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Kommunstyrelsen
Plats:

Stora Vänortsrummet

Tid:

tisdag 10 september 2019 kl. 09:00

Ärende

Föredragande

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Redovisning av delegationsbeslut

4

4.

Delgivningar

5

5.

Gästrike återvinnare

Maria Qvist
verksamhetscontroller,
AnnaCarin Söderhielm
hållbarhetsstrateg,
Anna-Karin Karlsson,
förbundsdirektör, 09:00

6.

Avfallstaxa för 2020

A-S Stensson

6
KF

7.

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen

D Persson, A Roth

68

8.

Ekonomisk uppföljning - nämnderna

J Krüger

70

9.

Kommunstyrelsens förslag till års- och
flerårsbudget 2020 - 2022

L Sjödin

73

10.

Personalstrategiska dokumentet med mål och
handlingsplan 2020

A-S Stensson

100

11.

Erbjudande till elever barn- och
fritidsprogrammet

A-S Stensson

105

12.

Internkontrollplan 2019 - kommunstyrelsen

A-S Stensson

106
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Ärende

Föredragande

13.

Återbetalning av överskott 2018/2019 - Gästrike
Räddningstjänst

J Krüger

112

14.

Redovisning av partistöd 2018 och beslut om
partistöd 2020

A-S Stensson

115
KF

15.

Inköp Gävleborg - begäran om utträde samt
reviderad förbundsordning

L Sjödin

134
KF

16.

Samägt bolag mellan Hästen kooperativ
hyresrättsförening och Ockelbo kommun

L Sjödin m fl, 13:00

156
KF

17.

Policy för styrdokument - termer och
beslutsinstanser

A Helldal, 13:30

174
KF

18.

Riktlinjer för hantering av styrdokument

A Helldal

178
KF

19.

Remiss avseende regional biblioteksplan
Gävleborg 2020-2021

L Persson

181

20.

Biblioteksplan Ockelbo kommun 2019-2021

L Persson

203
KF

21.

Remiss rörande vägledning om buller från
vindkraftverk

M Enbarr

213

22.

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

M Lindblom

232
KF

23.

Upphävande av styrdokument (VGS)

A-S Stensson

234
KF

24.

Gemensamma riktlinjer för provtagning av
enskilt dricksvatten

A-S Stensson

236

25.

Ändring av taxa för tillsyn enligt tobakslagen m.
fl. (VGS)

A-S Stensson

262
KF

26.

Reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd

A-S Stensson

276
KF

27.

Samordningsförbund Gävleborg medelstilldelning för verksamhetsår 2020

A-S Stensson

288

28.

Revisionsrapport - Granskning av arvoden och
ersättningar till förtroendevalda

A-S Stensson

295
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Ärende
29.

Valärende - Gästrike räddningstjänstdirektion

30.

KS-KF ärenden

31.

Information kommunstyrelsen
Medborgarundersökning
Driftbidrag Stiftelsen Wij Valsverk
Ockelbo ryttarförening
Omklädningsrum IP
Riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete
2019-2022
Livsmedelshantering sommarjobbare
Ungdomsråd – redovisning

Magnus Jonsson
ordförande

Föredragande
A-S Stensson

318
KF
319

320
L Sjödin
S Lang/J Krüger, 10:00
ORF/J Krüger
D Hedman
A-S Stensson
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-23

1(1)
Referens

KS 2019/00007

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

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2019-05-24 – 2019-08-23 har följande delegationsbeslut
fattats.
Kommunstyrelsens ordförande 2019-08-13 enligt 39 § KL (2017:725)
- Yttrande avseende ansökan om skottlossning inom detaljplanelagt område,
Polismyndigheten Västmanland.
Kommunstyrelsens ordförande 2019-08-19 enligt 39 § KL (2017:725)
- Remissvar Regional handlingsplan för bredband, Region Gävleborg
Kommunekolog, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2019-08-14
med stöd av punkt 50.04.17 i fastställd delegationsordning 2016-04-04, § 5
- Yttrande över förslag till bildande av Lundbosjöns naturreservat,
Länsstyrelsen Gävleborg
Teknisk chef 2019-06-12 med stöd av punkt 2.8, Omfördelning av medel
inom teknikområdets investeringsbudget understigande 500 000 kronor per
objekt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-26
Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se

1(1)
Referens

KS 2019/00008
1.1.2.1

[Huvudmottagare]

Delgivningar
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Samverkansgrupp –
Protokoll 2019-05-16
 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2019-05-21
 Ockelbo Vatten AB – Protokoll 2019-05-23
 Gästrike Vatten AB – Protokoll 2019-05-23
 Gästrike Räddningstjänstförbund – Protokoll 2019-05-24
 Ockelbogårdar AB – Protokoll 2019-05-29
 Inspektionen för vård och omsorg, IVO – Beslut 2019-06-12
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Samverkansgrupp –
Protokoll 2019-06-14
 Överförmyndarnämnden – Protokoll 2019-06-18
 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2019-06-19
SKL cirkulär
 Regelverk och ränta för RIPS
 Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL – utökad
fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister,
1 augusti 2019
 Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd
pensionsålder den 1 januari 2020
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-23

1(1)
Referens

KS 2019/00548

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

Avfallstaxa för 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avtalstaxa 2020 fastställs enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 att
godkänna förslaget till Avfallstaxa 2020 och att föreslå kommunfullmäktige
i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandvikens och Älvkarleby kommun att under
hösten 2019 besluta om Gästrike återvinnares förslag till avfallstaxa för 2020
Beslut om avfallstaxan för 2020 fastställs av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige under hösten 2019. För att Gästrike återvinnare ska
kunna fatta beslut om budget för 2020 vid förbundsfullmäktiges
sammanträde i november, behöver ärendet behandlas i respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige senast den 28 oktober 2019.
Förslag till Avfallstaxa 2020
Verksamhetsmässigt utmanas förbundet av att kostnaderna för behandling,
främst förbränning, ökar kraftigt och omvärldsfaktorer som tex. avfallsindex
och ökade drivmedelspriser ökar mer än budget. Det gör att förbundet visar
ett kraftigt underskott i verksamheten. Även den ekonomiska planen för
2020 visar på fortsatt ökade underskott.
Förslaget till avfallstaxa för 2020 beräknas ge förbundet en ökad intäkt på ca
17 mnkr.
Förslag till avgifter och konsekvenser finns redovisade i Gästrike
Återvinnares beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
1. Gästrike återvinnares tjänsteskrivelse inför beslut om avfallstaxa 2020.
2. Avfallstaxa 2020 förslag
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Till

2019-08-05

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Kommundirektörer/-chefer och
kommunsekreterare/kontaktpersoner i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby kommun

Ärenden för beslut och information i
Gästrike återvinnares
medlemskommuner hösten 2019
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare översänder till medlemskommunerna
ärenden som behöver beslutas/informeras i medlemskommunerna under hösten
2019:

Beslut
•

Avfallstaxa 2020

Beslut eller information (beror på hur respektive kommun väljer att hantera
frågan)
•

Kretsloppsplan 2021–2024 och lokala föreskrifter om avfallshantering

Information

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

•

Ny lagstiftning om insamling och återvinning av förpackningar och
tidningar

7
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Detta underlag innehåller följande:
1. Avfallstaxa 2020(beslutsärende till kommunfullmäktige)
2. Information från verksamheten
a) Kretsloppsplan (Avfallsplan) 2021–2024 samt lokala
föreskrifter om avfallshantering
b) Ny lagstiftning om insamling och återvinning av
förpackningar och tidningar s 7
3. Tidplan för beslut och information

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

Bilaga 1: Gästrike återvinnare, bakgrund och tillbakablick
avfallstaxan
Bilaga 2: Kretsloppsplan och lokala föreskrifter om
avfallshantering
Bilaga 3: Samverkan och nyttor

8
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1. Avfallstaxa 2020 (beslutsärende)
Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige beslutade den 13 juni 2019 att
godkänna förslaget till Avfallstaxa 2020 och att föreslå kommunfullmäktige i Gävle,
Hofors, Ockelbo, Sandvikens och Älvkarleby kommun att under hösten 2019
besluta om Gästrike återvinnares förslag till avfallstaxa för 2020.

Förslag till Avfallstaxa 2020
Både nationella mål och regionala mål styr mot ökad sortering och förebyggande
av avfall. Det är också det som styr hur avfallstaxorna sätts. Det ska löna sig att öka
sorteringen och minska på avfallet, både ekonomiskt och miljömässigt.
Verksamhetsmässigt utmanas förbundet av att kostnaderna för behandling, främst
förbränning, ökar kraftigt och omvärldsfaktorer som tex. avfallsindex och ökade
drivmedelspriser ökar mer än budget. Det gör att förbundet visar ett kraftigt
underskott i verksamheten. Även den ekonomiska planen för 2020 visar på fortsatt
ökade underskott. Förslaget till avfallstaxa för 2020 beräknas ge förbundet en ökad
intäkt på ca 17 mnkr och täcker därmed våra kostnader.
Beslut om avfallstaxan för 2020 fastställs av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige under hösten 2019. För att Gästrike återvinnare ska kunna
fatta beslut om budget för 2020 vid förbundsfullmäktiges sammanträde i
november, behöver ärendet behandlas i respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige senast den 28 oktober 2019.

Förslagen på avfallstaxa 2020 ser i korthet ut så här:

Avgifter för villahushåll och flerbostadshus:
•
•
•

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

•

•

Höjer de rörliga kostnaderna som kunderna kan vara med och påverka.
En fortsatt miljöstyrning mot att sortera mera och minska avfallet.
Avgifterna för restavfall ökar kraftigt medan avgifterna för matavfall sänks
rejält. De kunder som har mycket restavfall får betala mera, medan de som
har mycket utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar gynnas.
Abonnemang med hemkompost jämställs med abonnemang som sorterar
ut sitt matavfall i ett brunt kärl och det finns inte längre något ekonomiskt
incitament att ha hemkompost. Våra mål styr mot att ta tillvara på energin
och näringsämnena i matavfallet och tillverka fordonsgas och biogödsel.
I snitt ökar avgiften för en villa/radhus/lägenhet som sorterar med 5-13
kr/månaden/hushåll.

9
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Avgifter för kunder med enskilt avlopp och/eller fettavskiljare:
•
•

Kunder med enskilt avlopp. Taxorna höjs enligt avfallsindex för
slaminsamling med 5 %
Kunder med fettavskiljare. Restriktivare krav för behandlingen gör att
behandlingskostnaderna ökar rejält.
o Hämtningskostnaderna ökar enligt avfallsindex för slaminsamling
med 5 %
o Behandlingskostnaderna ökar med 58 %

Övriga avgifter:
•
•
•
•
•
•
•

Felsorteringsavgifterna för hushållsavfall ökar från 200 kr till 400
kr/hämtställe och st. Tydlig miljöstyrning mot att förbättra sorteringen.
Tillfälliga verksamheter och komprimatorer indexeras 5 %
Matavfallstankar anpassas till hämtningen och blir kostnadstäckande.
Tilläggsavgiften för sjöhämtning ökar från 150 kr/år till 450 kr/år.
Fortfarande rejält underfinansierad taxa.
Extrahämtning hos fritidshushåll ökar med 50 kr/tillfälle.
Latrinhämtningen är oförändrad.
Övriga taxor är oförändrade

Miljöstyrning av avgifterna– ökat incitament till sortering
Det innebär att:
•
•
•
•

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

•

Abonnemang sorterat (när hushållet sorterar ut sitt matavfall) är billigare
än abonnemang osorterat (när hushållet inte sorterar sitt matavfall).
Mindre kärl är billigare än större kärl
Det är billigare att ha hämtning mer sällan (till exempel hämtning av
restavfall var fjärde vecka eller var tredje månad)
Restavfallet blir i snitt 38 % dyrare medan matavfallet blir i snitt 64 %
billigare. Vi gynnar de kunder som sorterar ut mycket och har så lite
restavfall som möjligt. Det är väldigt dyrt att bränna restavfallet och ur ett
hållbarhetsperspektiv önskar vi hellre återvinna mera tidningar och
förpackningar samt att göra fordonsgas av matavfallet. Fortfarande är ca
2/3 av det som slängs i restavfallet felsorterat och ett sätt att styra är genom
våra avgifter.
Felsortering och omklassning av avfall debiteras kund för att markera att
sorteringskvaliteten inte är tillfredställande och innebär extra onödigt
arbete för våra chaufförer.
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Konsekvenser för kunderna
•

Konsekvenserna för hushållen blir ungefär:
o Villa som sorterar matavfall: höjning med ca 5–12 kr/mån/hushåll*
o Villor med hämtning av restavfall var tredje månad får ingen
höjning alls
o Radhus och lägenhet som sorterar matavfall: höjning med ca 10–12
kr/mån/hushåll**
o Hemkomposterare likställs med kunder som sorterar och tidigare
ekonomisk subvention tas bort. Höjning med ca 30 kr/mån/hushåll
o Fritidshus: höjning med ca 5 kr/mån/hushåll
o De som inte sorterar matavfall får en betydligt större ökning, ca 80
kr/mån/hushåll och en tydlig miljöstyrning.

•
•
•

Avgifterna för felsorteringar fördubblas från 200 kr/kärl till 400 kr/kärl.
Extrahämtningen för fritidshus ökar från 100 kr/tillfälle till 150 kr/tillfälle.
Avgifterna för specialbehållare och tillfälliga verksamheter höjs så att de
blir kostnadstäckande, snittindex 5 %. Matavfallstankar höjs så de blir
kostnadstäckande.
Vi kalkylerar med att många kunder kommer att ändra sitt abonnemang till
ett abonnemang som gynnar bättre utsortering och minskar på mängden
avfall, vilket är önskvärt givet miljömålen. En konsekvens av det är att det
leder till minskade intäkter till förbundet. Det är beaktat i detta förslag.
Slam från enskilda avlopp indexeras, höjs med 5 %
Fett från fettavskiljare indexeras på transportavgiften med 5 % och 58 % på
behandlingskostnaden.
För mera detaljer kring hur avgifterna höjs hänvisas till ”Förslag till
Avfallstaxa 2020”

•

•
•
•

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

*En villa som har abonnemang ”sorterat” med 140 liter restavfall och 140
liter matavfall med hämtning var 14:e dag kommer efter förslaget på
höjning att betala 2 395 kr/år (2 260 kr/år innan höjning)
**En lägenhet/radhus med sortering betalar efter höjningen i snitt ca 1 400–
1 800 kr/år (skiljer sig beroende på abonnemang)

För mer information se följande handlingar:
❑ Förslag till Avfallstaxa 2020 (separat handling)
❑ Bilaga 1 i detta underlag
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2. Information från verksamheten
a) Kretsloppsplanen 2021–2024 samt lokala
föreskrifter om avfallshantering
Nuvarande avfallsplan gäller för åren 2016–2020. För åren 2021–2024 ska en ny
avfallsplan tas fram.
Avfallsplanen ska ha ett stort fokus på att förebygga avfall och hushålla med
resurser. Ett mer passande begrepp vore därför Kretsloppsplan, och vi väljer att
använda det begreppet för den plan som nu ska tas fram.
Kretsloppsplanen är en angelägenhet för hela kommunen, inte bara för
kommunalförbundet Gästrike återvinnare. Därför behöver arbetet drivas i bred
samverkan inom kommunkoncernerna.
Det finns ett beslutat uppdrag till Gästrike återvinnare att ta fram förslag till
renhållningsordning (kretsloppsplan/avfallsplan och lokala föreskrifter om
avfallshantering) för medlemskommunerna. Det framgår av förbundsordningen för
Gästrike återvinnare. Gästrike återvinnare ansvarar för vissa delar i
kretsloppsplanen och kommunen ansvarar för vissa delar. Det innebär att
kommunen behöver vara delaktig i arbetet. För att skapa tydlighet och säkerställa
att resurser tillsätts för de delar som kommunen ansvarar för, föreslår vi att varje
kommun fattar beslut om att en ny kretsloppsplan för kommunen ska tas fram
samt att kommunen och Gästrike återvinnare ska göra detta i samverkan och
avdela resurser för arbetet.
Arbetet att ta fram förslag till ny avfallsplan behöver genomföras under 2019 och
början av 2020, så att den kan remitteras och beslutas under 2020.

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

Gällande avfallsplan för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby är till
stor del aktuell och relevant. Den nya kretsloppsplanen behöver
revideras/kompletteras med:
•

Större fokus på förebyggande av uppkomst av avfall (konsumtion,
upphandlingar, planering för cirkulär ekonomi mm)

•

Samordning och synkning mellan kretsloppsplanen och den fysiska
planeringen

•

Större fokus på framtida insamlingssystem

•

Större fokus på det avfall som uppkommer i kommunala verksamheter

•

Nya förutsättningar med anledning av nya regler om mer fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar

•

Mål och åtgärder för minskad nedskräpning

•

En god strategi för implementeringen av planen, att det perspektivet finns
med redan i den tidiga planeringen.
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Arbetet att ta fram ny kretsloppsplan behöver ske i nära samarbete med flera delar
i de kommunala verksamheterna.
Arbetet att ta fram nya kretsloppsplaner för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och
Älvkarleby ska samordnas med arbetet att ta fram nya planer för kommunerna i
Hälsingland.

