strategiska områden som är centrala för 
att nå målen. Till vart och ett av områdena har de kopplat ett antal aktiviteter.7 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
Den regionala utvecklingsstrategin är ett regionalt styrdokument som visar 
inriktningen för Gävleborgs arbete. Strategin ska beskriva regionens 
utvecklingsambitioner och peka på vilka prioriteringar och insatser som ska 
genomföras i länet i samarbete med andra parter. RUS fungerar som ett 
paraply över regionala samt lokala planer och program, däribland planen för 
bredband. De tre hållbarhetsperspektiven: social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet ska integreras i allt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete.  
Infrastruktur, inräknat bredband, är en av de två utpekade drivkrafterna i den 
regionala utvecklingsstrategin.  Infrastruktur och kompetens bedöms vara av 
allra störst betydelse för Gävleborgs utveckling.  
 
Det pågår ett arbete för att ta fram en ny RUS för Gävleborg som ska börja 
gälla 2020.  

 
7 Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. Sidan 12, 18, 22 och 28. 
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Regional digital agenda 
År 2016 antog regionfullmäktige Regional digital agenda för Gävleborg  
2015-2020. Agendan pekar ut ett antal inriktningar som ses som särskilt viktiga 
att jobba med ur ett digitaliseringsperspektiv. Inriktningarna är: 
 

• Vård och omsorg 

• Utbildning och kompetens 

• Digital delaktighet 

• Miljö och hållbarhet 
• Inre effektivisering  

I anslutning till varje inriktning beskrivs ett antal utvecklingsområden. 
 
Digitala agendan framhåller att tillgången till bredband är en helt avgörande 
förutsättning för i stort sett allt som har med digitaliseringen att göra. Dock 
pekar agendan inte ut bredband som en särskild inriktning eftersom det vid 
agendans framtagande redan fanns en gällande regional bredbandsstrategi med 
mål och handlingsplan beskrivet. 
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Definitioner 
Tätbyggt – område där det bor fler än 49 invånare, inkluderar tätorter och 
småorter. 
 
Glesbyggt – se glesbygd. 
 
Glesbygd – Område där det bor 1-49 invånare. 
 
Småort – en samlad bebyggelse med 50-199 invånare där det är högst 150 
meter mellan husen. 
 
Tätort – ett tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan 
husen är mindre än 200 meter. 
 
I absolut närhet - hushåll och arbetsställen som finns i byggnader som inte är 
anslutna med till exempel fiber, men där en fiberkabel finns i närheten av 
byggnaden (så kallat ”homes passed”). 
 
Områden ”där man normalt befinner sig” - i närheten av vägar, i närheten 
av fritidshusområden, i närheten av hushåll och/eller arbetsställen. 
 
Företag/Arbetsställe - Definieras som den stadigvarande adress från vilken 
en privatperson eller en juridisk person bedriver en verksamhet. Begreppet 
företag är synonymt med SCB:s definition av arbetsställe. 
 
Hushåll - Stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Resepolicy för Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Resepolicy för Ockelbo kommun godkänns med giltighet fr o m 2020-04-01. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Inför 2019 antog Kommunstyrelsen åtta mål för verksamhetsåret. Ett av 
dessa är att ”Använda befintlig teknik för att minska resandet”.  
För att nå målet har ett antal aktiviteter planerats. En aktivitet är att 
aktualisera och synliggöra kommunens Rese- och bilpolicy. 
 
Ockelbo kommuns gällande rese- och bilpolicy är antagen av KF 52/2010 
och reviderad KF 91/2012. Den innehåller två delar. En del är Resepolicy 
vilken hanterar övergripande frågor kring planering och val av resor i 
tjänsten för såväl anställda som förtroendevalda. Valen ska göras utifrån 
ekonomi, miljö samt personsäkerhet. Den andra delen, Bilpolicy, hanterar 
frågor kring anskaffning och handhavande av tjänstebil och privat bil i 
tjänsten.  
 
Vid översyn av rese- och bilpolicyn har framkommit behov av och önskemål 
om en del förändringar.  
 
Justeringar i resepolicydelen ändrar inte själva budskapet, utan förstärker det 
något samt uppdaterar detaljer och uttryck som har förändrats genom tid. 
 
Bilpolicydelen som är på en mera detaljerad nivå bryts ut ur dokumentet och 
hanteras som instruktioner beslutade på tjänstemannanivå. Det gör 
Resepolicyn lättare för alla att läsa, förstå samt komma ihåg och använda i 
sitt resande i vardagen.                         

Beslutsunderlag 
Resepolicy för Ockelbo kommun 2020                          
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RESEPOLICY FÖR OCKELBO KOMMUN 
Fastställd av Kommunfullmäktige 2020-03-09, §  

Syfte 
Att resa belastar miljön, kostar tid och pengar och utsätter den resande för risker. Resepolicyn 
syftar till att ge styrning och vägledning så att våra tjänsteresor kan göras på ett så 
miljöanpassat, kostnadseffektivt och trafiksäkert sätt som möjligt. 

Avgränsning 
Resepolicyn gäller alla resor som kommunanställda och förtroendevalda gör i 
tjänsten/uppdraget och som betalas av Ockelbo kommun. Eventuella avsteg från policyn kan 
göras efter beslut av närmsta chef. 

Prioriteringsordning vid planering och val av resor 

1. Överväg resan 
Gör alltid en avvägning huruvida resan till ett möte är nödvändig eller ej. Telefonmöte, 
webbkonferens eller motsvarande är alternativ som ska beaktas. 

2. Gå eller cykla 
För kortare sträckor, där tidsvinsten med att köra bil är liten, är gång eller cykel att föredra. 

3. Res kollektivt 
Välj i första hand tåg, i andra hand buss, när du ska resa kollektivt. Använd X-trafiks 
företagsbiljett; kort finns att hämta i Välkomstcenter. 

4. Tjänstebil 
Samåkning ska eftersträvas. Tjänstebilar ska endast användas när allmänna kommunikationer 
saknas eller att de innebär orimliga restider eller anslutningar.  

5. Privat bil mot ersättning 
Så långt som möjligt ska privat bil undvikas vid tjänsteresor. Om du ändå måste ta egen bil 
ska resan först godkännas av närmaste chef/ordförande. 