Se även bilaga 2.

b) Ny lagstiftning om insamling och återvinning av
förpackningar och tidningar
Regeringen har beslutat om ändringar i förordningarna om förpackningar,
returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Förändringarna ska leda
till enklare, mer lättillgängliga och rationella insamlingssystem för hushållen. Det
ska vara lätt att göra rätt. Syftet med förändringarna är att öka utsorteringsgraden
vad gäller förpackningar och matavfall från restavfallet för att tillvarata det som en
resurs.
Förändringen i förordningarna om förpackningar och returpapper innebär ett krav
om att erbjuda fastighetsnära insamling för 60 % av hushållen år 2021 och 100 % av
hushållen år 2025.
Samma krav kommer att gälla för matavfall.
Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att man lämnar förpackningar för
återvinning i direkt anslutning till sitt boende. Förpackningarna hämtas sedan av
en avfallsentreprenör (privat eller kommunal aktör). En av naturvårdsverket
utsedd TIS (Tillståndspliktigt insamlingssystem) ser till att materialet sedan
återvinns.

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

Det finns kommuner som redan idag erbjuder en fastighetsnära insamling (FNI)
och det är då ett komplement till återvinningsstationerna. I Gästrikland och
Älvkarleby så har vi inte infört Fastighetsnära insamling (FNI) för enbostadshus.
För flerbostadshus så erbjuder Gästrike återvinnare och andra privata aktörer den
servicen men det bekostas då helt av fastighetsägaren.
Nu förtydligar regeringen att producenterna ska ta det ekonomiska ansvaret för
insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga
insamlingssystem (TIS). Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket
innebär en stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är
huvudregel.
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För att bidra till att matavfall tas bättre om hand som en resurs, bland annat
genom produktion av biogas, har regeringen även beslutat om krav på att
kommunerna ska erbjuda system för separat insamling av matavfall från hushållen
senast år 2021.
I Gästrikland och Älvkarleby kommun har vi redan ett utbyggt system för
utsortering av matavfall och ett omhändertagande (biogas) som är i enlighet med
lagstiftarens ambitioner. Utmaningen för oss när det kommer till matavfall ligger i
att öka sorteringsgraden i vårt befintliga system.
Förbundsstyrelsen för Gästrike återvinnare har beslutat om en målsättning för att
möta den nya lagstiftningen:
Gästrike återvinnares styrelse beslutade 2019-04-05:
•
•

Att Gästrike återvinnare skall sträva mot att vara det självklara valet för att
möjliggöra fastighetsnära insamling i enlighet med TIS uppdrag i nya
lagstiftningen.
Att uppdra till Förbundsdirektören att utreda och presentera scenarios med
tillhörande strategier inkluderat tidsplan, för att möta de nya kraven i
Förpacknings-förordningen, SFS 2018:1462 samt behovet av ökad
sorteringsgrad i enlighet med styrelsebeslut § 31, 8 mars 2019.

”Att kraftigt öka sorteringsgraden och kvalitén på det insamlade
materialet - för såväl ökad ekonomisk effektivitet samt avsevärt
minskade mängder restavfall.
Att Gästrike återvinnare ska utöka sin samverkan med kommuner och
aktörer i vår region och vara en av TIS-aktörerna.”

Det innebär att vi aktivt kommer agera för att bli en kommunal aktör som hanterar
fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar för enbostadshus så väl
som för flerbostadshus i regionen.

Dokument ID: 20190624-10022, Revision: -

Gästrike återvinnare utreder nu hur ett sådant insamlingssystem skulle kunna se ut
i vår region och vi följer hur arbetet fortskrider nationellt. Varje kommun ska
samråda med de Tillståndspliktiga insamlingssystemen (TIS). Gästrike återvinnare
kommer presentera ett förslag på system för TIS som de i sin tur kan komma att
presentera för kommunerna. Gästrike återvinnare kommer också bistå våra
ägarkommuner i frågan. Samrådsmöten mellan TIS och kommunerna är inbokade
redan och kommer att ske i slutet av år 2019 och början på år 2020.
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3. Tidplan för beslut och information
Beslutsprocessen av beslutsärendet (avfallstaxan 2020) behöver genomföras under
september och oktober i respektive medlemskommun inför Gästrike återvinnares
Förbundsfullmäktiges sammanträde den 21 november 2019 då budget och
verksamhetsplan för år 2020 ska fastställas. Beredning för detta sammanträde är
planerad att äga rum den 12 november 2019.
Hittills erhållna svar om möjliga tidpunkter för beslut och information samt om
när underlagshandlingar behöver finnas framgår av tabellen nedan.
Kommun

Datum och tid KS

Datum och tid KF

Handlingar
senast

Gävle

27 aug. kl. 13:00-13:45

återkommer

5 aug.

Älvkarleby

9 okt kl. 13.00-13.45

22 okt. kl. 18.30-19.15

9 sep.

Sandviken

3 sep. kl. 10.00-10.45

23 sep. kl.
(återkommer)

5 aug.

Hofors

24 sep. 10:00-10:45

15 okt. kl.17.40-18.25

återkommer

Ockelbo

10 sep. kl.
återkommer

30 sep. kl.
återkommer

26 aug.

Vänligen meddela om något inte stämmer, eventuella ändringar eller
kompletteringar med tidpunkter, om ytterligare underlag önskas samt om
föredragning önskas av tjänstemän från Gästrike återvinnare.

Med vänlig hälsning,
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Anna-Karin Karlsson
Förbundsdirektör, Gästrike återvinnare
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Bilaga 1: Gästrike återvinnare, bakgrund,
tillbakablick om avfallstaxan och ekonomiska
förutsättningar
Bakgrund
Förbundet bildades 2001, har ca 130 anställda, servar 165 000 invånare, driver 12
återvinningscentraler och har cirka 50 tunga fordon. Förbundet omsätter ca 220
mnkr, varav 180 mnkr kommer via avfallstaxan och återvinningscentraler och 40
mnkr via externa uppdrag utanför det kommunala ansvaret för hushållsavfall.
Syftet med förbundet är att samla resurser och kompetenser inom det kommunala
avfallsansvaret i en för medlemskommunerna gemensam enhet för att säkerställa
både en hög kostnadseffektivitet och en kapacitet att möta ökande framtida
miljömässiga krav. Den kommunala samverkan skapar en miljö- och samhällsnytta
som varje enskild kommun skulle ha svårt att uppnå var för sig.
Centrala delar i verksamheten är:
• Återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall
• Insamling av hushållssopor och annat avfall
• Kundservice
• Kommunikation, utbildning och beteendeförändringsarbete.
Formen kommunalförbund valdes mot bakgrund av en ambition att via ett
förbundsfullmäktige säkerställa en demokratisk insyns- och påverkansmöjlighet
för de enskilda kommunerna. Samtidigt uppnås samordningsvinster och en mer
rationell hantering i fråga om verksamhetsplanering, budget, enhetlig
taxekonstruktion, upphandling av olika entreprenadtjänster, insamling,
information och kommunikation mm.
Koncernen består av Gästrike återvinnare, GÅ Utveckling AB (100 %), GÅ
Tillsammans AB (100 %) och Gästrike Ekogas AB (51 %).
Uppdraget till förbundet framgår av förbundsordningen och avfallsplanen.
Kommunerna beslutar om förbundsordningen. Verksamheten beskrivs närmare i
verksamhetsplanen och i årsredovisningarna
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(förbundsordningen och årsredovisningen hittar du på vår hemsida:
www.gastrikeatervinnare.se ).
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Tillbakablick avfallstaxan
Grundavgift och hämtningsavgift
Avfallstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. I grundavgiften
ingår återvinningscentraler, kundservice, information och avfallsplanering. I
hämtningsavgiften ingår hämtning och behandling (förbränning eller rötning) av
restavfall och matavfall.
Grundavgiften är differentierad utifrån bostadstyp: en- och tvåfamiljshus, radhus,
lägenhet, fritidshus och verksamhet.
Intäkterna ska täcka kostnaderna
Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund och ses som en ”egen kommun” som
ägs av våra medlemskommuner. Enligt kommunallagen ska en kommun ha god
ekonomisk hushållning och balanskravet säger att ett underskott ska återställas
inom tre år.
Avgifterna i avfallstaxan ska ge de intäkter som behövs för att utföra det
kommunala ansvaret för hushållsavfall enligt 15 kapitlet i miljöbalken: hämtning av
hushållsavfall, driva återvinningscentraler för mottagning av grovavfall och farligt
avfall, tömning av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare, informationsarbete
mm.
Under perioden 2001–2019 har avfallshanteringen utvecklats, med till exempel
sortering av matavfall, informationsverksamhet, digitalisering, miljöriktiga fordon,
modernisering av återvinningscentraler med mera.
Figuren nedan visar taxeutvecklingen sedan förbundet bildades 2001 och fram till
2019 för en vanlig villa med abonnemang sorterat (190 l restavfall och 140 l
matavfall) och hämtning var 14:e dag. Prisutvecklingen sedan starten 2001 är 88 %
och de senaste 10 åren 25 %.

Årsavgift villa 2001-2019
3 000
2 500

KR/ÅR

2 000
1 500
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Ekonomiska förutsättningar
Den ekonomiska planen som gjordes hösten 2018 visar att till 2020 står förbundet
inför ett underskott om ca 12 mnkr. Sedan den ekonomiska planen gjordes ser vi
att omvärldsfaktorer som avfallsindex och drivmedelskostnader ökar mer än vi har
planerat. Kraven i den nya lagstiftningen om producentansvar för tidningar och
förpackningar ställer höga krav på omställningar och investeringar i verksamheten
som inte heller finns med i den ekonomiska planen.
Den kommersiella marknaden prognostiserar på en nedgång i byggbranschen. En
stor del av verksamheten som idag består av hämtning av fastighetsnära insamling
kommer att förändras helt i och med den nya förordningen. Sammantaget
uppskattas resultateffekten av minskade intäkter och ökade kostnader år 2020 till
ca 5 mnkr som inte är med i den ekonomiska planen. Totalt underskott till år 2020
uppskattas till ca 17 mnkr.
Under de kommande år 2020–2025 står förbundet inför stora förändringar av
verksamheten i och med ny lagstiftning om fastighetsnära insamling av tidningar
och förpackningar* och även ny kretsloppsplan (tidigare benämnd avfallsplan) ska
tas i bruk och verkställas. Under förutsättning att förbundet kommer att vara en
entreprenör till att utföra den fastighetsnära insamlingen i vår region så innebär
det stora investeringar i ny lösning för den fastighetsnära insamlingen.
Finansieringsfrågorna är i dagsläget mycket osäkra och hur det påverkar vår
ekonomi innehåller många frågetecken än så länge. Vi följer och rapporterar om
utvecklingen löpande med vår styrelse.
* Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
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Det ekonomiska läget i förbundet Gästrike återvinnare har inget samband med det
ekonomiska läget i dotterbolaget Gästrike Ekogas.
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Bilaga 2: Kretsloppsplan
Det övergripande målet för svensk miljöpolitik liksom för avfallshanteringen i vår
region är att främja en hållbar utveckling. Det innebär att nuvarande och
kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Varje kommun ska enligt miljöbalken anta en avfallsplan, som bland annat ska
innehålla mål och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen.

Nuvarande avfallsplan 2016–2020
Den lokala avfallsplanen för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby
reviderades 2015 och gäller 2016–2020. Avfallsplanen innehåller tre mål:
1. Förebygga resursslöseri
2. Minska användningen av farliga ämnen och säkra hanteringen av farligt avfall
3. Ta tillvara avfall som resurs.
Avfallsplanen i sin helhet finns att läsa på www.gastrikeatervinnare.se
Sveriges nationella avfallsplan finns på naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se
Arbetet med avfallsplanen redovisas årligen i en uppföljningsrapport.

Ett gemensamt styrdokument
Kretsloppsplanen är ett gemensamt styrdokument för Gävle, Hofors, Ockelbo,
Sandviken och Älvkarleby kommuner med tillhörande bolag och förbund. Ansvaret
att förverkliga kretsloppssplanen ligger till stor del hos Gästrike återvinnare, men
det finns också viktiga delar i planen som är kommunernas ansvar att förverkliga.
Områden som kommunerna med tillhörande bolag ansvarar för är till exempel
tillsyn, att minska matsvinn från kommunala verksamheter, upphandling och
inköp, bostäder (bygga in möjligheter till sortering), bygglov (placering och
utformning av återvinningsrum), fysisk planering (platser för avfallshantering),
lärande för hållbar utveckling i skolan, sortering av avfall i kommunala
verksamheter, städning av nedskräpning på kommunal mark, strategiskt arbete för
att förebygga nedskräpning, slam från avloppsrening, allmänna papperskorgar och
hundlatriner, samt medverka i samråd med producenter.
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Berörda verksamheter inom kommunen är framför allt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunledningskontor
Fysisk planering och bygglov
Miljötillsyn
Hållbarhet
Upphandling och inköp
Bostadsbolag, fastighetsbolag
Tekniska
Kultur och fritid
Utbildning
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•
•
•
•

Omvårdnad/omsorg
Kost
VA
Avfall (Gästrike återvinnare)

Kretsloppsplanen är ett lokalt verktyg för att förverkliga global hållbarhet, och en
del i ett större sammanhang:

Statistiken visar att sorteringen behöver förbättras
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I hushållens soppåsar med restavfall ligger det idag i genomsnitt ungefär 2/3 som
är felsorterat och inte ska vara där. Knappt 1/3 är matavfall som skulle ha sorterats
som matavfall och återvunnits till biogas och biogödsel. Drygt 1/3 är förpackningar
och tidningar som skulle ha sorterats och lämnats till materialåtervinning. Se bild 1
nedan.
I våra kommuner var mängden restavfall år 2018 knappt 26 000 ton. 2/3 av det
motsvarar knappt 17 000 ton (7 000 ton matavfall och 10 000 ton förpackningar och
tidningar). Det är en stor potential både för ökad miljönytta och för ekonomiska
besparingar. Bara värdet av minskade behandlingskostnader och tappade
behandlingsintäkter har ett värde av 13 mnkr/år. Biogasanläggningen som drivs via
ett delägt dotterbolag (Gästrike Ekogas AB) tar med än gärna emot mera matavfall
som är en klockren resurs för att kunna tillverka närproducerad biogas och
biogödsel som är till nytta för en hållbar och cirkulär miljö.
Därför behöver Gästrike återvinnare arbeta intensivt framöver för att förmå
medborgarna att sortera mer. Se bild 2 nedan.
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Bild 1a: Innehållet i restavfall från hushåll i Gästrikland vid plockanalys 2015.

Bild 1b. Innehåll vid plockanalys 2018 av restavfall från a) villor och b)
flerbostadshus.
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Bild 2. Mängden restavfall från hushåll i Gästrikland och Älvkarleby 2003-2016
samt mål om minskning tack vare bättre sortering 2017-2020.
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Bilaga 3: Samverkan och nyttor
Själva grundtanken med bildandet av kommunalförbundet Gästrike återvinnare är
att samverkan ska ge ökad nytta för alla de samverkande fem kommunerna Gävle,
Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby.
Gästrike återvinnares vision inleds också med ordet ”tillsammans”: Tillsammans
skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre. Från förbundet är vi
angelägna om att medlemskommunerna ska vara delaktiga i verksamheten och att
en fortsatt god och ömsesidig dialog, insyn, engagemang och påverkansmöjlighet
ska känneteckna den etablerade samverkan. Vi vill därför också ha en dialog om
lämpliga former för den fortlöpande kommunikationen mellan förbundet och
medlemskommunerna.
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Förutom arbetet med biogas och samverkan med kommuner i Hälsingland vill vi
lyfta fram några andra områden där Gästrike återvinnare kan vara en resurs:
• Lösningar för sortering och avfallshantering
• Miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling. Gästrike återvinnares
miljöpedagoger finns att tillgå för skolor och andra sammanhang.
• Miljökommunikation.
• Integration. Gästrike återvinnare och Gavlegårdarna driver sedan 2016 ett
projekt för att öka kunskapen om hur vi når fram till våra nysvenskar.
Erfarenheterna från detta arbete kan komma alla kommuner till godo.
• Förebygga resursslöseri (avfallsminimering). Att förebygga resursslöseri är
bra för både miljö och ekonomi. Gästrike återvinnare kan vara behjälpliga
med arbetssätt och metoder för att arbeta med avfallsförebyggande.
• Förebygga nedskräpning. Gästrike återvinnare har tillsammans med Gävle
kommun drivit ett treårigt projekt för att förebygga nedskräpning. De
erfarenheter och lärdomar som vi gjort i det arbetet kan med fördel komma
alla kommuner till godo. Erfarenheterna från projektet finns
dokumenterade i en rapport.
• Beteendeförändring. Gästrike återvinnare har kunskap inom
beteendeförändring och har även avtal med kompetenta konsulter inom
området. Vi bidrar gärna med denna kompetens i andra sammanhang i
kommunerna om intresse finns.
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Avfallstaxa 2019 2020
för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

Förslag till avfallstaxa för 2020
Utgår från 2019 års avfallstaxa och de taxor och text som föreslås ändras är överstyrkna
med rött. 2020 års förslag står till höger om 2019 års värde i en röd ruta med svart text.
Nya bilder och förklaringstexter kan komma att införas i samband med slutlig version av
avfallstaxan 2020. Den slutliga versionen av 2020 tas fram när respektive
kommunfullmäktige har beslutat om avfallstaxan för 2020. Med reservation för ev.
tryckfel.
Se även tillhörande missiv som förklarar bakgrund, orsaker och konsekvenser för
kunderna.

Tillsammans för en
värld som räcker längre.
24

Man behöver IN TE diska
förpackningarna
innan de slängs

ja det är sant!
Många verkar tro att förpackningarna behöver rengöras jätte-noggrant.
Det stämmer inte. Förpackningarna behöver bara tömmas och ibland
sköljas ur för att kunna återvinnas. Inte mer än så.

2
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2020

gäller alla sidor

Tillsammans skapar
vi vardagens miljöhjältar
för en värld som räcker
längre.
Ockelbo
kommun

Gästrike återvinnare
är ett kommunalförbund
som sköter avfallshanteringen i Gävle,
Hofors, Ockelbo,
Sandviken och
Älvkarleby kommun.

Sandviken
kommun

Hofors
kommun

Avfallstaxa 2019

Gävle
kommun

Älvkarleby
kommun
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Innehållsförteckning
sid 5
sid 10
sid 11
sid 12

FÖRORD

Bilaga: Allmänna bestämmelser

AVGIFTER

sid 28

GRUNDAVGIFT

sid 29

HÄMTNINGSAVGIFTER

sid 30

RESTAVFALL OCH MATAVFALL

12
13
15
18

Övergripande styrning

Grundavgift och hämtningsavgift
Förutsättningar för abonnemang
i miljöstyrande taxan

Villor

sid 31

Flerbostadshus

sid 32

Säsongsabonnemang

Fastighetsinnehavare
Om betalning

Komprimatorer, specialbehållare
och matavfallstank

		
sid 19

TILLÄGGSAVGIFTER VID HÄMTNING

AV HUSHÅLLSAVFALL
19
19
20
20
20
20

Extra hämtning av restavfall och matavfall
Placerings- och avståndstillägg

Hämtning flera gånger i veckan
Transportavgifter

Felsorteringsavgifter

Tilläggsavgifter för sjöhämtning
av hushållsavfall

20
sid 22
22
23
23
23
sid 24
24
24

Administrativa avgifter
SLAM, FETT OCH LATRIN
Slam och fett

Fett från restauranger
Latrin

Fosforfällor
ÖVRIGT HUSHÅLLSAVFALL
Trädgårdsavfall

Grovavfall, vitvaror, farligt avfall
och elavfall

4
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F or en vär ld

som r äcker längre.

ja det är sant!
All avfallshantering regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Reglerna gäller i hela landet och därmed
också inom Gästrike återvinnares verksamhetsområde. I
de lokala föreskrifterna om avfallshantering finns gällande
bestämmelser om avfallshantering.

Gästrike återvinnare ansvarar för all insamling, långsiktig
planering och upphandling av avfallstjänster för hushållsavfall i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby
kommun.Verksamheten finansieras genom taxeintäkter
från avfallskollektivet. Skattefinansiering förekommer inte.

Avfallstaxa 2019
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5

Inledning

6
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Inledning

Beslutad av
kommunfullmäktige i:
Gävle kommun

2017-10-30, § 5

Denna taxa träder i kraft, 2019-01-01 2020

Hofors kommun

2017-10-17, § 97/2017

Alla priser är inkl. moms

Ockelbo kommun

2017-10-02, § 63

Sandviken kommun

2017-09-25, § 139

Älvkarleby kommun

2017-09-27, § 56

Avfallstaxan är beslutad i respektive
medlemskommuns fullmäktige
under hösten 2017. Enligt mandat från
medlemskommunerna har samråd
skett under 2018. Se vidare under allmänna bestämmelser på sid 28.

Nya datum kommer från
respektive kommuns fullmäktige
under hösten 2019.

Avfallstaxa 2019
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Fastställd i förbundsfullmäktige,
2018-06-14, § 21

7

Avgifter

8
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Avgifter

Våra olika avgifter
baseras på ditt
val av abonnemang

Avfallstaxa 2019
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Avgifter

Avgifter
Ett abonnemang består alltid av en fast
grundavgift och en rörlig hämtningsavgift.
Avfallstaxan är miljöstyrande och avgifterna för sorterat avfall är betydligt
lägre än för osorterat avfall.
Tidningar, förpackningar, glas och
farligt avfall ska alltid sorteras ut.
Alla belopp anges i kronor och är
inklusive 25 procent moms.
Visste du att ju bättre du sorterar,
desto bättre för miljön. Därför får
du då också ett billigare
abonnemang!

Övergripande styrning av avfallstaxan, villkor för abonnemang,
fastighetsinnehavare, betalning samt
övriga förklaringar framgår i allmänna
bestämmelser, sid 28 och framåt.

RÄKNEEXEMPEL FÖR TVÅ VANLIGA ABONNEMANG.
Total årlig avgift för en villa med hämtning varannan vecka av
ett 140 liters kärl sorterat restavfall samt ett 140 liters kärl med matavfall.
Grundavgift

1 300 kr

Hämtningsavgift sorterat restavfall och matavfall
Summa

960 kr 1 095
2 260 kr 2 395

Total årlig avgift för ett radhus med 40 hushåll, med hämtning varje vecka av
tre 660 liters kärl för sorterat restavfall och två 240 liters kärl för matavfall.
Exempel med radhus. Ju mer
matavfall och förpackningar som
sorteras ut desto mindre restavfallskärl behövs. Då blir det både
billigare och bättre för miljön!

10

Grundavgift (1 100 kr x 40 radhus)

44 000 kr

Hämtningsavgift sorterat restavfall

19 920 kr 27 481

Hämtningsavgift matavfall
Summa

2 540 kr 910
66 460 kr 72 391

33
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Avgifter

Grundavgift

Inga ändringar

Grundavgiften är en fast avgift och betalas av alla
fastighetsinnehavare och verksamheter per år/säsong.
Typ

kr/år eller säsong

En- till tvåbostadshus

1 300 kr

Radhus eller liknande

1 100 kr

Lägenhet

695 kr

Fritidshus

395 kr

Verksamhet

395 kr

Rörliga hämtningsavgifter
De rörliga avgifterna avser kostnaderna för kärl, tömning,
transport och behandling. I avgiften ingår även papperspåsar och påshållare för hushållens insamling av matavfall.
DEFINITIONER
Restavfall är sådant hushållsavfall
som återstår sedan grovavfall, trädgårdsavfall, farligtavfall, förpackningar och matavfall har sorterats ut.
Matavfall är hushållsavfall som
det går att göra biogas och biogödsel av.
Matavfallet ska vara fritt från fel-

Avfallstaxa 2019

sortering av plast, glas, metall och
liknande.
Osorterat, blandat restavfall och
matavfall slängs i samma avfallsbehållare. Denna taxa är högre än när
restavfallet och matavfallet utsorteras
var för sig. Blandat avfall ska vara fritt
från felsorteringar.
34

I grundavgiften ingår:
Bemannade återvinningscentraler för sorterade
grovsopor och farligt avfall
för privata hushåll*, övergripande kostnader för planering, kundtjänst, information,
administration och lokaler.
* Verksamheter betalar för
återvinningskort för att besöka
återvinningscentraler.

I hämtningsavgiften ingår:
hämtning och behandling av
dina hushållssopor, det vill säga
tömning av ditt kärl och transporter till behandling.

11

Avgifter

Hämtningsavgift för villor
Det finns tre olika abonnemang att välja mellan.
Avgiften är per abonnemang och år.
Avgifterna gäller för villor, en-/tvåfamiljshus.

Ju mer förpackningar och matavfall du sorterar ut desto mindre
kärl för restavfall behövs. Bättre
för miljön och billigare för dig!

ABONNEMANG SORTERAT
Två kärl ingår, ett kärl för restavfall enligt val av storlek nedan och ett kärl för
matavfall, 140 liter. I abonnemanget ingår också papperspåsar för matavfall med
tillhörande påshållare. Papperspåsar finns att hämta i de flesta matbutikerna i
regionen. Beloppen gäller kronor/år.
Volym

Varannan

Var fjärde

			

Typ

vecka

vecka

Var tredje 		
månad

140 l

960 1 095

703 762

Kärl

190 l

889 977

Kärl

360 l

1 270 1 422
2 424 2 862

Kärl

Gemensam hämtning

-

762 853

478 478
- oföränd

-

-

-

-

rad

ABONNEMANG HEMKOMPOST
Ett kärl för restavfall ingår, enligt val av storlek nedan. Allt matavfall slängs året om
i en egen godkänd skadedjurssäker hemkompost. Beloppen gäller kronor/år.
Typ

Volym

Varannan

Var fjärde

			

vecka

vecka

Kärl

140 l

278 478

190 l

1070 1 422

Kärl

360 l

2 224 2 862

-

-

642 853

-

-

-

-

ABONNEMANG OSORTERAT
Ett kärl för restavfall ingår, enligt val av storlek nedan. Beloppen gäller kronor/år.
Typ

Volym

		

					

Varannan 		
vecka

Kärl

140 l			

2 500 3 286

Kärl

190 l			

3 302 4 267

Kärl

360 l			

6 296 7 155

		

1 981 2 560

Gemensam hämtning

12

månad

503 762
689 977

Kärl
Gemensam hämtning

I vår miljöstyrande taxa är det
billigare att välja abonnemang
sorterat än osorterat eftersom
det är bättre för miljön.

760 1 095

Var tredje 		
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Avgifter

Hämtningsavgift för
flerbostadshus
Avgifterna avser kostnaderna för kärl, tömning,
transport och behandling.
I avgiften ingår även papperspåsar och
påshållare för hushållens insamling av
matavfall. Papperspåsar finns enklast
att beställa på vår hemsida eller hos
kundservice. Till underjordsbehållare
ingår avgiften för insatssäckar. Avgiften är per behållare och år.

Avgifterna gäller för flerbostadshushåll (radhus, flerfamiljshus, lägenheter
och verksamheter med avfall jämförligt
med hushållsavfall).
Vid hämtning mer än en gång per
vecka används tilläggsfaktor enligt
tabell Hämtning flera gånger i
veckan sidan 20.

RESTAVFALL
Beloppen gäller kronor/år.
Typ 		

Volym

Varje

Varannan 		

				

vecka

vecka

Kärl/Säck		 360 l < 240 l

1 905 2 617
953 1 309
3 984 5 496 1 992 2 748

Kärl		

660 l

6 640 9 160

Container		

4m

Kärl		

190 l

3

3 320		 4 580

39 168 48 96019 584 24 480

Container		

3

6m

52 224 65 280 26 112		 32 640

Container		

8 m3

65 280 81 60032 640 40 800

Underjordsbehållare		

< 3 m3

34 680 43 350 17 340 21 675

Underjordsbehållare		

<5m

42 840 53 550 21 420 26 775

3

MATAVFALL
Beloppen gäller kronor/år.
Volym

Varje

Varannan 		

				

Typ 		

vecka

vecka

Kärl		

140 l

635 228

318 114

Kärl/Säck		

190 l

974 349

487 175

Kärl		

240 l

1 270 455

635		 228

Underjordsbehållare		

< 0,8 m3

Avfallstaxa 2019

Ju mer matavfall och förpackningar som sorteras ut desto
mindre restavfallskärl behövs,
och då blir det billigare.

11 730 4 204 5 865 2 102
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Avgifter

OSORTERAT, BLANDAT RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Beloppen gäller kronor/år.
Typ 		

Volym

Varje

Varannan 		

				

vecka

vecka

6 621 8 534

3 311		 4 267

Kärl		

Visste du att ju bättre du sorterar,
desto bättre för miljön. Därför får
du då också ett billigare
abonnemang!

14

190 l

Kärl/Säck		 360 l < 240 l

10 624 14 309 5 312 7 155

Kärl		

660 l

15 272 22 901 7 636		 11 450

Container		

4 m3

95 928 124 676 47 964 62 338

Container		

6 m3

125 957 165 476 62 979		 82 738

Container		

8m

155 986 206 276 77 993 103 138

3

Underjordsbehållare		

3

<3m

106 743 118 884 53 371 59 442

Underjordsbehållare		

< 5 m3

125 511 144 385 62 756 72 193

37

Avfallstaxa 2019

Avgifter

Säsongsabonnemang
SÄSONGSABONNEMANG FÖR PRIVATHUSHÅLL
Hämtning från fritidshus som är privathushåll under fritidssäsong,
vecka 20-37 eller vecka 50-15. Priserna för kärl avser per säsong.
Sorterat
Två kärl ingår, ett kärl för restavfall och ett 140 l kärl för matavfall.
Beloppen gäller kronor/säsong.
Typ 			

Volym

					

Varannan 		
vecka

Kärl			

< 190 l

508 569

Gemensam hämtning			

-

305 341

Hemkompost
Ett kärl för restavfall ingår. Du har en egen godkänd skadejurssäker hemkompost
där du slänger allt ditt matavfall. Beloppen gäller kronor/säsong.
Typ 			

Volym

					

Varannan 		
vecka

Kärl			

< 190 l

428 569

Gemensam hämtning			

-

257 341

Osorterat
Ett kärl för restavfall ingår. Beloppen gäller kronor/säsong.
Typ 			

Volym

					

Varannan 		
vecka

Kärl			

< 190 l

608 669

Gemensam hämtning			

-

405 441
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Om du har ett osorterat
abonnemang betalar du mer än
de som sorterar. Att sortera är
billigare eftersom det är bättre
för miljön.

15

Avgifter

SÄSONGSABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER
Hämtning från verksamheter som
har öppet. Minst 10 veckors hämtning
bedrivs under fritidssäsong utgår från
vid beställning.
hämtningsavgifterna för flerbostad.
Därtill betalas en administrativ
Taxan beräknas som en andel av
avgift för hantering av uppehåll i hämtantal veckor på året som verksamheten
ningen på 300 kr/tillfälle.
TILLFÄLLIGA VERKSAMHETER
Gäller tidsbegränsade verksamheter
och hushållssopor. Vid hämtning i containrar är avgiften för hyra, utställning
och tömning exklusive behandling.
Hyra för max 14 dagar.

Vid hämtning i säck eller kärl är avgifterna för både hämtning och behandling och gäller för hämtning vid ett och
samma hämtställe där hämtningsfordonet kan lasta alla säckar samtidigt.
Beloppen gäller kronor/tillfälle.

Typ

Dagar

Utställning, hyra och hämtning

			

kr/ton

Container < 20 m

1

1 900 1 995

1 210		

Container > 20 m

1

2 500 2 625

1 210

3
3

Hyra per dag

>1

Säck/kärl vid ett och samma hämtställe

16

Behandling 		

kr/st

39

100

-

100

ingår
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Det är bättre att elda

upp plastförpackningarna
än att återvinna dom!

nej det är myt
Plast kan faktiskt återvinnas FLERA gånger. För varje kilo plast som återvinns spar
vi en liter olja och minskar koldioxidutsläppet med två kilo. Så ju fler gånger vi kan
använda plasten innan den eldas upp desto bättre för miljön. Om alla svenska
hushåll återvinner en plastförpackning i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna
minska med 3600 ton.
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Avgifter

Komprimatorer, specialbehållare och matavfallstank
Kostnad för köp av behållare, installation, hyra eller leasing ingår
inte i avgiften för hämtning och behandling.
Normalt tömningsintervall är normalt upp till var 14 dag. Förbundet har rätt att
besluta om längre hämtningsintervall än 14 dagar, dock längst 4 veckor.
Typ 			

Hämtning

Behandling		

				

kr/tillfälle

kr/ton

Restavfall			

1 300 1 365

Matavfall			

1 300 1 365

710

Blandat restavfall och matavfall			

1 300 1 365

1 530

2 300

Matavfallstank
18

41

1 210

710
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Tilläggsavgifter vid
hämtning av hushållsavfall
Tilläggsavgifterna utgår för tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret, men som inte ingår i taxekollektivet.
Ordinarie avgift för hämtning och behandling av hushållsavfall
tillkommer.
EXTRA HÄMTNING AV RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Avgiften gäller antingen vid ordinarie hämtningstillfälle, till exempel
extra säck, eller vid annat tillfälle än ordinarie och då ska även framkörningsavgift på 350 kr betalas. Beloppen gäller kronor/behållare.
Typ

Volym

Sorterat

Osorterat blandat 		

			 rest-/matavfall

rest-/matavfall

Fritidskärl, per tillfälle

< 240 l

100 150

100		 150

Fritidskärl, per tillfälle

> 240 l

200

200		

Kärl

< 240 l

100

250

Säck

< 240 l

150

375

360 - 660 l

200

500

Container/underjordsbehållare < 8 m3

1 000

2 500

Kärl

Behöver du ofta extrahämtning
kan det vara läge att se över ditt
abonnemang eller möjligheterna att sortera ditt avfall bättre.
Kontakta vår kundservice på
020-63 00 63 så hjälper vi dig.