6. Flyg 
Flygresor ska endast företas i undantagsfall. Om inrikesflyg väljs av tidsskäl ska annat färdsätt 
på dit- eller återresa övervägas. 

Ansvar 
Varje chef ansvarar för att medarbetarna får information om Resepolicyn. Alla som berörs av 
policyn har ansvar för att den tillämpas och att det egna resandet i tjänsten/uppdraget sker på 
ett samordnat, miljöanpassat, kostnadseffektivt och trafiksäkert sätt. Uppföljning av resandet i 
enlighet med Resepolicyn sker årligen av respektive förvaltningschef.  
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 Kommunstyrelsen 

 

Inrättande av lokalt arbetsmarknadsråd 

Förslag till beslut 
1. Ett lokalt arbetsmarknadsråd inrättas enligt förslag. 
2. Kommunstyrelsens ordförande utses som sammankallande. 
3. Arbetsmarknadsrådets sammansättning enligt förslag godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Med bakgrund av Ockelbos stora utmaningar med länets näst högsta 
arbetslöshet, landets högsta arbetslöshet bland utrikesfödda, den låga 
utbildningsnivå bland de arbetssökande och omstrukturering hos 
arbetsförmedlingen, behövs en samlad gemensam satsning för att möta de 
omfattande insatserna som krävs för att fler ska komma till egen försörjning 
via studier eller arbete. 
Kommunen och arbetsförmedlingen har under hösten 2019 haft en dialog om 
hur samarbetet och planeringen av insatserna ska fungera under 2020. 
Projektmedel söktes för att tillgodose och växla upp samarbetet under 2020. 
Förslag lades att inrätta ett arbetsmarknadsråd för att följa upp projektet och 
gemensamt finna strategier och metoder för framtiden. 
Arbetsmarknadsrådet ska vara ett samarbetsforum med uppgift att medverka 
till att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den 
statliga arbetsmarknadspolitiken utformas utifrån lokala förutsättningar och 
behov i Ockelbo kommun.                          

Beslutsunderlag 
Verksamhetschef Thomas Larssons tjänsteskrivelse 
Samverkan Ockelbo kommun och Arbetsförmedlingen 2020                           

Ärendet 
Ockelbo har de senaste åren legat på en mycket hög arbetslöshet, i oktober 
2019 låg den på 11,9 % vilket är en bland de två kommuner som har högst 
arbetslöshet i Gävleborgs län. 
 
Med bakgrund av Ockelbos stora utmaningar med länets näst högsta 
arbetslöshet, landets högsta arbetslöshet bland utrikesfödda, den låga 
utbildningsnivå bland de arbetssökande och omstrukturering hos 
arbetsförmedlingen, behövs en samlad gemensam satsning för att möta de 
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omfattande insatserna som krävs för att fler ska komma till egen försörjning 
via studier eller arbete. Satsningen och insatserna behöver vara gemensamma 
och kraftfull för att få önskat resultat. 
 
Kommunen och arbetsförmedlingen har haft en dialog under hösten 2019 om 
hur samarbetet och planeringen av insatserna ska fungera under 2020. 
Projektmedel söktes från kommun för att tillgodose och växla upp 
samarbetet under 2020. Projektet godkändes och sträcker sig under hela 
2020. (projektbeskrivningen se bilaga 1). En styrgrupp för projektet 
sammankallades 2020-01-13 för att gå igenom projektet och förankra det väl 
i kommunen. Förslag lades att inrätta ett arbetsmarknadsråd med närvarande 
mötesdeltagare för att följa upp projektet och gemensamt finna strategier och 
metoder för framtiden. 
 
Arbetsmarknadsrådet ska vara ett samarbetsforum med uppgift att medverka 
till att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den 
statliga arbetsmarknadspolitiken utformas utifrån lokala förutsättningar och 
behov i Ockelbo kommun. Arbetsmarknadsrådets arbete ska spegla den 
lokala arbetsmarknaden.  
 
Arbetsmarknadsrådet ska främja åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller 
minska verkningarna av arbetslöshet utifrån kommunens ansvar som 
kommunstyrelse och ansvar enligt socialtjänstlagen att främja den enskildes 
rätt till arbete.  
 
Arbetsmarknadsrådet ska verka för att målen i den nationella 
arbetsmarknadspolitiken uppnås genom att skapa former för samverkan 
mellan Arbetsförmedlingen och Ockelbo kommun inom fyra huvudområden:  
- mobilisering av arbetskraftsutbudet,  
- säkra kompetensförsörjningen,  
- understödja en god sysselsättningsutveckling,  
- samverkan när det gäller integrations- och jämställdhetsfrågor.  
 
Andra viktiga områden att beakta i rådet är: 

• Matchning 

• Insatser för lokal arbetskraftsförsörjning. 

• Etableringsuppdraget  

• Nya kommuninvånare ska ha de bästa tänkbara möjligheterna 
till integration i Ockelbo 

• Långtidsarbetslöshet 

• Målbild: I Ockelbo ska långtidsarbetslöshet ligga på en låg 
nivå 

• Ungdomsarbetslösheten  

• Inom 90 dagar ska en ungdom ha en konkret insats som leder 
till arbete eller studier 

 
372



Ockelbo kommun 
Datum 
2020-02-05 

 
KS 3.4.3 2020/00076 

Sida 
3(3) 

 

 

• Utrikesfödda kvinnor till arbete 

• Fokusera möjligheter för kvinnor, ett arbete skapar 
fungerande familjer, hållbar ekonomi och en inkludering i 
samhället. 

• Stärkta insatser för att höja utbildningsnivåer 

• Åstadkomma samverkan med utbildningsaktörer för att nå 
kompetenshöjning, Investera i ökad kompetens 

• Förstärka vägledningsinsatser 

• Stärkta matchningsinsatser för personer i skapade anställningar 

• Åstadkomma samverkan med utbildningsaktörer för att nå 
kompetenshöjning, Investera i ökad kompetens 

 
Arbetsmarknadsrådet föreslås träffas 6 gånger/år. 
 