Översopor, halva avgiften för extra hämtning

PLACERINGS- OCH AVSTÅNDSTILLÄGG
Avgiften tillkommer vid försvårande hämtningsförhållanden, som tex.
långa dragvägar, hissar mm. Se mer detaljerad information i de allmänna
bestämmelserna i avfallstaxan.
Beloppen gäller kronor/behållare och år.
Typ

Varje

Varannan

Var fjärde

vecka

vecka

vecka

månad

Avståndstillägg

2 500

1 250

625

195

Placeringstillägg

5 000

2 500

1 250

390

		

Säsong

		

Typ

				varannan vecka
Avståndstillägg

		 430

Placeringstillägg

		

Avfallstaxa 2019
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Var tredje 		

Säsong 		
varje vecka
860
1 730
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Avgifter

HÄMTNING FLERA GÅNGER I VECKAN
Vid hämtning oftare än en gång per vecka tillkommer en tilläggsfaktor.
Tilläggsfaktorn multipliceras med avgift för hämtning varje vecka. Gäller för
abonnemang med hämtning av restavfall, matavfall, blandat restavfall, fritid
och placeringstillägg.
Intervall			

Faktor

2 gånger per vecka

		2,5

3 gånger per vecka

		 4

4 gånger per vecka

		 6

5 gånger per vecka

		 7

TRANSPORTAVGIFTER
Avgiften tillkommer vid extra transporter utöver vanliga hämtningsintervall.
			

kr/hämtställe/tillfälle
350

Transportavgift vid tex. extra hämtning utöver ordinarie

hämtning. Utkörning/intagning av max 2 kärl eller övrigt material.		

Tänk på att avfallet ska vara fritt
från felsortering vad gäller matavfall, farligt avfall, tidningar och förpackningar. Hitta mer information
om hur du sorterar på vår hemsida
www.gastrikeatervinnare.se.

Utkörning/intagning av fler än 2 kärl, per st

200

Utkörning/intagning av container		

950

FELSORTERINGSAVGIFTER
Felsorteringsavgift tillkommer om avfallet i en behållare inte sorterats enligt de
regler som gäller för aktuellt abonnemang.
			

kr/hämtställe och st		

Hushållsavfall		
Grovsopor		

200		 400
2 000

TILLÄGGSAVGIFTER FÖR SJÖHÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL
Utöver nedanstående tilläggsavgift för sjöhämtning av hushållsavfall tillkommer
hämtningsavgift per behållare enligt tabellerna för säsongsabonnemang, sid 15-16.
			

kr/hämtställe och år

Enskild hämtning 		

12 000		

Av förbundet arrangerad gemensam hämtning

150

ADMINISTRATIVA AVGIFTER
Typ			

kr/tillfälle/st		

Nytt abonnemang/ägarbyten/uppehåll 		300
Påminnelseavgift

		 60

Handläggning förlängt hämtningsintervall slam

20

43

500
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Avgifter

Alla sor ter ade glas
blandas i sopbilen

nej det är myt
Så är det såklart inte. Bilen har olika fack för färgat och ofärgat glas. Genom att
sortera rätt hjälper du glasburken att använda ännu mer återvunnet glas i sin tillverkning. Av de sorterade glasförpackningarna blir 60 procent till nya flaskor och
glasburkar, 30 procent glasull och 10 procent skumglas.
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Avgifter

Slam, fett och latrin
SLAM OCH FETT
Avgift för tömning inklusive behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar (slamavskiljare/slutna tankar) och fett från fettavskiljare.
Typ

Transport-

		

avgift

		

kr/tillfälle

Ordinarie schemalagd tömning anläggning <8 m3
Ordinarie schemalagd tömning anläggning > 8,1 m

3

Tömningsställe två på samma fastighet
Eget schema 1-2 tömningar/år anläggning <8 m

3

Eget schema 1-2 tömningar/år anläggning > 8,1 m3
Eget schema > 3 tömningar/år anläggning <8 m3
Eget schema > 3 tömningar/år anläggning >8,1 m

3

Besök vår hemsida för tips på
hur du kan undvika många av
tilläggsavgifterna och på samma
gång underlätta chaufförens
arbetsmiljö.

Tilläggsavgifter

behandling		 Slam/Fett
kr/ton

400 420

405 425/640

1000 1 050

405 425/640

378 397

405 425/640

748 785

405 425/640

1 347 1 414

405 425/640

400 420

405 425/640

1000 1 050

405 425/640

kr/tillfälle

kr/tim

421 442
1 495 1 570
3 274 3 438

-

63 66

-

Slangdragning 31-40 m

126 132

-

Slangdragning 41-50 m

189 198

-

Slangdragning över 50 m

526 552

-

Telefonavisering

-

Tömning inomhus (fettavskiljare)

158 166
400 420

Spolning av fettavskiljare med spolbil i

516 542

-

Extratömning inom 4 vardagar
Extratömning inom 24 h på vardagar
Extratömning under helg
Slangdragning 20-30 m

samband med tömning

22

Tömning och

-

-

			

Hinder för tömning

306 321

Lyft av tungt lock som kräver extra personal

421 442

-

Extra personal

-

389 408

Spolbil (kombi)

-

1 221 1 282

Slamsugningsbil

-

1 011 1 062
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FETT FRÅN RESTAURANGER
Avgift för hämtning och återvinning av fett (frityrolja, stekfett och annat fett och
matolja) från restauranger och liknande. Avgiften inkluderar behållare, transport
och återvinning. Avgiften är den avgift som entreprenören högst får ta ut.
Typ		

kr/kg (max)
6,32		

Fett (frityrolja, stekfett, matolja och annat fett)

LATRIN
Avgiften inkluderar behållare, hämtning och behandling under sommarsäsongen.
Bara de tunnor som förbundet tillhandahåller får användas. Övrig tid debiteras
framkörningsavgift och tömningsavgift enligt tabell på sid. 20.
Typ

		 kr/behållare 		

Per behållare, enskild hämtning		

600		

Per behållare, gemensam hämtning		

555		

Separettunnor med GÅ dekal		

500		

FOSFORFÄLLOR
Avgift för hämtning och behandling av gammalt filtermaterial från fosforfällor.
Filtersäcken får stå max 5 meter från farbar väg. Löst filtermaterial kan inte hämtas
samtidigt som ordinarie slamtömning då avfallen måste behandlas på olika sätt.
Typ		

Hämtning och kr/tillfälle

Filtermaterial i säck/kasset		

1 200		

Löst filtermaterial som hämtas med slamsugningsfordon

2 200

Latrinhämtning är resurskrävande ur både arbetsmiljöoch miljösynpunkt. Titta gärna
på vilka alternativa lösningar
som finns över hur du kan ta
hand om avfallet själv. Läs mer
på www.gastrikeatervinnare.se.

500

Hämtning av mindre mängder filtermaterial i separata
behållare, max 15 kr per behållare och max 10 behållare per tillfälle.
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Avgifter

Övrigt hushållsavfall
Övrigt hushållsavfall utöver restavfall, matavfall, latrin,
slam och fett ingår i detta kapitel.
Trädgårdsavfall är tex. löv, kvistar,
gräsklipp, vissna blommor och fallfrukt.
Grovavfall är sådant som normalt
finns i ett hushåll, men som inte ska
kastas med restavfallet på grund av risken för skador, storlek eller att avfallet
innehåller farliga ämnen. Till grovavfall
räknas bland annat möbler, cyklar,
leksaker, kläder mm.
Farligt avfall utgörs av bland annat
färgrester, motoroljor, lysrör bekämp-

ningsmedel och vissa rengöringsmedel. För miljöns skull är det viktigt att
hantera farligt avfall rätt.
El-avfall kan innehålla freoner,
metaller som kvicksilver, kadmium och
bly och andra ämnen som är skadliga
för människor och miljön.
Alla produkter med sladd eller
batteri ska lämnas som el-avfall när de
är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter.
Hela produkten ska då lämnas in.

Privatpersoner kan utan avgift lämna sitt grovavfall, farligt avfall, elavfall
och trädgårdsavfall till någon av återvinningscentralerna. Hämtning kan
beställas mot avgift enligt nedan. För företag, kontakta kundtjänst.
Det är olagligt att dumpa trädgårdsavfall i skogen. Det miljömässigt bästa är att ta hand om
det i din egen trädgård.

TRÄDGÅRDSAVFALL
Avgift för hämtning och behandling under säsong, veckorna 15-44.
Kronor/kärl
Typ

Volym

Per enfamiljshus och säsong

Kärl

360 l

700

GROVAVFALL, VITVAROR, FARLIGT AVFALL OCH ELAVFALL
Typ

Volym

Rörlig avgift

			

Pris per enhet

kr/år

per m /st

120

-

Grovsopor, vitvaror,

3

				

löst elavfall (max 5 m )
3

Farligt avfall från hushåll
Smått elavfall

Var fjärde vecka 		

< 100 l

120

-		

Behållare som

215

685

		

förbundet

		

tillhandahåller

Framkörningsavgift på 350 kr tillkommer per beställning
Vid större mängder av dessa
avfallsslag eller företag,
kontakta kundtjänst på e-post
info@gastrikeatervinnare.se
eller telefon 020-63 00 63.

24

för Grovavfall, Vitvaror, Farligt avfall och Elavfall

Farligt avfall: Volym upp till 100 liter, i förpackningar om max 20 liter.
Grovsopor får inte innehålla farligt avfall, tryckimpregnerat trä, elektronik,
batterier, asbest, bildäck, bilar eller hushållssopor.
Vitvaror får inte blandas med övriga grovsopor.
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Varenda liten kapsyl
är vik tig

ja det är sant!
Om vi lämnar alla metallkapsyler till återvinning, skulle det gå att tillverka
2200 nya bilkarosser varje år, som ett exempel. Talande siffror, eller hur?
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Det är ingen idé att

sor ter a,allt blandas
ju ändå bar a ihop

ja det är sant!
Om de som samlar in förpackningar och tidningar skulle blanda ihop det vi
sorterat, som somliga verkar tro, får de inte betalt. Så, om du sorterar tidningar
och förpackningar rätt kan du vara säker på att de kommer fortsätta vara
sorterade sen också. Det är enkel matte!

26
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Förklaringar och
övergripande regler för
hur taxan ska sättas
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Allmänna bestämmelser

Allmänna
bestämmelser
Ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Gävle,
Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun ligger
hos kommunalförbundet Gästrike Återvinnare.
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i
Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo,
Sandviken och Älvkarleby kommun. Föreskrifterna finns på
webben: www.gastrikeatervinnare.se
ÖVERGRIPANDE STYRNING
Gästrike återvinnare föreslår taxesättning som beslutas av
medlemskommunernas fullmäktige.

Följande beslutsvägar och delegeringar gäller:
• Kommunfullmäktige beslutar om den kommunala avfallstaxan 		
		 minst vart fjärde år.
• Förändringar av större principiell karaktär som behöver göras
		 oftare än vart fjärde år ska beslutas av kommunfullmäktige.
• Om en ändring av avfallstaxan är av principiell karaktär fastställs 		
		av förbundsstyrelsen.
• Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa avfallstaxan i samband 		
		 med beslut om budget, enligt mandat nedan.
• Medlemskommunerna kan ge Gästrike återvinnares förbunds		 fullmäktige mandat att vid behov fatta beslut om höjningar av
		 avfallstaxan för år 2017-2019, med i genomsnitt högst 2 % per år 		
		 under perioden. Detta innebär inte att taxan kommer att höjas
		 automatiskt, utan endast om så krävs för att verksamheten ska
		 kunna fullfölja sina uppdrag.

28
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Allmänna bestämmelser

Avfallstaxan ska utformas på ett sådant sätt att följande principer följs:
• Bidra till att styra mot målen i avfallsplanen (Miljöbalken 27 kap 5§)
		 och vara utformad så att incitament ges till ökat kund		 engagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt
		 beteende som följd.
• Finansiera genomförandet av det kommunala renhållnings		ansvaret.
• Successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer
		 i alla led inom avfallshanteringen.
• Vara tydlig och enkel att tillämpa och kommunicera.
• Följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för
		 samma tjänster i samtliga medlemskommuner.
• Bestå av en grundavgift och en hämtningsavgift och i vissa
		 fall en tilläggsavgift.
GRUNDAVGIFT OCH
HÄMTNINGSAVGIFT
I taxan finns avgifter för insamling och
behandling av hushållsavfall.
Grundavgiften betalas av alla hushåll och verksamheter.
I grundavgiften för hushåll ingår
möjligheten att nyttja återvinningscentraler (möjligheten att lämna den del av
hushållsavfallet som är grovsopor och
farligt avfall). Dessutom finansierar
grundavgiften information, planering
och administration.
I grundavgiften för verksamheter
ingår information, planering och
administration, samt möjligheten att
på återvinningscentraler lämna med
hushållsavfall jämförligt avfall (t ex kasserade möbler från personalutrymme).
I hämtningsavgiften betalar kunden
för hämtning och behandling av sitt
hushållsavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

Behållare
Avgiften beror också av vilken storlek på
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behållare som kunden väljer. Förbundet
tillhandahåller följande storlekar: 140
liter, 190 liter, 360 liter och 660 liter.
Kärl av andra storlekar som finns
hos fastighetsinnehavare sedan tidigare
ska användas.

Övrigt
Avgiften bestäms vidare av till exempel
antal hämtningar eller tömningar, antal
behållare, brunnsstorlek samt väg till
hämtningsstället eller tömningsstället.
Avgifter för tilläggstjänster utgår
för tjänster som ingår i det kommunala
renhållningsansvaret men som inte
nyttjas av taxekollektivet som helhet
och därför inte ingår i de ordinarie
avgifterna för hämtning.
Om en avgift för hushållsavfall
saknas i denna avfallstaxa beslutas
avgiften av förbundet och utgår från
närmast jämförbar taxa.
Definitioner av vanliga begrepp förklaras i bilaga i de lokala föreskrifterna
om avfallshantering. Föreskrifterna
finns på webben: www.gastrikeatervinnare.se
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ABONNEMANG I MILJÖSTYRANDE TAXAN

Fastighetsinnehavare ska välja något av följande tre abonnemang för hantering av sitt hushållsavfall:
• Sorterat: Matavfall och restavfall läggs i separata behållare. All 		
		 sortering måste ske i enlighet med anvisningar från förbundet.
• Hemkompost: Matavfallet komposteras på den egna fastigheten 		
		 enligt anvisningar från förbundet. Hämtning utförs endast av
		 behållare med sorterat restavfall.
• Osorterat: Matavfall och restavfall läggs i samma behållare som
		 hämtas av förbundet.
Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas av förbundet abonnemang osorterat.
Följande förutsättningar framgår i informationen som fastighetsinnehavaren får
innan abonnemangsvalet.
Om fastighetsägaren ej uppfyller följande angivna förutsättningar för abonnemang sorterat och hemkompost, så har Gästrike återvinnare rätt att ta ut en
felsorteringsavgift och i förlängningen att klassa om abonnemang sorterat eller
abonnemang hemkompost till abonnemang osorterat.

Abonnemang sorterat
• Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet.
		 Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall.
• Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när mat-		
		 avfall och övrigt sorterbart material, tex förpackningar (papper,
		 plast, glas och metall), farligt avfall och grovsopor, också sorte		rats ut.
• Förbundet kan medge undantag helt eller delvis från detta i sär		 skilda fall (till exempel vid rastplatser och andra ställen där
		 många människor nyttjar avfallsbehållarna och det inte är san		 nolikt att en tillräckligt hög renhet på det utsorterade matavfallet		
		kan uppnås).
• Förbundet kommer att göra kvalitetskontroller för att säkerställa
		 en hög renhetsgrad på både matavfallet och restavfallet.
• Fastighetsägaren ansvarar för att hushållssoporna sorteras
		enligt anvisningarna.
Abonnemang hemkompost
• Allt matavfall ska komposteras under hela året. Undantag från
		 detta kan medges i särskilda fall.
• Kompostering ska ske så att ingen olägenhet för människors
		 hälsa eller miljön uppkommer.
• Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker.
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•
		
•
•
		

Fastighetsägaren ansvarar för att ta hand om den färdiga
komposten på den egna fastigheten.
Matavfall får inte läggas i brännbara hushållssopor.
Gästrike återvinnare kan komma att göra kvalitetskontroller
för att säkerställa en hög renhetsgrad på restavfallet.

Abonnemang osorterat
• I osorterat restavfall görs ingen sortering av restavfall och
		 matavfall utan dessa delar läggs i samma behållare.
• I osorterat restavfall får inte farligt avfall, elavfall, batterier eller 		
		grovsopor lämnas.
• I osorterat restavfall får inte förpackningar av papper, plast, glas
		 och metall lämnas.
FASTIGHETSINNEHAVARE
Fastighetsinnehavaren betalar hämtningsavgift för valt abonnemang samt
grundavgift för hushåll och verksamheter i fastigheten enligt nedan.

En- och tvåbostadshus
Till enfamiljshus räknas:
a) Privatägt enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) med
		 eget abonnemang för hushållsavfall.
b) Enfamiljshus (fristående hus eller kedjehus) i bostadsrätts		 förening eller samfällighet om hushållet har eget abonnemang
		för sophämtning.
Radhus och liknande
Till radhus och liknande räknas:
a) Alla radhus (hyresrätt, bostadsrätt, samfällighet och privatägda)
b) Kedjehus i bostadsrättsförening eller samfällighet med
		 gemensam lösning för sophämtningen.
c) Fristående hus i bostadsrättsförening eller samfällighet
		 med gemensam lösning för sophämtningen.
Lägenhet
Till lägenhet räknas:
a) Alla hyreslägenheter utom hyresrätt i radhus.
b) Bostadsrätt i lägenhet utom radhus, kedjehus eller fristående hus.
		 För hushåll i speciella boenden som inte har full boendestandard,
		 till exempel studentkorridorer och äldreboenden, betalar fastig-		
		 hets innehavaren max fem grundavgifter per fastighet.
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Fritidshus
Till fritidshus räknas hus som används för rekreation och inte är
permanentbostad.
• Koloniföreningar betalar max fem grundavgifter.
Verksamheter
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är
privathushåll, till exempel företag, skolor och institutioner.
Grundavgift för verksamhet beräknas i varje enskilt fall utifrån följande
riktlinjer:
• Antal hämtställen från verksamheten.
• Vissa verksamheter betalar ingen grundavgift. Det gäller fiske		 vårdsområden, badplatser och liknande, samt kvarterslokaler.
För boendeformer och verksamheter som inte regleras ovan avgör förbundet
vilken grundavgift som tillämpas.
När två eller flera fastigheter delar avfallsbehållare eller har gemensam hämtning av avfall ska varje hushåll betala en grundavgift.
OM BETALNING
Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4-6 §, för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg.
Avgifter enligt denna taxa betalas till förbundet.
Samtliga priser i taxan är inklusive mervärdesskatt.
På förhand beräknade avgifter ska erläggas vid de tidpunkter som anges på
fakturan.
Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan tillkommer en
påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning
skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.
Förändringar som berättigar till lägre avgift påverkar debiteringen från den
första dagen månaden efter det att ändringen skett.
Anmärkning mot faktura ska lämnas till förbundet inom 14 dagar efter
fakturadatum.
Vid nytt eller avbeställt abonnemang räknas påbörjad kalendermånad som hel
debiteringsmånad.
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Vid ägarbyte gäller abonnemangsändringen för permanentbostäder från
och med den första dagen i månaden
efter att ägarbytet skett. För fritidsbostäder gäller abonnemangsändringen
för kommande säsong. Om faktura
redan skickats till den gamla ägaren
och den nya ägaren tillträtt, förs abonnemangsändringen in från den första
dagen i nästkommande debiteringsperiod. För den tid som förflyter mellan
ägarbytet och abonnemangsändringen
ansvarar den tidigare och den nye ägaren för att reglera avgiften sinsemellan.
När det gäller samfälligheter och
liknande med gemensam behållare enligt föreskrifterna om avfallshantering
ska avgiften debiteras juridisk person, det vill säga en organisation med
organisationsnummer, om inte annat
överenskommits med förbundet.
Avgiftsskyldighet gäller även vid de
tillfällen då avfallsbehållaren inte varit
tillgänglig vid hämtningstillfället, inte
använts eller varit placerad på annat
sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
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För de fastighetsinnehavare vars
faktura överlämnats till inkassohantering äger förbundet rätt att se över
och ändra abonnemang. Hänsyn tas till
planering, arbetsmiljö samt kostnader
för utförda tjänster.

Ändrade eller särskilda
hämtningsförhållanden
Avflyttning, ändrat abonnemang
Ändrade hämtningsförhållanden såsom försäljning av fastighet, flyttning,
ökning eller minskning av tjänster eller
dylikt ska anmälas till förbundet.
Uppehåll i hämtning
Vid uppehåll i hämtning av hushållssopor betalas varken grundavgift eller
hämtningsavgift.
Befrielse från hämtning
Vid beviljad befrielse från hämtning
av hushållsavfall vid fastigheten har
hushållet fortsatt tillgång till återvinningscentraler och debiteras grundavgift enligt ovan.
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Placering av avfallsbehållare
Vid hämtning av avfall i avfallsbehållare som inte är placerad vid tomtgräns eller
stoppställe har förbundet rätt att ta ut ett avståndstillägg enligt denna taxa.
Avståndstillägg utgår, per behållare, om:
• Behållare vid en- och tvåbostadshus och flerbostadshus med
		 högst fem lägenheter är placerat mer än 1,6 meter från fordonets 		
		 stopplats. (Detta gäller inte fastigheter med gemensam lösning för
		 sophämtningen enligt renhållningsordningen.)
• Behållare, sopskåp, sophus, soprum och liknande vid flerbostadshus med fler än fem lägenheter eller vid fastigheter med gemen		 sam lösning för sophämtningen enligt renhållningsordningen är
		 placerat mer än 10 meter men under 20 meter från fordonets
		stopplats.
För avfallsbehållare som är placerade på ett svårtillgängligt sätt (t ex i källare, i
trånga utrymmen, på lutande underlag, på underlag som gör avfallsbehållaren svår
att flytta eller så att hiss krävs för att hämtning ska kunna utföras utgår ett placeringstillägg enligt denna taxa.

Placeringstillägg utgår, per behållare, om:
• Behållare, sopskåp, sophus, soprum och liknande är placerat mer
		 än 20 meter men mindre än 50 meter från fordonets stopplats 		
		 (dragvägar över 50 meter är inte tillåtna).
• Soprummet inte är i markplan eller det finns hinder längs dragvägen.
I övriga fall avgör Förbundet i samråd med fastighetsinnehavaren när avfallet är
placerat på annat sätt än anvisat.
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Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund
bestående av våra fem medlemskommuner

För en värld som
räcker längre
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Tel 020-63 00 63
info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se

Frågor och svar om avfallstaxan 2020
Detta PM med frågor och svar är ett komplement till beslutsunderlaget om
avfallstaxan, som ska beslutas i medlemskommunerna under hösten 2019.
Hör gärna av er med ytterligare frågor. Kontaktperson är
Maria Qvist, 026 - 17 84 87, maria.qvist@gastrikeatervinnare.se

Vad ingår i grundavgiften?
Svar: Grundavgiften är en fast avgift som ska täcka kostnaderna för de bemannade
återvinningscentralerna samt för planering, information, kundtjänst, upphandling,
ekonomi och lokalkostnader.

Vad ingår i hämtningsavgiften?
Svar: Hämtningsavgiften är en rörlig avgift som ska täcka kostnaderna för
insamling, transport och behandling (t ex rötning och förbränning) av matavfall
och restavfall. Nivån beror på val av abonnemang, behållarstorlek och
hämtningsintervall.

Vad menas med miljöstyrande avgifter/taxa?
Svar: Storleken på avgifterna är ett sätt att öka incitamenten att sortera mera och
minska på avfallet. Det innebär att:
•
•
•
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•

•

Abonnemang sorterat (när hushållet sorterar ut sitt matavfall) är billigare
än abonnemang osorterat (när hushållet inte sorterar sitt matavfall).
Mindre kärl är billigare än större kärl
Det är billigare att ha hämtning mer sällan (till exempel hämtning av
restavfall var fjärde vecka eller var tredje månad)
Restavfallet blir i snitt 38 % dyrare medan matavfallet blir i snitt 64 %
billigare. Vi gynnar de kunder som sorterar ut mycket och har så lite
restavfall som möjligt. Det är väldigt dyrt att bränna restavfallet och ur ett
hållbarhetsperspektiv önskar vi hellre återvinna mera tidningar och
förpackningar samt att göra fordonsgas av matavfallet. Fortfarande är ca
2/3 av det som slängs i restavfallet felsorterat och ett sätt att styra är genom
våra avgifter.
Felsorteringar och omklassning av avfall debiteras kund för att markera att
sorteringskvaliteten inte är tillfredställande och innebär extra onödigt
arbete för våra chaufförer.
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Blir det billigare om man sorterar?
Svar: Ja, det är billigare att sortera matavfall än att inte göra det. Det är också
billigare att ha mindre kärl eller hämtning mer sällan.

Hur har avfallstaxan utvecklats under åren?
Svar: Förbundet bildades 2001 och under perioden 2001-2019 har avfallshanteringen
utvecklats, med till exempel sortering av matavfall, informationsverksamhet,
miljöriktiga fordon, modernisering av återvinningscentraler med mera.
Prisutvecklingen de senaste 10 åren har varit 25 % (snitt 2,5 % per år) för en villa
som sorterar sitt matavfall och har hämtning varannan vecka. År 2019 betalar en
villa med grundavgift och hämtningsavgift med ett 140 l kärl för restavfall och ett
140 l kärl för matavfall, med hämtning varannan vecka, 2 260 kr/år.

Hur ligger avgifterna till jämfört med andra kommuner?
Svar: Avgifterna ligger runt genomsnittet i Sverige. Avgifterna för villor ligger
något högre än genomsnittet, avgifter för lägenheter lägre än genomsnittet och
avgifter för fritidshus ligger strax under medel.
När vi jämför taxenivåer med andra kommuner är det viktigt att känna till att det
finns många aspekter som påverkar taxan, och som gör att taxor inte är helt lätt att
jämföra rakt av. Aspekter som påverkar kostnader och avgiftsnivå är bland annat:
• Geografi – stad, landsbygd med långa avstånd, transportsträckor
• Utsortering av matavfall eller inte
• Sorteringslösningar: flerfackssystem, optisk sortering eller annat
• Hur utbyggd servicen med återvinningscentraler är
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Nedanstående jämförelse är mellan kommuner som kan jämföras med vår
verksamhet.
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Diagrammet ovan jämför årsavgiften för en villa med 190 l kärl för restavfall och 140 l kärl
för matavfall (sorterar sitt matavfall) och hämtning varannan vecka.
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Vilka är motiven för förslaget att höja avgifterna för hushållsavfall
2020, vad är det som kostar?
Svar: Den föreslagna höjningen av avgifterna för hushållsavfall beror till största
delen på kraftigt ökade kostnader för förbränning av restavfall som trädde i kraft
under 2018 och som inte har tagits tillräcklig höjd för i tidigare taxejusteringar.
Drivmedelspriserna har ökat kraftigt under senaste tiden. Förra året med 30% och
hittills under 2019 (maj) med ytterligare 10%. Förbundet behöver även arbeta mera
med förebyggande och information om sortering, för alla felsorteringar kostar
förbundet många miljoner varje år.
Övriga rörelsekostnader ökar med i snitt 3-5 % per år i och med inflation och
indexhöjningar, som vi inte får kostnadstäckning för.
Totalt beräknas förbundet ha ett underskott med ca 17 mnkr till år 2020 som
behöver täckas med ökade avgifter. Nya förordningar för tidningar och
förpackningar och höjda krav på ökad sortering och återvinning ställer krav på
förbundet. Omställningar som kommer att ändra om i verksamheten och innebära
investeringar som kostar pengar.
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Hur mycket är det som är felsorterat i restavfallet?
Svar: I genomsnitt 2/3 av det som ligger i soppåsarna med restavfall är felsorterat
och den bilden ser vi i hela Sverige och inte bara i vår region. Det är matavfall som
skulle ha sorterats och gått till rötning och blivit biogas och biogödsel. Det är också
förpackningar och tidningar som skulle ha återvunnits till nya saker. I ton räknat
handlar det om 17 000 ton som är fel. I pengar räknat motsvarar det minst 13 mnkr
i onödiga kostnader och uteblivna intäkter.

2/3 är
felsorterat!

Diagrammet visar att 2/3 av innehållet i soppåsen är felsorterat!

Hur stor intäkt kommer taxehöjningen av genera till Gästrike
återvinnare?
Svar: Den föreslagna höjningen av avgifterna kommer att generera ca 17 mnkr.
Resterande behov av intäkt ska till största delen lösas genom effektiviseringar i
verksamheten. Gästrike återvinnares styrelse har lagt ett besparingskrav på
verksamheten på 3 mnkr för år 2019.

Hur mycket ökar Gästrike återvinnares intäkter årligen?
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Svar: Förbundets intäkter ökar bara när det beslutas om avgiftshöjningar eller när
det skapas nya abonnemang i form av nybyggnationer. Intäkterna ökar inte med
automatik när befolkningen ökar eller att sopmängderna ökar. I det läge vi är i nu
med ökade sopmängder så ökar våra kostnader fortare än våra intäkter.

Vad är det för skillnad på en avfallstaxa och en skatt?
Det finns tydliga skillnader mellan en taxa och en skatt, som är viktiga att tänka
på.
En skatt är alltid relativ, d.v.s. en % -sats av något, till exempel lön eller resultat.
Skatteintäkterna förändras med befolkningen. Skatteintäkterna förändras även om
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inte skatten höjs. Exemplet nedan visar på en person som har en lön år 2018 och
sedan får en löneökning till år 2019. Trots att skatten inte har höjts så betalar den
personen över 4 000 kr mer i skatt i och med en löneökning.
•
•
•

Lön 2018: 40 000 kr/mån = 13 606 kr i skatt
Lön 2019: 41 000 kr/mån = 13 946 kr i skatt
4 082 kr mer i skatt per år utan att skatten har höjts

En avgift i avfallstaxan är densamma oavsett lön eller resultat. Ökar befolkningen
så ökar inte taxeintäkterna med automatik. Taxeintäkterna ökar vid:
• Höjningar av taxan via beslut i kommunerna
• Miljöstyrande taxa kan leda till både ökningar och minskningar
• Nya abonnemang i form av nya bostäder
På varje hundralapp en medborgare får i lön går ca 34 kr i skatt till kommun och
landsting. Om avfallstaxan skulle ingå i skatten skulle den utgöra ca 40-70
öre/hundralapp beroende på inkomst.

Skatteintäkterna till kommunerna ökar per invånare med mellan 2,0 % till 4,0 % år
2018. (källa: SCB)
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Vad blir konsekvenserna för hushåll och fastighetsägare av den
föreslagna avfallstaxan?
Förändringarna nedan avser några typkunder och är ungefärliga belopp och kan
skilja sig från en kund till en annan beroende på typ av storlek på behållare,
hämtningsintervall och sortering eller inte. För att veta exakt ökning, hänvisas till
förslag på ny avfallstaxa för 2020.
• Villor som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 5-13 kr/mån
• Radhus som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 10-13 kr/mån
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lägenheter som sorterar bra får en kostnadsökning med ca 10-13 kr/mån
Radhus och lägenheter som inte sorterar i så hög grad och har mycket
hämtning av restavfall påverkas mera. Stora variationer mellan olika
abonnemang, intervall mellan ca 15-35 kr/mån.
Fritidshus får en kostnadsökning med ca 3-5 kr/mån
Kunder som hemkomposterar likställs med kunder som sorterar, och
tidigare avdrag på 200 kr tas bort. Kostnadsökningen blir ca 30 kr/mån.
Verksamheter är svårt att ange en typkund, då omfattningen i hämtningen
kan skilja sig mycket. De påverkas av samma höjningar på
hämtningsavgifterna som övriga.
Kunder som inte sorterar ut sitt matavfall får en tydlig miljöstyrning och en
högre kostnadsökning. En villa får en höjning med ca 80 kr/mån.
Kunder med enskild avloppsanläggning får en höjning med ca 60 kr per
tömning*.
Kunder med fettavskiljare får en höjning med ca 500 kr per tömning*
Kunder med latrinhämtning får ingen höjning.
Felsorteringsavgifter ökar från 200 kr till 400 kr/kärl/tillfälle.
Extrahämtning för fritid ökar från 100 till 150 kr/tillfälle.
Sjöhämtning, tilläggsavgiften ökar från 150 kr/år till 450 kr/år.
Komprimatorer och tillfälliga verksamheter indexeras 5%
Matavfallstank var en ny taxa för i år och hämtningen behöver justeras så
det blir kostnadstäckande.
För mera detaljer hänvisas till förslaget av ny avfallstaxa 2020.