Förslag på arbetsmarknadsrådets sammansättning: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens vice ordförande 
Kommunsekreterare  
Kommunchef 
Förvaltningschef, socialförvaltningen 
Enhetschef, individ och familjeomsorgen 
Biträdande enhetschef, individ och familjeomsorgen 
Förvaltningschef, utbildnings- och kulturförvaltningen 
Rektor, Vuxenutbildningen 
Verksamhetschef, arbetsmarknad- och integrationsenheten 
Enhetschef, arbetsmarknad- och integrationsenheten 
Dua-koordinator 
Enhetschef, näringslivsenheten 
Personalchef 
Arbetsförmedlingschef, Gävleborg 
Verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen Gävleborg. 
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Bilaga 1 

SAMVERKAN ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH 
OCKELBO KOMMUN 2020.  

Utvecklingsprojekt för att få flera till arbete och studier 

 

Bakgrund 

Ockelbo har de senaste åren legat på en mycket hög arbetslöshet, i oktober 
2019 låg den på 11,9 % vilket är bland de två kommuner som har högst 
arbetslöshet i Gävleborgs län. 

Ockelbo kommun började 2008 åter ta emot flyktingar i organiserad form och ett 
stort antal har sedan dess flyttat till kommunen, 840 utrikesfödda personer med 
flyktingbakgrund har flyttat till kommunen sedan 2008. En del har flyttat vidare, 
men de flesta har de senaste åren stannat och bosatt sig i kommunen. I oktober 
2019 uppgick arbetslösheten bland de utrikesfödda till 46,7 % vilket är högst i 
landet, många av dem har kort utbildning och vissa saknar helt utbildning och är i 
behov av kvalificerade, rustande och uthålliga insatser för att komma vidare mot 
studier och arbete.  Ca 65 % av de som är arbetslösa i kommunen är 
utrikesfödda. 

Arbetslösheten bland kvinnor i Ockelbo var i oktober 11,4 % (44,7 % för 
utrikesfödda kvinnor) 

Arbetslösheten bland män i Ockelbo var i oktober 12,2 % (48,2 % bland 
utrikesfödda män) 

Ungdomsarbetslösheten i Ockelbo var i oktober 16,7 % (50,8 % bland 
utrikesfödda) 

    

Hur kan kommunen och arbetsförmedlingen tillsammans möta den höga 
arbetslösheten och tillgodose kompetensförsörjningen i kommunen? 
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DUA överenskommelsen plattform för samverkan 

DUA: an har varit plattformen för samarbetet mellan kommunen och 
arbetsförmedlingen de senaste åren. Samarbetsformerna ses över och en ny 
riktning har pekats ut i samverkan. 

 

Projektidé 

Arbetsförmedlingen och Ockelbo kommun behöver identifiera, målgrupper och 
arbetsformer för att på ett effektivare och ännu mer samlat sätt få ett bättre 
resultat av insatser för de arbetssökande i Ockelbo. 

 

Syfte 

Med bakgrund av Ockelbos stora utmaningar med länets näst högsta 
arbetslöshet, landets högsta arbetslöshet bland utrikesfödd, den låga 
utbildningsnivå bland de arbetssökande och omstrukturering hos 
arbetsförmedlingen, behövs en samlad gemensam satsning för att möta de 
omfattande insatserna som krävs för att fler ska komma till egen försörjning via 
studier eller arbete. Satsningen och insatserna behöver vara gemensamma och 
kraftfull för att få önskat resultat. 

Mål 

Att genom gemensamma resurser och samsyn få ett effektivare resultat av de 
insatser kommunen och arbetsförmedling erbjuder för de som saknar egen 
försörjning. 

Nedan några viktiga insatser för att uppnå målsättningen: 

Motivera och ge förutsättningar för att flera studerar vidare och därmed ökar 
möjligheterna att slå sig in på den reguljära arbetsmarknaden. 

Fokusera vidare och intensifiera företagsinriktade uppsökande verksamhet 
genom att: 

- Bygga vidare och utveckla företagsnätverk i kommunen, genom att 
genomföra uppsökande verksamhet och föra dialog med näringslivet.   
  

- Få en bättre bild av arbetskraftsbehovet hos företagarna  
 

- Hitta behov hos arbetsgivarna/samhället och därmed hitta nya 
företagsidéer i samverkan och dialog med företagarna. 
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- Underlätta för företagarna att ta emot praktikanter och nyanställa de som 
idag står utanför arbetsmarknaden. Genom att vara närvarande på 
arbetsplatsen och vara behjälplig vid introduktion, administration 
uppföljning kan detta genomföras av en koordination/konsulent. 

 

Skapa flera särskilda anställning som ett första steg till en reguljär anställning och  
en brygga vidare till arbete eller studier. 

Utveckla och anpassa flera jobb och studiespår som kopplas till nuvarande och 
framtida kompetensbehov. 

Effektivisera och utveckla samverkansformen mellan arbetsförmedlingen och 
kommunen och därmed även se över DUA:a samverkan. 

Flera och mer omfattande och bredare språkinsatser för utrikesfödda för att korta 
vägen vidare. 

Ett större fokus och prioritering på arbetslösa med funktionshinder. 

Fortsätta uppmärksamma behovet av insatser för arbetslösa utrikesfödda 
kvinnor, vi har identifierat ett stort behov av omfattande och förstärkta insatser för 
många för att komma vidare mot arbete eller studier. 

Uppmärksamma ungdomsarbetslösheten med fokus på utrikesfödda och de med 
funktionshinder. Fortsätta få de som hoppar av gymnasiet och som saknar 
aktivitet att återgå i studier för att undvika utanförskapet.  Specifikt 
uppmärksamma den psykiska ohälsan för att slussa vidare så snabbt som möjligt 
till rätt insats.  

FÖRESLAGNA PROJEKTAKTIVITETER I 
SAMVERKAN  
Projekttid: 2020-01-01 – 2020-12-31 

Projekten riktas till prioriterade områden där insatserna föregås av en väl 
planerad handlingsplan från både arbetsförmedlingen och kommunen 
tillsammans med den arbetssökande. Där kommunen ansvarar för att planerad 
insats genomförs enligt överenskommelse och därmed får optimalt resultat. 

 

Särskilda anställningar  

Kommunen anställer personer i samråd med arbetsförmedlingen och kommunal 
eller annat fackförbund om så krävs, anställning kan kombineras med studier för 

376



 

 

4 (9) 

 

de som har behovet med bibehåller lön. Anställningen föregås av en kort 
praktikperiod för introduktion och väl genomarbetad kartläggning och 
handlingsplan för att få en så effektiv insats som möjligt. Målet för anställningen 
är att den anställde kommer vidare till en reguljär anställningen eller vidare 
studier efter avslutad insats.  

Kommunen genom arbetsmarknadsenheten ansvarar för anställningen och 
samverkan med kommunal. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kontakten och 
plasterna inom kommunens olika förvaltningar.  

Arbetsmarknadsenheten ansvara för att uppföljning görs kontinuerligt med den 
anställde och arbetsplatsen, ansvarig handläggare på arbetsförmedlingen deltar i 
uppföljningarna enligt överenskommelse. 

Anställningsformen kan vara extratjänst, introduktionsjobb, lönebidrag, 
nystartsjobb eller annan för personen lämplig anställning.  

Finansieringen av de särskilda anställningarna baseras på det regelverk som 
finns inom arbetsförmedlingens för lönesubventioner.  

 

Antalet anställningar beräknas sammanlagt uppgå till ca 90 anställningar 
samtidigt, om en anställd i nedanstående går vidare till reguljärt arbete eller 
vidare till andra studier fylls hens plats av annan sökande. 

40 extratjänster 

20 Introduktionsjobb 

30 Lönebidragsanställningar  

Även andra subventionerade anställningar kommer att kunna bli aktuella i 
projektet.  

 

Arbetsträning 

Flera arbetssökande behöver arbetsträning, förstärk arbetsträning eller praktik 
och i vissa fall bedömning av arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen anvisar 
arbetssökande till kommunen som utför uppdraget enligt arbetsförmedlingens 
beskrivning.  

Arbetsträning ska utformas utifrån deltagarens förutsättningar och tillgodose 
behovet av träning och orientering i arbetslivets villkor. Genom att arbetsträna på 
en arbetsplats kan deltagaren få erfarenhet och referenser och komma närmare 
arbetsmarknaden. Förstärkt arbetsträning och fördjupad bedömning kan 
anordnas av kommunen enligt arbetsförmedlingens program om insats. 
Kommunen kan även utföra validering enligt OCN metoden. 
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Kommunen åtar sig att i bereda minst 15 deltagare och ett max mot 25 deltagare. 
Arbetsförmedlingen åtar sig att anvisa personer till insatser så att antalet minst är 
15 deltagare kontinuerligt. 

Finansiering: Kommunen har ett antal handledare för insatsen, 
arbetsförmedlingen står för 1 koordinator för insatsen genom ersättning till 
kommunen och arbetsmarknadsenheten. 

 

 

 Företagssamverkan 

Insatsens syfte är att uppsöka företag för att få igång en bättre dialog som riktar 
sig främst mot nuvarande och framtida kompetensbehov. Därigenom hitta ett 
framgångsrikt samarbete som gynnar både förtagarna, individen och samhället i 
stort. Men framförallt underlättar matchningen och introduktionen av de 
arbetssökande. Tanken är att underlätta för företagarna att bli mera delaktig i 
kompetensförsörjningen och dessutom motverka den höga arbetslösheten som 
är ett faktum i kommunen.  

Vi behöver hitta modeller och vägar för att underlätta för arbetsgivare att bli en 
del i denna viktiga samhällsprocess. Tillsammans behöver arbetsförmedlingen 
och kommunen intensifiera arbetet och ge stöd på arbetsplatsen genom att vara 
närvarande och introducera, göra uppföljningar och ge administrativ service i 
anställning och rekryteringsarbetet. 

Från kommunen kommer näringslivsenheten, arbetsmarknadsenheten att 
samverka i arbetet med arbetsgivarna. Även vuxenutbildningen kommer att vara 
en viktig aktör i samverkan. 

Utveckling och uppstarten av sociala företag i kommunen kommer även att 
rymmas inom projektet.  

Finansiering: Kommunen står för en näringslivsutvecklare med ett redan 
upparbetat nätverk och arbetsmarknadsenheten står för en koordinator. 
Arbetsförmedlingen står för 2 koordinator genom ersättning för detta till 
kommunen och arbetsmarknadsenheten. (1 000 tkr) 

 

DUA samverkan 

Dua överenskommelsen behöver revideras och utvecklas, ett första dialogmöte 
och en nystart genomfördes den 3 december, en ny riktning pekades ut för att få 
bättre effekt på insatserna från arbetsförmedlingen och kommunen. En samsyn 
har speglats från båda parter och ett gemensamt krafttag med gemensam 
målsättning skapar förutsättningar för att få ett lyckat resultat 2020. Den nya 
riktningen har förankrats i både kommunen och arbetsförmedlingens högsta 
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ledning. Som ett led i den nya riktningen avser kommunen att till första delen av 
2020 starta 3 nya jobbspår som en led för att uppnå de gemensamma målen. En 
dialog har även inleds med närliggande kommunen att upprätta en gemensam 
och kommunöverskidande DUA överenskommelse mellan gästrikekommunerna. 

För att intensifiera Dua samverkan och nå mot den uppsatta målsättningen utses 
en DUA – koordinator. 

Finansiering: Arbetsförmedlingen står för 1 koordinator genom ersättning till 
kommunen och arbetsmarknadsenheten om (500 tkr) 

   

Projektledning 

Projektet organiseras i samverkan och en projektledare utses, projektledaren 
ansvarar för att planerade insatser genomförs, dokumentation, administration och 
uppföljning av projektet. Projektledaren ansvara även för att följa upp och 
redovisa resultatet i en slutrapport. Projektledaren är sammankallande för 
kontinuerliga avstämningar och uppföljningar genomförs under projekttiden med 
berörda samverkanspartners. 

Finansiering: Arbetsförmedlingen finansierar 1,0 projektledartjänst genom 
ersättning till kommunen och arbetsmarknadsenheten (500 tkr). 