*Viktbaserad taxa så höjningen varierar, angivet belopp avser en tömning av 2 m3.

Är det hämtningsavgifterna eller grundavgifterna som höjs?
Svar: Det är de rörliga hämtningsavgifterna som kunderna kan påverka som höjs.
Väldigt många kunder kan byta till ett billigare abonnemang om de väljer att
sortera mera och/eller minskar på avfallet.

Hur blir det för kunder som har hemkompost?
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Svar: Nationella och lokala mål styr mot att ta tillvara på energin och näringen och
göra biogas och biogödsel av matavfallet. Kunder med hemkompost jämförs nu
med kunder som sorterar ut sitt matavfall i ett brunt kärl och betalar lika mycket.
Tidigare avdrag på 200 kr/år kommer att tas bort. Det är bra att hemkompostera
och de som vill ska fortsätta med det, men det ekonomiska incitamentet tas bort.

Hur mycket dyrare blir det att sortera fel?
Svar: Ett av förbundets övergripande mål är att öka sorteringen och felsorteringar
är ett tydligt exempel på det motsatta. Felsorteringar är inte bra för miljön och
kvaliteten på avfallet och innebär en merkostnad för förbundet genom onödiga
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transporter, mer behandlingskostnader och extra arbete för chaufförerna. Med
tydligare miljöstyrning vill vi få ner antalet felsorteringar.
Felsorteringsavgiften ökar från 200 kr/kärl/tillfälle till 400 kr/kärl/tillfälle.

Vad kan man göra för att minska sina kostnader för avfall?
Svar: Genom att sortera sitt avfall, gå ner i kärlstorlek och glesa ut
hämtningsintervallet kan kostnaderna minska. T.ex. genom att gå ner från 190 l till
140 l kärl med restavfall och glesa ut hämtningen från varannan vecka till en gång i
månaden, minskar årskostnaden med lite drygt 700 kr.

Det är billigare att ha hämtning var fjärde vecka än varannan
vecka, men varför är det inte halva priset?
Svar: Våra kostnader är inte halverade bara för att hämtningen är var fjärde vecka
istället för varannan vecka.
Hämtningsavgifterna ska täcka våra kostnader för transporter, tömning och
behandling. Vår logistik med körrutter över hela regionen är avancerad och även
om vi hämtar kärlen var fjärde vecka istället för varannan vecka så kör vi ändå
förbi, och tömningen av matavfallet kan inte förlängas till var fjärde vecka av
miljöskäl. Priset för hämtning var fjärde vecka är därför satt till 66 % av priset
jämfört med priset för varannan vecka.

Hur är det tänkt att avgifterna i taxan ska styra mot önskade
beteenden?
Svar: Avgifterna i taxan är ett sätt att styra mot att sortera mera och minska på
avfallet. De kunder som ur ett miljöperspektiv gör de rätta beteendena ska även
betala mindre än de som gör mindre bra val ur ett miljöperspektiv och t.ex. inte vill
sortera ut sitt matavfall eller vill ha ett större kärl för de har mycket avfall.
Andra styrmedel mot önskade beteenden är t.ex. information, utbildning,
kampanjer och andra sorteringslösningar.

Varför blir det dyrare för oss som har fettavskiljare?

Dokument ID: 20190618-10079, Revision: -

Svar: Det är omhändertagandet av fettet som blir dyrare. Tidigare har fettet
hanterats vid reningsanläggningen i Hedåsen, Sandviken. Fettet ställer dock till
med stora problem i processen och det luktar illa. Det gör att vi inte längre kan
hantera fettet i Hedåsen, utan nu transporteras fettet tillfälligt till Stockholm och
blir till biogas. Den hanteringen är däremot rejält mycket dyrare och därför
behöver avgifterna höjas. Utredning pågår med att ta fram en långsiktigt bra
lösning.

Jag har fettavskiljare och påverkas av en stor höjning. Kan jag
göra nåt för att undvika att höjningen blir så stor?
Svar: För att nå avsedd funktion med fettavskiljaren rekommenderas att den töms
en gång i månaden vid kontinuerlig användning. Fettet härstammar från
beredningen av mat och mängden fett som sköljs ner genom avloppet beror på
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flera orsaker. Dels beror det på hur väl använda köksredskap, porslin och bestick
görs rent innan de diskas, dels på hur mycket fett som tillförs matlagningen utöver
det råvarorna innehåller i sig själva och dels på hur städningen i köket utförs så att
överblivet fett från beredningen inte sköljs ner i avloppet i möjligaste mån.
Mängden planerade tömningar av din fettavskiljare påverkas dock inte av detta.
Däremot kan behovet av extra tömningar minska genom ett medvetet arbete med
hur frågan hanteras hos just er.

Kan vi inte ta hand om regionens fett i vår egen biogasanläggning
i Forsbacka?
Svar: I dagsläget kan biogasanläggningen inte behandla fettslam på grund av att
det gör processen för blöt vilket skulle kunna döda den mikrobakteriella floran i
rötkammaren. Frågan utreds för tillfället och våra förhoppningar är att hitta en bra
miljöriktig och långsiktig lösning för att kunna ta in fettet i biogasanläggningen.

Har taxehöjningarna nåt att göra med det aktieägartillskott som
Gästrike återvinnare går in med till Ekogas?
Svar: Nej!
De höjningar som nu föreslås har inget med Gästrike Ekogas att göra. Det
aktieägartillskott som förbundet ger till Gästrike Ekogas påverkar förbundets
resultat med ca 100 tkr per år i form av räntekostnader. Förbundet och Gästike
Ekogas är egna juridiska personer och har skilda ekonomier.
Anledningen till att vi höjer avgifterna är främst kopplade till höjda kostnader för
förbränning och drivmedel, samt att nya förordningar för tidningar och
förpackningar ställer högre krav på vår verksamhet som innebär omstruktureringar
och nya investeringar i nya insamlingssystem för avfall.

Dokument ID: 20190618-10079, Revision: -

Vad händer om någon kommun inte antar förslaget till
avfallstaxa?
Svar: Då behöver ärendet göras om, förankras på nytt och skickas ut till alla fem
kommunerna för beslut igen. Under den tid som förflyter till dess beslut är fattat,
kommer intäkterna inte att täcka kommunalförbundet Gästrike återvinnares
kostnader. Det är därför av stort värde om förbundets medlemskommuner fattar
samstämmiga beslut om det förslag till avfallstaxa som förbundets styrelse har
föreslagit.
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Persson, Daniel, 0297-55568
daniel.persson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens månadsredovisning per juli 2019. Kommunstyrelsen
beslutade 2019-06-11, § 91 att återrapportering av vidtagna och planerade
åtgärder med anledning av prognosticerat underskott ska ske vid
kommunstyrelsens sammanträde i september.
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Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

10

Verksamhet
NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET

11

STÖD TILL POLITISKA PARTIER

Budget
2019
2 450

Årsprognos
2019

Avvikelse
årsprognos
2019

Budget
Jul
2019

Ek uppf
Jul
2019

Avvikelse
Jul
2019

2 750

-300

1 429

1 891

-462

836

836

0

488

378

110

5 635

13

ÖVRIG VHT

5 635

0

3 287

3 147

141

30

FYSISK O TEKNISK PLAN

800

0

467

389

77

32

NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER

800
2 320

2 320

0

1 353

1 272

81

120

120

0

70

40

30

4 550

4 550

0

2 654

2 224

430

0

0

0

0

-16

16

8 800

8 800

0

5 133

5 404

-271

350
990

350

0

204

178

26

990

0

578

503

74

3 600

3 600

0

2 100

1 590

510

24 550

24 550

0

14 321

13 670

650

100

100

0

58

349

-290

1 995
57 096

1 995
57 396

0
-300

1 164
33 306

1 133
32 154

30
1 152

ENSAMKOMMANDE BARN

0

1 000

-1 000

0

750

-750

FLYKTINGVERKSAMHET

0

-1 500

1 500

0

-973

973

5 444
5 444

6 694
6 194

-1 250
-750

3 176
3 176

3 756
3 534

-580
-358

205

205

0

120

-125

245

33
38
39

TURISM
RÄDDNINGSTJÄNST
KOMMUNAL BEREDSKAP

53

KOMMUNIKATIONER

71

FOLKHÄLSA - BRÅ

79

FÄRDTJÄNST

91
93
94

UTVECKLINGSMEDEL
KOMMUNADM
INTERNATIONELLT

96
PERSONALADM
Summa KS (exkl teknik och AME/Integration)
AME/Integration
20
21

22
ARBETSMARKNADSENHETEN
Summa AME/Integration
Teknikområdet
30

FYSISK O TEKNISK PLAN

34

VÄGAR, GATOR O PARKER

6 985

6 985

0

4 075

4 215

-140

773

BOSTADSANPASSNING

1 150

1 150

0

671

298

373

93

KOMMUNADM

2 155

2 155

0

6

FASTIGHETER
Summa Teknikområdet

24 908

14 863
25 358

-450
-450

1 257
8 408

1 251

14 413

14 530

7 152
12 791

1 256
1 738

Summa kommunstyrelsen totalt

87 448

88 948

-1 500

51 011

48 479

2 532

Kommentarer:
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2019-07-31 visar att nämnden har ett överskott om 2 532 tkr. Inom
nämnden är det flera verksamheter som just nu har svaga överskott men som på helår ändå har en +/- 0 prognos .
Nämnds- o Styrelseverksamhet har en årsprognos med underskott på 300 tkr. Det beror på det nya arvodesreglementet
som ej tillfullo kompenserats i budget samt två utbildningsdagar som inte heller var budgeterade.
AME/Integration - Verksamheten Ensamkommande Barn visar ett underskott på 750 tkr per juli. Verksamheten kommer
att upphöra sista maj men avvecklingskostnader kvarstår varför det visar på ett underskott om 1 mkr i årsprognos.
Flyktingverksamheten har minskat mottagande vilket ger minskad verksamhet. I juli ligger det ett överskott på 973 tkr
med en årsprognos med överskott på 1,5 mkr. Arbetsmarknadsenheten visar ett underskott på 580 tkr just nu.Det finns
flera osäkerhetsposter med minskat antal deltagare, arbetsförmedlingens framtid osv. Årsprognosen pekar mot ett
undeskott på 1,25 mkr.
Teknikområdets årsprognos är ett underskott om 450 tkr på Fastigheter. Det beror på att kapitalkostnader/avskrivningar
ökat mer än vad vi tog hänsyn till i budget. Även El och Fjärrvärme ser ut att ha ökat mer än budgeterat men här hänger
mycket på hur hösten utvecklas. Sen har vi beräknade tillkommande kostnader för paviljongerna i Åbyggeby, både initialt
och drift.
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Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning - nämnderna
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Nämndernas månadsredovisning per juli 2019.
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Socialnämnden

Verksamhet

Års-

Avvikelse

Budget

prognos

årsprognos

Juli

Juli

Juli

2019

2019

2019

2019

2019

2019

341
180
0
200
200
921

391
180
0
200
200
971

-50

INDIVID- O FAMILJEOMSORG
INDIVID- O FAMILJEOMSORG
BARN- O UNGDOMSVÅRD
INSATSER VUXNA
EKONOMISKT BISTÅND
Summa IFO

7 062
4 837
4 405
10 000
26 304

6 812
4 337
4 105
9 300
24 554

VÅRD OCH OMSORG
SÄRSKILDA BOENDEFORMER
HANDLÄGGARENHETEN
STÖD I ORDINÄRT BOENDE
ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG
ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG
HEMSJUKVÅRD
LAG OM STÖD O SERVICE LSS
SOCIALPSYKIATRI
Summa VÅRD OCH OMSORG

43 350
1 785
20 845
-82
12 767
10 029
26 256
3 845
118 795

43 350
1 785
20 545
-82
12 567
10 029
26 056
3 745
117 995

146 020

143 520

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET
KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING
ALKOHOLTILLSTÅND MM
FAMILJERÄTT
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg)

Summa SN totalt

71

Budget

Ek uppf

Avvikelse

-50

199
105
0
117
117
537

278
88
-37
130
17
476

-79
17
37
-14
100
61

250
500
300
700
1 750

4 120
2 822
2 570
5 833
15 344

3 371
2 534
2 224
4 493
12 621

749
287
346
1 341
2 723

200
100
800

25 288
1 041
12 160
-48
7 447
5 850
15 316
2 243
69 297

24 097
1 039
11 503
-101
6 821
5 467
15 101
2 209
66 136

1 191
2
657
53
626
383
215
34
3 161

2 500

85 178

79 233

5 945

300
200

OCKELBO KOMMUN
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN - Ekonomisk uppföljning

Verksamhet
10
NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET
42
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET
43
KULTURSKOLA
44
IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN
45
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET
46
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
60
FÖRSKOLEKLASS
61
FÖRSKOLA
62
FRITIDSHEM
63
OBLIGATORISK SÄRSKOLA
64
GRUNDSKOLA
66
VUXENUTBILDNING
67
GYMNASIESÄRSKOLA
69
GEMENSAMMA KOSTNADER UTB
97
KOSTVERKSAMHET
Summa UKN (exkl program 65 gymn)
65
GYMNASIESKOLA
Summa UKN totalt

2019
juli

PREL

Budget
2019
303
1 450
3 070
4 820
218
3 597
2 571
32 772
3 478
2 330
46 024
11 577
3 580
-1 420
0
114 370

Budget
juli
2019
177
846
1 791
2 812
127
2 098
1 500
19 117
2 029
1 359
26 847
6 753
2 088
-828
0
66 716

20 039
134 409

11 689
78 405

Utfall
juli
2019
226
1 010
1 931
3 143
111
1 970
1 761
20 176
1 891
1 065
29 490
6 194
2 131
-760
64
70 403
11 143
81 546

Avvikelse
Förbrukn i %
juli
Riktpunkt
2019
58,3%
-49
74,6%
-164
69,7%
-140
62,9%
-331
65,2%
16
50,9%
128
54,8%
-261
68,5%
-1 059
61,6%
138
54,4%
294
45,7%
-2 643
64,1%
559
53,5%
-43
59,5%
-68
53,5%
-64
-3 687
61,6%
546
-3 141

55,6%
60,7%

Årsprognos
2019
353
1 450
3 070
4 820
218
3 597
2 571
34 172
3 478
2 330
48 024
11 077
3 380
-1 420
0
117 120
22 339
139 459

Avvikelse
årsprognos
2019
-50
0
0
0
0
0
0
-1 400
0
0
-2 000
500
200
0
0
-2 750
0
-2 300
-5 050

Uppf %
årsprognos
2019
116,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
104,3%
100,0%
100,0%
104,3%
95,7%
94,4%
100,0%

Nämndverks har gått över riktpunkten för budget. Det är färre sammanträden på hösten, vilket borde medföra mindre kostnader.
Allmän fritidsverksamhet och Kulturskola har negativ avvikelse per juli, men bidragen är utdelad till största delen på våren, mindre bidrag på hösten. Avvikelsen
beräknas minska. Årsprognos noll.
Idrotts- och fritidsanläggningar har kostnader för reparationer och underhåll i projekt (Rönnåsen & Åbergs fäbodar) som går över budget. Ersättning betalas ut
från Friluftsfrämjandet och Länsstyrelsen. Därav beräknas avvikelsen bli noll.
Bibliotek inom budget.
Fritids och förskoleklass tar ut varandra.
Förskolan Kostnader ny tjänst inom Elevhälsa 1,0 ÅA samt utökad chefstjänst 0,5 ÅA biträdande förskolechef. Beräknas gå över budget enligt prognos.
Grundsärskola har överskott just nu, men ny elev börjar till hösten. Årsprognos noll.
Grundskolan har ökat sina kostnader. Statsbidragen är utlagda för hela höstterminen. Lönebidrag för juli är utlagd. Stora statbidraget Nyanländas lärande dock
osäkert.
Vuxenutbildningen håller ihop sin budget. Om inget oförutsett händer så ser det ut som att verksamheten kan gå med överskott. ca 500tkr.
Gymnasiesärskola en elev som har slutat, det minskar kostnaderna med ca 200tkr.
Gymnasieskolan går fortfarande under budget, 546tkr, men beräknar 2 300tkr över budget vid årets slut. Faktiska kostnader.
Verksanhet 69 Det saknas integration för mars månad. Har fått intäktetr tom Maj. Prognosen baseras på uppskattad intäkt.
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget
2020 - 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2020 - 2022 behandlas och
diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober.
Sammanfattning av ärendet
Konsekvenser utifrån fastställda ramar
Förutsättningar
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2020 – 2022
Fastställd budgetram
Kommunstyrelsen