 

Studie och -yrkeskoordinator till nya studie och jobbspår enligt DUA – 
samverkan. 

I samverkan har arbetsförmedlingen och kommunen kommit fram till att 
yrkesinriktade jobbspår behöver utvecklas och utökas. För att få en snabbare och 
effektivare process behöver en koordinator arbeta operativt för att hitta formerna 
o metoden till de nya spåren. 

Finansiering: Arbetsförmedlingen finansierar 1,0 koordinator genom ersättning till 
kommunen och arbetsmarknadsenheten (500 tkr). 
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Sammanfattning av sökta projektmedel från arbetsförmedlingen för 
projektet under perioden:  

2020-01-01 – 2020-12-31 

Etablering och matchningskoordinator   1 000 000 kr 

Dua - koordinator      500 000 kr 

Arbetsträningskoordinator      500 000 kr 

Projektledare       500 000 kr 

Studie och -yrkeskoordinator     500 000 kr 

 

Summa     3 000 000 kr 

 

Särskilda anställningar antal: 

Extratjänster    40 

Introduktionsjobb   20 

Lönebidrag    30 

 

Övriga anställningar med subvention kan också bli aktuella utifrån den sökandes 
individuella bedömningar och behov. 

 

Projektet är förankrat i kommunledning och kommer att ha högsta prioritet utifrån 
det rådande arbetsmarknadsläget i kommunen. Utifrån beslut kommer projektet 
att spridas och förankras till övriga kommunala förvaltningar och nämnder, men 
även till näringslivet som kommer att vara en mycket viktig aktör i resultatet och 
målsättningen för projektet.     

Kommunala enheter som kommer att vara direkt kopplade till projektet är främst 
arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten, näringslivsenheten, 
vuxenutbildningen och individ och familjeomsorgen. Men även andra enheter 
kommer att involveras som arbetsgivare och arbetsplatser.  

380



 

 

8 (9) 

 

Ett första styrgruppsmöte genomfördes 2020 – 01 – 13 där projektet 
presenterades, mötesdeltagarna fick en samsyn om hur projektet ska 
genomföras, även metod och volym och -resultatmål fastslogs. Uppföljning och 
styrning kommer kontinuerligt att lyftas på de inplanerade styrgruppsmötena.  

Styrgruppen representeras av ett arbetsmarknadsråd som kommer att bestå av: 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens vice ordförande 

Kommunsekreterare  

Kommunchef 

Förvaltningschef, socialförvaltningen 

Enhetschef, Individ och familjeomsorgen 

Biträdande Enhetschef, Individ och familjeomsorgen 

Förvaltningschef, Utbildning och – kulturförvaltningen 

Rektor, Vuxenutbildningen 

Verksamhetschef, Arbetsmarknad och integrationsenheten 

Enhetschef, Arbetsmarknad och integrationsenheten 

Enhetschef, Näringslivsenheten 

Personalchef 

Arbetsförmedlingschef, Gävleborg 

Verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen Gävleborg. 
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-05 

Referens 
KS 2019/00758  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Revisionsreglemente 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Revisionsreglemente enligt förslag antas med giltighet fr o m 2020-04-01. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande reglemente för revisionen är från 2007 och behöver uppdateras.  

Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare 
föreskrifter om revisionen. Det sker i allmänhet genom att fullmäktige antar 
ett revisionsreglemente.  

Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter 
om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning mm. Reglementet 
kan dock inte reglera eller styra själva inriktningen på granskningsarbetet.  

Att revidera och utveckla revisionsreglementet kan vara av värde för att 
lokalt tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer, dialog och 
resultat. Uppdateringen har är utifrån förändringar i kommunallagen från 
2018 samt utvecklats utifrån förändringar i praxis. 
Förslag till reglemente har tagits fram i samarbete med revisionen. 
                         

Beslutsunderlag 
Underlag till Revisionsreglemente, SKL, PM 2018-05-03 
Förslag till Revisionsreglemente 
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REVISIONSREGLEMENTE  

Fastställt av fullmäktige 2020-04-01, § xx 

Revisionens uppdrag och formella reglering 

§ 1 Revisionens roll och uppdrag 

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. 
Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen 
av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i 
den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verk-
samheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina 
insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och 
uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och 
andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. 

Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, 
genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.   

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet 
och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättel-
sen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlå-
tande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan 
också rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar 
lekmannarevisorer och revisorer i företagen, med granskningsrapporter och revis-
ionsberättelser.  

§ 2 Revisionens formella reglering 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta regle-
mente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmanna-
revisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 
lagstiftning för andra företagsformer till exempel stiftelselagen. 

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, för-
hållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revis-
ion utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala 
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sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångs-
punkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revis-
ionssed i kommunal verksamhet” 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndregle-
mente. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskydds-
förordningen, lagen om offentlig upphandling med flera. 

Revisorerna har också att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 

Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som 
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar 
de organ revisorerna granskar.  

Revisionens antal och organisation  

§ 3 Antal revisorer  

Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod.  

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  

Fördelningen av revisionsuppdragen mellan partierna utifrån fullmäktiges beslut. En 
revisor kan även väljas utan partitillhörighet. 

§ 4 Organisation 

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 

§ 5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag 

För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete utser fullmäktige samtliga kommu-
nens revisorer till lekmannarevisorer i aktiebolag samt revisorer i kommunens stiftel-
ser.  

§ 6 Ordförande 

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice 
ordförande. Uppdraget är att vara ordförande och leda gemensamma samman-
komster och sammanträden.  
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§ 7 Uppdragstid 

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när reviso-
rerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden in-
leds med dubbla grupper revisorer.  

Varje revisor är självständig men det är god revisionssed att revisorerna samverkar i 
revisionsarbetet.  

Tillkommande uppdrag 

§ 8 Tillkommande uppdrag  

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen 
lämnade donationsstiftelser. 

Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade revisorer till kom-
munens företag. 

Revisorernas sakkunniga biträden 

§ 9 Sakkunniga biträden 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i 
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. 
Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 

§ 10 Sakkunnigas rätt till upplysningar 

Bestämmelserna i kommunallagen (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om reviso-
rernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 11 Beredning av revisorernas budget 

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. Re-
visorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet läg-
ger fast. 
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§ 12 Lekmannarevisorernas budget  

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen 
och revisorerna i stiftelserna. 

§ 13 Revisorernas förvaltningsbeslut 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna 
enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.  

§ 14 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges pre-
sidium utser. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för 
denna granskning. 

Revisorernas sammankomster och sammanträden 

§ 15 Revisorernas sammankomster och sammanträden 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sam-
manträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för 
mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt.  

Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på 
distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som av-
gör om så är möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och 
bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra 
varandra på lika villkor. 

§ 16 Minnesanteckningar 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsar-
betet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§ 17 Protokoll 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i proto-
koll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan be-
sluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt innan revisorerna justerar den. 
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§ 18 Skrivelse från revisorerna 

En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är 
eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser. 

Revisorerna och fullmäktige 

§ 19 Revisorerna och fullmäktiges presidium 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två 
gånger varje år.  

§ 20 Revisorerna och fullmäktige 

Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas 
initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i full-
mäktige. 

§ 21 Revisorernas initiativrätt 

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och 
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar 
för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att bered-
ning har skett.  

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin 
granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att såd-
ana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt. 

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke 
om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgö-
rande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med 
anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande sva-
rar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att be-
redning har skett. 

Revisorernas rapportering 

§ 22 Löpande rapportering i fullmäktige 

Revisionens granskningar behandlas löpande av fullmäktige. Fullmäktige beslutar 
om när svar ska vara inkomna samt tar ställning till om dessa är tillräckliga. 
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Detta uppfyller även kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas 
till revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmed-
lats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

§ 23 Uttalande om delårsrapport 

Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till fullmäktige inför deras 
behandling av delårsrapporten vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 

Revisorerna ska bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § 
ska behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäk-
tige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför be-
handlingen av delårsrapporten och årsredovisningen.  

§ 24 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige be-
stämmer. 

§ 25 Granskningsrapporter 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tid-
punkt som fullmäktige bestämmer. 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga 

§ 26 Personuppgiftsansvar 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. 

Revisorernas arkiv 

§ 27 Revisorernas arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av full-
mäktige fastställt arkivreglemente. 

Reglementets giltighet 

§ 28 Reglementets giltighet 

Reglementet gäller från 2020-04-01 till dess fullmäktige fattar annat beslut. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Förbundsordning Inköp Gävleborg att fastställa av 
respektive medlemskommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Förbundsordning Inköp Gävleborg, antagen av direktionen 2020-02-10, 
fastställs och gäller under förutsättning av beslut från samtliga 
medlemskommuner. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsordning Inköp Gävleborg, antagen av direktionen 2020-02-10, ska 
fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 
Förbundsordningen gäller under förutsättning av beslut från samtliga 
medlemskommuner.  
                         

Beslutsunderlag 
Ny förbundsordning för Inköp Gävleborg med ändringar jämfört med 
nuvarande lydelse i röd text.  
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   2020-02-03 

 

Förbundsordning Inköp Gävleborg 
 

1 § Namn och säte  
Kommunalförbundet benämns Kommunalförbundet Inköp Gävleborg och har sitt 
säte i Söderhamn 

 

 2 § Medlemmar  
Medlemmar i kommunalförbundet Inköp Gävleborg är Bollnäs kommun, Hofors kommun, 
Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers 
kommun, Söderhamns kommun och Älvkarleby kommun.  
 

3 § Ändamål  
Kommunalförbundet skall agera som förvaltare över av förbundet tidigare ingångna avtal. 
Förvaltningen innebär att förbundet ska: 

• Sträva efter att ingångna avtal inte ska förlängas. Om det finns skäl att utnyttja en option 
om förlängning är det dock möjligt efter beslut av förbundets styrgrupp bestående av 
ägarkommunernas ekonomichefer. Styrgruppen ska regelbundet på direktionsmöten 
rapportera för vilka avtal optionsmöjligheten nyttjas. 

• ansvara över att ingångna avtal inte förnyas  

• hantera prisindexeringar, artikeltillägg och andra revideringar i enlighet med resp. 
avtalsvillkor 

• lämna information om avtal på förbundets hemsida samt på begäran på arbetsplatsträffar 
mm.  

• tillmötesgå begäran om allmänna handlingar 

• vara arkivarie av förbundets tidigare ingångna avtal 
 

4 § Varaktighet 
Kommunalförbundet bildades den 1 september 2007 men kommer enligt denna förbundsordning 
att enligt § 3 verka till dess av förbundet ingångna avtal löper ut eller hävs. 

 

5 § Organisation  
Kommunalförbundet skall vara ett förbund med förbundsdirektion. 
 

6 § Förbundsdirektionen  
Förbundsdirektionen skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Varje medlem utser 
kommunstyrelsens ordförande som ordinarie ledamot och vice ordförande som ersättare i 
direktionen.  
 

7 § Personal  
Direktionen har som stöd för ledningen och samordningen av det operativa arbetet en styrgrupp 
bestående av förbundsmedlemmarnas ekonomichefer. Direktionen utser en av styrgruppens 
ledamöter till samordnare som ansvarar för att arbetet i § 3 genomförs. 

 

8 § Revisorer  
För revision av kommunalförbundet skall finnas 4 revisorer.  
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Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun utser 2 gemensamma revisorer.  
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamns kommun utser 2 
gemensamma revisorer.  
Tidsperioden för revisorerna är densamma som för ledamöterna i direktionen. Revisorerna skall 

avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

 

9 § Initiativrätt  

Ärenden i direktionen får väckas av  

 Ledamot i direktionen  

 Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen  
 

10 § Närvarorätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
 

11 § Information  
Kommunalförbundet skall efter kallelse från kommunmedlems styrelse informera om förbundets 
verksamhet och utveckling  

 

12 § Tillkännagivande om justering av protokoll  
Tillkännagivande om justering av protokoll skall ske i Söderhamns kommun där 
kommunalförbundet har sitt säte.  

 

13 § Anslagstavla 

Förbundets anslagstavla är inkopgavleborg.se  

 

14 § Kostnadstäckning 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, 

erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.  