2020

2021

89 808

90 486

2022
92 196

Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion inför
ekonomiutskottet
Budget
2020

Sammanfattning
Tillkommande behov (belopp i tkr)
Kapitalkostnader och utökade lokaler

2 200

Konsekvenser av nytt arvodesreglemente

450

Planarbete - löpande

200

GDPR

200

Projektledare E-tjänster

300

Socialamedier/FB/Hemsida

150
3 500

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-26, förutsättningar och konsekvenser
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Ärendet
Tillkommande lokaler och kapitalkostnad
Åbyggeby skola har kompletterats med paviljonger för att möta de ökade
antalet elever. Dock saknas medel i budget för drift och kapitalkostnad av
dessa.
Vi ser också ökade kapitalkostnader när Wij förskola samt C-huset aktiveras.
Alla beslut som ligger utöver ram för investering får konsekvenser för
driften genom ökade kapitalkostnader som ej ryms i befintlig ram. Genom
övergång till komponentavskrivning har vi hittills kunnat möta mycket av
detta men nu finns inte längre den möjligheten.
Kostnaderna för byte av ventilation i Centrumhuset kombinerat med nytt
rum för sophantering och reservkraft är något osäker. Delar av investeringen
kommer att mötas av lägre driftskostnader, andra av externt stöd till
investeringen men som det ser ut just nu kommer det ändå bli delar som
belastar driften negativt då investeringen ser ut att bli större än den
ursprungliga planen.
Konsekvenser av nytt arvodesreglemente
Det nya arvodesreglementet som antogs inför 2019 innebär ökade kostnader
som inte ryms inom befintlig budgetram.
Planarbete
Vi har under lägre tid haft låga kostnader för det löpande planarbetet och
därmed också en låg budget. Nu ser vi att vi är i behov av en
budgetförstärkning då antalet planarbeten ökat.
Kostnaden för att ta fram en ny översiktsplan antas komma att kosta 2-2,5
mkr utslaget på en flerårsperiod. KS kommer tillsammans med VGS att ta
fram en projektplan enligt tidigare fattat beslut. När projektplanen är klar
kommer dessa kostnader att tydliggöras.
Dataskyddsförordningen - GDPR
I maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft och den påverka alla
verksamheter där vi på något sätt arbetar med personuppgifter. Ockelbo
kommun samarbetar med Gävle- och Hofors kommun i en gemensam
organisation med dataskyddsombud placerat i Gävle. Detta kontor arbetar
mot de tre kommunerna och deras bolag. Utöver det finns
dataskyddssamordnare på lokalnivå i kommunen.
Vår budget för GDPR arbetet är idag 200 tkr men behöver fördubblas för att
täcka de kostnader vi har.
E-tjänster
Vi har sedan ett antal år en e-tjänsteplattform med e-tjänster där invånare,
företagare, besökare kan utföra ärenden. Det är bland annat ansökning om
förskoleplats, skolskjuts, hantering av avtal kring elevdatorer,
medborgarförslag och vigselhantering.
Sedan i våras har vi nu också en plattform gemensam med Gävle kommun
för Interna e-tjänster, d.v.s. för personer med interna användarkonton i
kommunen.
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Här finns en stor potential att effektivisera ärendeflöden inom kommunen,
framför allt sådana som kan underlätta för chefer i hantering av anställningar
och tillhörande tjänster.
Det vi saknar är personal som har tid och kompetens att tillsammans med
verksamheterna utveckla och bygga e-tjänster samt att underhålla dessa över
tid. Detta gäller för såväl externa som interna e-tjänster och är med fördel
samma person eftersom det är samma tekniska plattform i den externa och
interna.
Sociala medier – Hemsida - Intranät
Hemsida och Intranät bygger idag på en gammal plattform och har behov av
uppgraderingar. Detta kommer att kräva tid av både oss och IT-Gävle /
konsulter. Vi ser också ett kommande behov av att öka vår närvaro på
Sociala medier.
Övrigt att beakta
Inköpssamverkan
Ett framtida inköpssammarbete utreds och det är ännu förtidigt att säga vad
det kan komma att kosta i form av externa eller egna resurser. Det mesta
tyder dock på en ökad kostnad mot idag. Vi kommer att behöva stärka upp
på hemma plan för att kunna bevaka och tillgodo se de behov som finns.
Integration/arbetsmarknad
Stor osäkerhet råder inom det här området. Vad kommer att hända med
Arbetsförmedlingen och hur påverkar det vår roll som kommun. Vad händer
i världen i stort och hur kommer Sverige att agera. Finns behovet att
återuppväcka projektet ”Från försörjningsstöd till anställning”. Se mer i
bilaga.
Lokaler utredningen / Internhyra
Vi ser ett behov av att damma av den påbörjade lokalutredningen. Här
kommer det att behövas extern hjälp att komma vidare. Vi behöver se över
en modell för eventuellt kommande internhyra för att på bästa sätt nyttja de
lokaler vi har. Här vill vi också flagga för att avyttra lokaler som vi ej har
behov av.
Yttre skötsel
Från januari 2019 har vi övertagit viss personal från Wij Trädgårdar. Då vi
nu har egen kompetens inom yttre skötsel ser vi att det finns möjliga
samordningsvinster att göra i samverkan med bl.a. Ockelbogårdar och
arbetsmarknadsenheten. Nuvarande avtal på yttre skötsel gäller fram till juni
2021 med möjlighet att förlänga 1 + 1 år. Vi vill undersöka förutsättningarna
att bedriva yttre skötsel i egen regi och vi tror att det kan bedrivas utan
merkostnader och ge en stabilare kvalité.
Wij Trädgårdar
Enligt beslut i fullmäktige i oktober 2019 antogs en tidsplan för förändrad
drift- och ägandeform av Wij Trädgårdar. Vi kan se ett behov av en
koordinator för att knuffa igång och knyta samman de olika delarna i
övergången till dess att den nya organisationen format sig.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-08-28

KS 2019/00574

Investeringsbudget

Kommunens investeringsram för 2020 – 2022 är 6,9 mkr/år. En
investeringsplan på ram kommer att presenteras på m

76

Sida

4(4)

2019-08-21

BEAKTA INFÖR BUDGET 2020 - 2022
ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION
Stora oklarheter hur arbetsmarknadspolitiken med ansvarsfördelning och
resurser kommer att fördelas under och efter arbetsförmedlingens reformperiod
2019-2021, så framtiden är mycket oviss.
Men redan nu kan vi se att arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att ha
stor påverkan på enhetens resurser. I dagsläget är det svårt att få en hel bild av
de verkliga konsekvenserna för de kommuninvånare som saknar egen
försörjning. Det vi kan se är att arbetslösheten 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
utsträckning att hänvisas till myndighetens digitala kanaler för att få kontakt med
myndigheten och därmed färre fysiska möten med de arbetssökande.
Med färre insatserför för de som är arbetslösa bedömer vi att kostnaderna för
kommunen kommer att öka och individerna kommer i kläm.
Kommunen behöver också processa fram en strategi hur kommunen ska hantera
och agera med de nya förutsättningarna.
Utvecklingsförslag
En åtgärd att stärka personer med försörjningsstöd att komma till egen
försörjning är att återuppta det framgångsrika projektet från försörjningsstöd till
anställning. Om enheten ska driva projektet behövs ett tillskott under 2020 –
2022. För 10 årsplatser krävs ett tillskott på 1 mkr/år och för 20 årsplatser 2
mkr/år till enheten. Medlen avser del av lönekostnader för de som har
försörjningsstöd och anställs inom projektet. Övriga lönekostnader finansieras av
arbetsförmedlingen via subventionerade lönebidrag och Individ och
familjeomsorgen (motsvarande försörjningsstödkostnad).

Ockelbo Kommun, 816 80  Sjöängvägen 35  0297-555 00  www.ockelbo.se
Arbetsmarknad och Integrationsenheten  Thomas Larsson  0297-555 21  070-4141462 
thomas.larsson@ockelbo.se
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I bifogad bilaga ger Sveriges Kommuner och Landsting genom ordförande
Anders Knape en sammanfattning av sin syn på reformprocessen.
Bilaga

Arbetsförmedlingen har minskat sin personalstyrka och kommer att minska
antalet kontor. Fler förändringar är på väg. SKL har lämnat sin sina synpunkter
på den kommande processen.
Anders Knape, SKL
– Arbetslösa får sämre service och arbetsgivare som vill rekrytera hindras av en
arbetsmarknadspolitik och en Arbetsförmedling som inte fungerar. Om
förändringen sker utan tillräcklig eftertanke förvärras situationen. Exempelvis har
staten minskat resurserna för arbetsmarknadsinsatser avsevärt samtidigt som vi
riskerar att skicka tillbaka flera miljarder i socialfondsmedel som inte förbrukas,
säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL).
– Detta innebär att arbetsuppgifter vältras över på kommuner och regioner utan
ersättning, vilket innebär mindre finansiella medel till andra välfärdsområden som
vård, skola och omsorg.
Säkra reformperioden för arbetssökande och kommuner
Lokal närvaro och kännedom är viktig för att stödja arbetssökande, säkra
matchningen till arbetsgivares kompetensbehov och bygga en god samverkan
mellan samhällsaktörer. Arbetsförmedlingen måste säkra personell närvaro och
service över hela landet under reformperioden 2019–2021. Ingångna avtal om
samverkan mellan Arbetsförmedling och kommuner behöver värnas och
utvecklas.
– Arbetsförmedlingen drar ner på personal och kontor innan de LOV-aktörer som
ska ta över finns på plats. Det är inte rimligt att kommuner tvingas gå in och
kompensera en ostrukturerad förändringsprocess för att inte tala om effekten för
individer som kan komma i kläm, säger Anders Knape.
Idag har kommunerna årliga kostnader för arbetsmarknadsinsatser om totalt
drygt tio miljarder kronor, i dessa ingår ekonomiskt bistånd till individer på grund
av arbetslöshetsrelaterade skäl. Det här är en kostnad som inte skulle behövas
om arbetsmarknadspolitiken fungerade. Det finns en stark oro bland landets
kommuner att dessa utgifter ytterligare kommer att öka de närmaste åren. Att
finansieringsprincipen följs måsta vara en självklarhet under reformperioden –
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och i framtiden. Kommunernas budgetar kan inte belastas för att staten väljer att
reformera en statlig myndighet.
Låt kommunerna göra det de är bra på
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar men viktiga delar åligger
kommunerna. Det är bara genom tydlig ansvarsfördelning och nära samarbete
som vi kan lyckas med att få fler i arbete. SKL lyfta fram några centrala frågor
och konstruktiva förslag:
1. Låt kommuner vara utförare inom eller vid sidan om ett LOV-system.
Kommunerna har lång erfarenhet av att stödja individer som står långt
från arbetsmarknaden och har dessutom de starkaste incitamenten för att
lyckas genom sitt ansvar för kommunmedborgarna, nyanlända och
kostnader för ekonomiskt bistånd.
2. Pröva olika former av utförande av statliga arbetsmarknadsinsatser och
växla sedan upp det som fungerar 2021. Nu finns tillfälle att testa det
arbetsmarknadspolitiska program SKL har tagit fram och att ge ett antal
kommuner ett rustande och samordnande uppdrag för arbetslösa som
står långt från arbetsmarknaden som förberedelse för att sedan få stöd av
matchande LOV-aktörer.
3. Säkra en transparent och förankrad reformprocess innan förändringar
genomförs. Vi står inför den största reformeringen av
arbetsmarknadspolitiken i modern tid och detta sker mycket snabbt. Utan
ordentliga konsekvensanalyser och en strukturerad dialog med olika
samhällsaktörer riskerar vi att resultatet inte blir bra.
– Många arbetslösa är i behov av kontinuerliga insatser från flera aktörer för att
närma sig arbetsmarknaden. Låt kommunerna ta den viktiga roll som de kan och
har kompetens för, säger Anders Knape.
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OCKELBO KOMMUN

Kommunstyrelsen

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021 - 2022

Sammandrag driftbudget nettokostnader

Nämnds- o Styrelseverksamhet
Stöd till plitiska partier
Västra Gästriklandssamhällsbyggnadsnämnd
Överförmyndarverksamhet
Gemensam Verksamhetsnämnd
Fysisk o teknisk planering
Näringslivsfrämjande åtgärder
Turismverksamhet
Räddningstjänst
Kommunal beredskap
Kommunikationer
Folkhälsa - BRÅ
Färdtjänst
Utvecklingsmedel
Kommunadminstration
Internationellt
Personaladministration
Summa kommunstyrelsen

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

2 158
698
3 020
675
17
586
1 884
138
4 420
8 672
348
829
3 031
24 409
108
1 690
52 683

2 450
836
4 785
800
50
800
2 320
120
4 550
8 800
350
990
3 600
24 550
100
1 995
57 096

2 490
840
4 956
800
50
800
2 380
150
4 700
9 000
300
950
3 400
24 995
100
1 970
57 881

2 540
857
5 054
800
50
800
2 428
150
4 794
9 180
300
969
3 400
25 495
102
2 009
58 928

2 591
874
5 055
800
50
800
2 476
150
4 890
9 364
300
988
3 400
26 005
104
2 050
59 896

2 848
1 949
5 830
6 729

5 444
5 444

5 529
5 529

5 616
5 616

5 704
5 704

Fysisk o teknisk planering
Vägar, gator, parkering
Bostadsanpassning
Kommunadminstration
Fastigheter
Summa teknikområdet

769
4 472
674
2 470
12 437
20 822

205
6 985
1 150
2 155
14 413
24 908

260
7 215
1 150
2 113
14 660
25 398

260
7 401
1 173
2 155
14 953
25 943

260
7 689
1 196
2 198
15 252
26 596

Summa totalt

80 234

87 448

88 808

90 486

92 196

88 808

90 486

92 196

AME/Integration

Mottagande av ensamkomna barn
Integration
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa AME/Integration

-

Teknikområdet

Preliminär ram KF § 57/2019
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Kommunstyrelsen

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021 - 2022

Sammanställning totalt - års- och flerårsbudget 2020 - 2022
Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

Netto

80 234

87 448

88 808

90 486

92 196

Driftsbudget, ram

82 768

87 198

-

-

-

Kapitalkostnad

15 720

16 287

16 990

16 700

16 700

Driftbudget

Personalkostnad

52 553

Antal årsarb
Investeringsbudget, ram

59 013

52 085

53 647

55 257

93,44

81,75

82,75

83,75

11 600

6 900

6 900

6 900

Sammanställning
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Kommunstyrelsen

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021 - 2022

Investeringsbudget

Verksamhet/projekt

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

Ospecificerat

800

600

600

600

Administration

300

300

300

300

Fastigheter

6 500

Framtidens centrum

4 000

6 000

6 000

6 000

Möjligheternas hus
Ventilation C-hus
Förskola Södra
Kommunal teknik
Totalt

11 600

6 900

6 900

6 900

Ram

11 600

6 900

6 900

6 900

-

-

-

Avvikelse

Beskrivning
Bostadsförsörjningsplan
Bostadsförsörjningsplan
Kommunens investeringsnivå är fastställd till 11,0 mkr. Av dessa fördelas 8,0 mkr till styrelse och
nämnder.
Kommunstyrelsens del av investeringsbudgeten är 6 900 tkr. Om övriga nämnder är i behov av medel
reduceras kommunstyrelsens anslag motsvarande. Fördelning och behov diskuteras vidare i
samband med långsiktig investeringsplan och i samband fastställande av kommunstyrelsens
förvaltningsbudget.

Investering 2020 - 2022
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Kommunstyrelsen

Årsbudget 2020
Flerårsbudget 2021 - 2022

Nyckeltal
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KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR, UPPDRAG OCH UTMANINGAR
INFÖR BUDGETPERIODEN 2020 – 2022
Politisk verksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Politisk verksamhet som omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, partistöd, ersättning till partiföreträdare, valnämnd. Stöd till de politiska partierna utgår i form
av partistöd, utbildningsbidrag och oppositionsersättningar. Samtliga bidrag utgår med en
procentsats av riksdagsmannaarvodet.
Partistöd och utbildningsbidrag ska ge de olika politiska organisationerna möjlighet att bedriva ett partipolitiskt arbete på bred bas. Oppositionsersättningarna syftar till att ge oppositionen bättre möjligheter till insyn i den kommunala verksamheten.