Kostnaderna skall fördelas enligt följande: procentuell fördelning i förhållande till 
befolkningsunderlaget den 1 november året innan budgeten fastställes.  
 

15 § Andel i tillgångar och skulder  
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit som bidrag till 

förbundsverksamheten. 

Nu angivna grunder skall även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar 
som föranleds av förbundets upplösning.  

 

16 § Medlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och 

verksamhet samt budgetprocessen  
Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna 
enats om och som de angivit före juni månads utgång året före budgetåret.  
Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före utgången av september månad 
före budgetåret.  
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17 § Ersättningar  
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna och revisionsersättarna skall bestämmas enligt följande: Reglerna skall följa de 
bestämmelser som gäller inom Region Gävleborg.  
 

18 § Uppsägning och utträde m. m.  
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägningstiden vid utträde 
skall vara tre år och räknas från ingången av den månad då uppsägningen skedde. När grund för 
likvidation har uppkommit får förbundsmedlemmarna avtala att en medlem får utträda ur 
förbundet istället för att förbundet skall träda i likvidation. I ett avtal mellan samtliga 
förbundsmedlemmar skall fastställas från vilken tid utträdet skall ske, samt reglering av de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen. Den 
ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder 
som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan 
förbundsmedlemmarna. När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet upphör 
medlemmens ansvar för förbundets skulder om inte annat har överenskommits i avtalet. 

 

De kvarvarande medlemmarna skall anta de ändringar i förbundsordningen som behövs med 

anledning av utträdet och fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

 

19 § Likvidation och upplösning 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde enligt 17 § skall förbundet 
träda i likvidation tre år efter uppsägningen. Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid 
en samlad bedömning framstår som oskäligt att en medlem av kommunalförbundet i 
fortsättningen skall vara bunden av sitt medlemskap i förbundet, skall på begäran av 
förbundsmedlemmen, förbundet omedelbart träda i likvidation.  
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna 
tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna tillämpas. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån 
det behövs för likvidation förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt.  
 
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. När 
direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens 
beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv.  
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. 
 

20 § Tvister  
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116).  
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21 § Bildande och ändringar i förbundsordningen   
Kommunalförbundet bildas med start från 1 september 2007. Ändringar eller tillägg till 

förbundsordningen skall antas av direktionen och fastställas av medlemmarnas 

kommunfullmäktige. 
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Ahlbom, Per, 0297-55361 
per.ahlbom@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-03 

Referens 
KS 2019/00433  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Motion - Simhallen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Motionen bifalles. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 67, att remittera ovan nämnda 
motion till kommunstyrelsens för beredning.  
Ett svar på motionen har utarbetats. 
Ärendet har behandlats av utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-12, 
§ 15. 
                         

Beslutsunderlag 
Kost- och simhallschef Per Ahlboms tjänsteskrivelse 
Motion - Simhallen                          

395



 

 

 
 
 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-03 

Referens 
KS 2019/00433  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

SVAR PÅ MOTION - SIMHALLEN 
 
Förslag till beslut 
Motionen bifalles. 
 
 
Ärendet 
I en motion föreslår Anna Lindmark (V), i huvudsak, att simhallen ska hållas 
öppen till skolavslutningen. 
 
Skillnader i öppethållande av simhallen 
Badvärdarnas anställningsform har ändrats från uppehållstjänst till 
semestertjänst. Därigenom kan öppethållandet i simhallen öka med befintlig 
personalstyrka, se tabell. 
 
Simhallens öppettider är något kommunen får mycket återkoppling om, och 
förhoppningen är att denna förändring kommer att vara mycket uppskattad 
av kommunens innevånare.  
 
Kommunen skulle exempelvis också kunna erbjuda intensivsimskola efter 
skolavslutningen samt erbjuda mer helgsimskola under terminerna, vilket 
vore bra inte minst med tanke på att höstens helgsimskola redan är 
fulltecknad med väntelista. Skolans simundervisning skulle också kunna 
förlängas och därmed befästa fler barns simkunskaper.  
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Aktivitet 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Simhallen öppnar/stänger Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Öppnar

Simundervisning skola Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Öppnar

Allmänhetens bad/motionssim Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Öppnar

Uthyrningar Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Öppnar

Simskola barn Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Öppnar

Aktivitet 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Simhallen öppnar/stänger Öppet Öppet Öppet Öppet Öppet Öppet Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Öppnar Öppet Öppet Öppet

Simundervisning skola Öppet Öppet Öppet Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Öppet Öppet

Allmänhetens bad/motionssim Öppet Öppet Öppet Öppet Öppet Öppet Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Öppet Öppet Öppet Öppet

Uthyrningar Öppet Öppet Öppet Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Öppet Öppet Öppet

Simskola barn Öppet Öppet Öppet Stängd Stängd Öppet Öppet Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Stängd Öppet

2019 Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka VeckaVecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka

Vecka

Vecka Vecka Vecka VeckaVecka

2020 Vecka Vecka Vecka Vecka VeckaVecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka
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                           Motion ang. simhallen.

I början av maj var jag på väg in till simhallen . Utanför stod ett plakat med 
texten: Håll simhallen öppen tills skolan slutar.
Ett mycket rimligt krav.
Simhallen stänger för sommaren den 10/5 och varje år hör jag samma 
frustration över den alldeles för tidiga stängningen.
Vem kan bada i Bysjön i maj och början av juni?

Dessutom har simhallen sedan 2019 stängt ännu en dag (onsdag), det 
betyder två dagar i veckan.  ( måndag + onsdag).

I hela Sverige görs det kampanjer för att få människor att röra på sig mer ( en
sundare livsstil), så även i Ockelbo.
Men så minskar man ner på en mycket viktig aktivitet, som dessutom alla lätt 
kan utnyttja ( förutsatt att man kan simma) och som saknar biverkningar  i 
form av diverse idrottsskador.

Simhallen är frekventerad av allt ifrån små barn till pensionärer.
Med olika kampanjer kan man även få de äldre barnen och ungdomarna att 
komma oftare. Det är ju de som är mest inaktiva. En gratis crawlkurs och 
simteknik brukar vara populärt. Likaså bör inträdeskostnaden sänkas för den 
kategorin.

Ugglebohallen har kostat kommunen mycket pengar, men hur många barn 
och ungdomar är aktiva i en förening? Många och det är utmärkt! Däremot 
inte majoriteten av Ockelbos unga.
Det ska finnas något annat också som inte kräver en klubbtillhörighet. Det 
ska vara enkelt att slinka in på simhallen för alla.
Kommunen bör ta hand om redan befintliga aktivitetslokaler först och främst,
inte försämra för dem.

Kontentan av min motion är : håll simhallen öppen tills skolorna slutar !

                                        
                                     Anna Lindmark / Vänsterpartiet
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-03 

Referens 
KS 2019/00138  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag - Pensionärspriser på simhallen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget bifalles enligt utbildnings- och kulturnämndens förslag 
till beslut. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på sänkta priser för 
pensionärer på simhallen, 900 kronor för årskort, 450 kronor för 10-kort och 
50 kronor för ett tillfälle. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 19, att remittera ovan nämnda 
medborgarförslag till kommunstyrelsen.  
Ärendet har behandlats av utbildnings- och kulturnämnden 2020-02-12,  
§ 13, som förordar följande förslag: 700 kronor för årskort, 400 kronor för 
10-kort och 50 kronor för ett tillfälle. 
                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Pensionärspriser på simhallen 
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till beslut 2020-02-12, § 13                          
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Hedman, David, 0297-55491 
david.hedman@ockelbo.se 
Ekström, Mimmi, 0297-55404 
mimmi.ekstrom@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-03 

Referens 
KS 2019/00432  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag - Roddbåt Sjöbacken 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där det påpekas att den kommunala 
räddningsbåten vid Sjöbacken missbrukas och att detta kan ställa till med 
problem om en olycka sker och någon måste använda båten. Därför 
efterfrågas att kommunen investerar i en vanlig roddbåt som medborgare kan 
låna för att kunna ta sig ut på Bysjön. 
 
Bysjön är en fantastisk plats och en roddbåt som kommuninvånare och 
besökare kan få nyttja är en fin tanke.  
 
Förslag till beslut att motionen avslås baseras på att det finns möjligheter att 
hyra båt hos campingen Caravan club och kanske tanken även finns hos 
entreprenören som driver Sjöbacken restaurang. Viktigt med säker utrustning 
och tillsyn av båt. Inget uppdrag för kommunen.  
 
Tekniska enhetens reflektioner är att det går åt en hel del tid att säkerställa 
att räddningsbåten ligger på rätt plats och inte utnyttjas på fel sätt. 
Räddningsbåtens specifika utseende gör den mindre stöldbegärlig och skyltar 
säger uttryckligen att den inte får användas till något annat än livräddning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 54, att remittera ovan nämnda 
medborgarförslag till kommunstyrelsen.  
                         

Beslutsunderlag 
Näringslivschef Mimmi Ekström och Teknisk chef David Hedmans 
tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag – Roddbåt Sjöbacken                          
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-04 

Referens 
KS 2019/00782  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Fyllnadsval utskott (SD) 

Förslag till beslut 
XX () utses till ledamot i Tillväxtutskottet. 
XX () utses till ersättare i Personalutskottet. 
 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har två vakanshållna platser, ledamot i 
Tillväxtutskottet samt ersättare i Personalutskottet. 
                         
 

Beslutet ska skickas till 
Tillväxtutskottet 
Personalutskottet 
 

407



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-04 

Referens 
KS 2019/00783  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Fyllnadsval - Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden 
(MP) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige  
XX (MP) utses som ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har en vakanshållen plats som ersättare i Utbildnings- och 
kulturnämnden.                         
 

Beslutet ska skickas till 
Utbildnings- och kulturnämnden 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-04 

Referens 
KS 2019/00778  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Fyllnadsval - Ersättare Gästrike återvinnare 
förbundsfullmäktige (S) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
XX (S) utses som ersättare till Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har en vakanshållen plats som ersättare i Gästrike 
återvinnare förbundsfullmäktige. 
                         
 

Beslutet ska skickas till 
Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige 
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Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-04 

Referens 
KS 2020/00095  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Fyllnadsval - Ersättare Socialnämnden (M) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
XX (M) utses som ersättare i Socialnämnden. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna har en vakanshållen plats som ersättare i Socialnämnden.                         

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
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Kommunarkivet 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-17 

Referens 
KS 2020/00073  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Avsägelse/Fyllnadsval - Ledamot Utbildnings- och 
kulturnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Avsägelse från uppdrag som ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden 
från Theresia Mörtman (SD) godkänns. 
2. XX (SD) utses som ny ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Theresia Mörtman (SD) har 2020-02-17 inkommit med en avsägelse från sitt 
förtroendeuppdrag som ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden. 
                         

Beslutet ska skickas till 
Utbildnings- och kulturnämnden 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-05 

Referens 
KS 2020/00008  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
 Reviderad bolagsordning för Gästrike Vatten AB 
 Reviderad bolagsordning för Ockelbo Vatten AB 
 Årsredovisning 2019 – Stiftelsen Claes Anderssons minnesfond 
 Årsredovisning 2019 – Förvaltade stiftelser 
 Förvärv av fastigheter – Wij trädgårdar 
 Resepolicy för Ockelbo kommun 
 Revisionsreglemente 
 Förbundsordning Inköp Gävleborg 
 Motion – Simhallen 
 Medborgarförslag – Pensionärspriser på simhallen 
 Medborgarförslag – Roddbåt Sjöbacken 
 Fyllnadsval – Ersättare Utbildnings- och kulturnämnden (MP) 
 Fyllnadsval – Ersättare Gästrike återvinnare förbundsfullmäktige (S) 
 Fyllnadsval – Ersättare Socialnämnden (M) 
 Avsägelse/Fyllnadsval – Ledamot Utbildnings- och kulturnämnden 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-05 

Referens 
KS 2020/00009  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 
Parkeringsplatser stationen 
Framtidens centrum 
Byggnationer m m 
Sommarlovsstöd 
Medborgarundersökning 2019 
Lönekartläggning 
 

Från KS 2019-12-10 
D Hedman 
D Hedman 
M Lindblom 
L Sjödin 
M Wåhlström 
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