Västra Gästriklandssamhällsbyggnadsnämnd
Sandviken, Hofors och Ockelbos kommuner samverkar i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden hör en gemensam förvaltning benämnd Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
Samhällsbyggnadsnämndens målgrupp är de fysiska och juridiska personer som söker
olika typer av lov, tillstånd eller vill ha fastighetsbildningsåtgärder utförda. Som exempel
kan nämnas kommunernas invånare, fastighetsägare, företagare.
Tillståndsprövning och tillsyn sker i huvudsak enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt
livsmedelslagstiftningen. Samhällsbyggnadsnämnden ska även tillgodose behoven av
grundläggande geografiska data och följdprodukter från dessa data.

Överförmyndarverksamhet
I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndarverksamhet inrättad. Den kan
bestå av överförmyndarnämnd eller överförmyndare. Överförmyndarens verksamhet styrs
främst av Föräldrabalken. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet
och genomför varje år kontroll av densamma. Den som inte är nöjd med de beslut överförmyndaren fattar kan överklaga besluten hos tingsrätten. Sandviken, Hofors samt Ockelbo
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kommuner ingår en gemensam överförmyndarnämnd. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden

Integration och arbetsmarknad
Verksamhetsbeskrivning
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 utvecklar enheten projekt som syftar till att stärka individen och
främja kommunens utveckling. Främja ömsesidig integration.
Länsstyrelsen och kommunen har en överenskommelse om mottagning av xx flyktingar

Infrastruktur och samhällsplanering (fysisk och teknisk planering)
Samhällsplanering
Verksamhetsbeskrivning
För att trygga framtida markbehov för industri- och bostadsbyggande ska kommunen hålla
en så god markberedskap att planer på exploateringar skyndsamt skall förverkligas. Kommunstyrelsen har ansvar för översiktsplanearbetet samt övrig övergripande fysisk planering. Under varje mandatperiod ska översiktsplanens aktualitet prövas och vid behov omarbetas.
Bostadsförsörjningsprogram

Bredband
Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att kommunen ska delta i det länsgemensamma
samverkansprojektet via strukturfonder och Tillväxtverket. Region Gävleborg står som
projektägare och respektive kommun utgör ett delprojekt. Medel kan endast nyttjas till att
bygga ortssammanbindande nät

Näringsliv och turism
Verksamhetsbeskrivning
Näringslivsenheten ska skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat och en bra företagsmiljö samt stimulera nyföretagande och attrahera externa etableringar.
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Vidare ska de stödja och utveckla samsynen mellan företagare, politiker och tjänstemän i
näringslivsfrågor. Näringslivsenheten ska ge information och verka för att utbildningar når
företagare och skapa mötesplatser och stimulera till att befintliga nätverk samarbetar.
Enheten ska arbeta för att utveckla platsen Ockelbo som besöksmål och som en attraktiv
plats att bo och driva verksamhet på.

Gästrike Räddningstjänstförbund
Verksamhetsbeskrivning
Ockelbo kommun är medlem i Gästrike Räddningstjänsförbund, GR. Förbundet fungerar
som räddningsnämnd åt medlemskommunerna i Gästrikland. Utöver ren operativ räddningstjänst är förbundet mycket aktivt i brandsyn, tillsyn av brandfarliga varor, externa och
interna utbildningar m m.
Allt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi ligger på förbundet och kommunen betalar en ersättning för utförda tjänster som står i proportion till behövlig insatsstyrka för
Ockelbo. Operativt finns en första utryckningsstyrka i Ockelbo med ett befäl och fyra
brandmän samt insatsledare och brandingenjörer i beredskap. Ockelbo har dessutom tillgång till de resurser i övrigt som finns inom förbundet. Vid larm till bygdebränder i Ockelbo
förstärks larmen med automatik till tankbil och höjdfordon från stationerna i Gävle och
Sandviken.

Kommunal beredskap
Verksamhetsbeskrivning
Kommunen är högsta totalförsvarsmyndighet på lokal nivå. I uppgifterna ingår främst ett
ansvar för kommuninnevånarna i fred, vid extraordinära händelser, svår påfrestning och
krig. Verksamheten finansieras av statliga pengar. Verksamheten finaniseras av statligar
bidrag och finansierar en halvtidstjänst. Övrigt bidrag används för att förebygga kriser och
till utbildningar och övningar.
Kommunstyrelsen är kommunens Krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen ska i samarbete
med övriga nämnder utarbeta erforderliga risk- och sårbarhetsanalyser samt krishanteringsplan för extraordinära händelser.
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det krav på att kommunen ska utarbeta ett
handlingsprogram för den förebyggande verksamheten inom sitt geografiska område och
ett handlingsprogram för den operativa verksamheten, räddningstjänst, med syftet att redovisa hur kommunen och förbundet uppfyller dessa krav. En del av kommunens uppgifter sköts idag av Gästrike Räddningstjänstförbund på entreprenad.
Tjänsten som säkerhetschef ingår i tjänsten som teknisk chef. I denna tjänst ingår dock
inte ansvaret för LSO med mera av de ordinarie ansvarsområdena inom kommunal säkerhet. Dessa ligger till största delen på beredskapssamordnaren. Tjänsten som beredskapssamordnare kombineras med tjänst som folkhälsosamordnare.
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Kommunikationer
Verksamhetsbeskrivning
Kollektivtrafiken i kommunen vilar på tre ben:


Inom kommunen körs Kuxatrafiken: avgiftsfri kollektivtrafik öppen för alla sedan 1995.
Samverkan sker med Ockelbo taxi.



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.

Ockelbo kommun verkar för en omställning till fossilfria transporter. Kuxatrafiken och 33
av kommunens 34 fordon körs på fossilfri diesel, HVO.

Folkhälsa – BRÅ
Verksamhetsbeskrivning
Folkhälso- och brottsförebyggande verksamheten initierar, driver, stödjer och samordnar
folkhälsoinsatser och brottsförebyggande insatser i kommunen. Kommunala folkhälsostrategier ska upprättas utifrån de nationella folkhälsomålen. En ledningsgrupp Folkhälsa/BRÅ med bred representation både inom och utanför kommunens verksamhetsområden är knuten till verksamheten. Inom folkhälsosamordnaruppdraget ingår åtskilliga undersamordnaruppdrag.

Utvecklingsmedel
Verksamhetsbeskrivning
Inför 2010 avsattes 2,9 mkr till utvecklingsmedel i Visionens anda. Detta anslag har inför
20xx utökats till 3,4 mkr.
Fördelning av dess medel har årligen beslutats av kommunstyrelsen. Ett visst anslag är
avsedda för att stödja och bidra till att utveckla verksamheter och bedriva projekt som förverkligar kommunens VISION 2030. Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen projektmedlen efter ansökan som beskriver det tänkta utvecklingsprojektet.
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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 cykel-vägar, 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.
Övriga områden som ligger inom teknikområdets ansvar är parkeringsövervakning samt
taxa för överträdelse (övervakningen köps av Securitas), tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark samt torghandel med taxa för torgplatser, åtgärder vid konstaterade föroreningar och nedskräpning där ansvar inte kan fastställas och bostadsanpassning

Kommun- och personaladministration
Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsområdet inrymmer kommunkontoret och dess verksamhet. Information, ekonomi, personal, teknik, arkiv, inköp och IT-funktion, kommunadministrationens vaktmästeri
samt kostnader för förvaltningschefer.
Under den kommande treårsperioden kommer fokus ligga på att öka produktiviteten och
förbättra servicen till kommuninnevånarna. För att uppnå detta mål kommer samverkan
möjligheter eftersträvas i högre grad. Detta är också ett led i att kvalitetssäkra verksamhetsdriften och samtidigt ge personalen möjlighet till kompetensutveckling.
Kommunkontoret svarar för ärendeberedning och verkställighet samt ger stöd till den politiska organisationen m fl organ. Kontoret har också en bred serviceroll gentemot kommuninvånarna, företagen m fl. Huvuddelen av verksamhetsområdets kostnader utgörs av
personalkostnader, dataverksamhet samt lokalkostnader.
Inköp Gävleborg
Kommunen ingår i förbundet Inköp Gävleborg. Verksamhetsbeskrivning och redovisning
ingår i begreppet kommunadministration.
Övriga områden




Dokument- och ärendehanteringssystem
Information och marknadsföring
Vaktmästeri
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Personaladministration
Kommungemensamma satsningar på personalfrågor, dels åtgärder som är lag- eller avtalsbundna samt vissa kommunala prioriteringar, såsom anslag för anpassning, arbetsmiljö och jämställdhet. Premie för ansvarsförsäkring samt företagshälsovård. Det sker en
satsning på rehabilitering och arbetsmiljöfrågor.

Internationalisering
Verksamhetsbeskrivning
Ockelbo kommun har sedan många år vänorter i våra nordiska grannländer samt en i
USA. Ockelbo kommun är medlem i en vänortssammanslutning, Charter of European Rural Communities, där en kommun från varje EU-land deltar. Samarbetet finansieras delvis
med EU-medel.
Samarbetet syftar till att förverkliga den europeiska idén innebärande bl a vidgad kunskap
samt förståelse för olika kulturer, levnadsbetingelser och språk. Förutom traditionell
vänortsverksamhet är utbytet, primärt inriktat mot de sociala, ekonomiska och kulturella
områdena.
Ambitionen är att ha stor bredd på kontaktutbytet så att "vanliga" människor och då inte
minst ungdomar och föreningar får ta del av de möjligheter som nätverket erbjuder.
Ockelbo kommun samverkar med Gävle, Sandviken, och Älvkarleby kommun för att
kunna utveckla det internationella arbetet.
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Nyckeltal KS
Öppet arbetslösa i % av registrerad arbetskraft
16-64 år

2018

2017

Ockelbo

3,7

4,0

Länet

3,8

3,8

Riket

3,8

4,0

18-24 år

2018

2017

Ockelbo

3,7

3,0

Länet

4,6

4,5

Riket

4,1

4,6

Totalt arbetslösa i % av registrerad arbetskraft
16-64 år

2018

2017

Ockelbo

11,2

12,1

Länet

9,5

10,6

Riket

7,0

7,5

18-24 år

2018

2017

Ockelbo

16,8

18,0

Länet

14,4

17,5

Riket

8,9

10,4

2018

2017

2016

2015

2014

5 906

5 896

5 856

5 849

5 765

2018

2017

2016

2015

2014

233

263

232

274

217

Befolkningsutveckling
Antal invånare 31
december

Företagsklimat
Enligt Svenskt
näringslivs ranking

Tillgång till minst 100 Mb bredband - andel i %
2018

2017

2016

2015

2014

Ockelbo

50,8

40,4

36,1

28,4

18,5

Länet

68,8

62,9

52,2

50,3

36,7

Riket

82,2

78,5

73,3

68,6

57,5

Energieffektivisering

2018

2017

2016

2015

2014

6 152,5

6 218,4

6 152,1

5 857,5

5 112,1

Ockelbo
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Antal stopp *

2018

2017

Ockelbo - tåg

196

134

Ockelbo - buss

105

110

2018

2017

2016

2015

2014

2016

2015

2014

* fr.o.m. v 51, ny trafikplan

Sjukfrånvaro

5,6

5,9

6,8

6,7

7,2

Varav långtid

28,0

37,0

38,0

40,0

44,0

Antalet anställda

2018

2017

2016

2015

2014

516

541

538

511

506

Ockelbo

Ockelbo
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KOMMUNSTYRELSEN
Taxor för kopiering och fax

Kr / sida

Svart/vitkopia

2

Färgkopia

5

Fax

3

Tomtpriser
Kommunexploaterad bostadstomt för friliggande småhus

75

Lokalhyror

500

Kr / max 4 h

Lilla Vänortsrummet

250

Stora Vänortsrummet

400

Musikrumnmet

200

Gläntan

250

2018-01-01

Gäller från

2018-01-01

Gäller från

2018-01-01

Gäller från

2018-01-01

kr/kvm

Felparkeringsavgifter
Felparkeringsavgifter

Gäller från

kr/dygn

Fullmäktige partier erlägger avgift KF 2003-03-10 §5
Uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas
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77

Torghandelstaxa
Plats

1-5

Gäller från 2018-01-01

Upplåtelsens ändamål

Marknadsstånd 9-16 kvm

Kr / år

Kr / mån

Kr / dag

-

1 200

185

6

Marknadsstånd 25 kvm

4 000

1 500

200

7

Kiosk/vagn med bygglov 28 kvm

9 000

-

-

Kr / år

Kr / mån

10 A 230 V

1 500

300

16 A 400 V

10 000

Elavgifter

För dagsplatser är elanslutning till 230V inkluderat i priset.
För ideella föreningar, skolklasser och liknande tas ingen avgift ut, gäller plats 1-5.
Under valår inom perioden 1 aug – 30 sept tas ingen avgift ut för valstugor, gäller plats 1-5.
Under Ockelbo Sommar- & Vintermarknad hyrs torgplatser inte ut, gäller platserna 1-6.
Torgplats 7 är undantagen från detta beslut eftersom platsen kräver bygglov.

Färdtjänsttaxa i Gävleborgs län
För färdtjänsttaxa hänvisas till http://www.x-trafik.se/fardtjanst-riksfardtjanst
Taxan regleras årligen via index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och specialfordon i Gävleborgs
län”.

VA-Taxa
För VA-taxa hänvisas till http://www.gastrikevatten.se/taxa-regler-och-ansvar

Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa
För taxa hänvisas till http://www.gastrikeraddningstjanst.se/
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KOMMUNSSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2019
Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera
kompetens
o

Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya medarbetare genom att erbjuda trivsamma arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter.

Värna miljön i stort och smått
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar.
o

Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande.

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

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom kontinuerlig tillgång till tomter.
Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) ska öka.

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

Korta vägen till egen försörjning i samverkan med övriga nämnder, arbetsförmedlingen och näringslivet.
Förbättra dialogen med företagare.
Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina kontakter med kommunens verksamheter.

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

Ökat användande av befintlig teknik för att minska resande.

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

Nå fler invånare, besökare och företagare i digitala forum.
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Kommunfullmäktige i Ockelbo har antagit sex strategier för att möta framtidens utmaningar:

Ständiga förbättringar

Utveckla samhället

Teknik som underlättar

Torgför Ockelbo

Trygga kompetensförsörjningen
Värna miljön i stort och smått

Styrelse, nämnder och ledningsgrupper har tagit fram mål inför 2019 kopplat till strategierna.
Kommunstyrelsens mål är:

Strategi: Ständiga förbättringar
Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Förbättra dialogen med
företagare.

Svar från Svenskt Näringslivs
enkät. Minska
glappet/skillnaden mellan
företagens och politikens svar
på frågan gällande
tjänstemännens och politikers
attityder till företagande.

Enkätsvar maj 2018

Förbättring med x enheter jämfört
med föregående mätning

Företagen svar:



Tj.män attityder: xx
Politikers attityder: xx

Politikers svar 2017*



Tj.mäns attityder: 4:50
Politikers attityder: 4:74

Företagen svar:



Tj.män attityder: xx
Politikers attityder: xx

Politikers svar



Tj.mäns attityder: xx
Politikers attityder: xx

Notering: Målet sätts efter
enkätsvaren (maj 2019)
*Politiker från kommunfullmäktige svarar på enkäten vartannat år
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Strategi: Torgför Ockelbo
Beskrivning: Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utom kommunen.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Nå fler invånare,
besökare och
företagare i digitala
forum.

Antal följare och sökträffar på
Instagram och Facebook samt
hemsidorna ockelbo.se och
visitockelbo.se

Antal
sökträffar/följare/hemsidesbesökare
under 2018.

Ökning av antalet följare
respektive besökare med xxx
antal under 2019.

Specificera per halvår samt total.

Målet sätts när mätningen
gjorts för 2018.

Strategi: Utveckla samhället
Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i. Kommunen underlättar bostadsbyggande och
företagsetableringar.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Möjliggöra inflyttning
och bostadsrotation
genom kontinuerlig
tillgång av byggklara
tomter.

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

Dagsläge: ca 20 villatomter
varav 2 tomter i sjönära läge.
Ingen tomt för flerbostadshus.

Kontinuerlig tillgång till minst
10 tillgängliga tomter i
attraktiva lägen för småhus och
1 tomt för flerbostadshus.
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Strategi: Trygga kompetensförsörjningen
Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Behålla personal och ha
lätt att rekrytera nya
medarbetare genom att
erbjuda trivsamma
arbetsplatser med
utvecklingsmöjligheter.

Sjuktal.

Sjuktal : XX

Uttag av friskvårdspeng.

Uttag av friskvårdspeng: XX

Minska sjuktalet till 5,5% eller
mindre.

Medarbetarenkät – aktuella
mätetal

Ökat uttag av friskvårdspeng
jämfört med 2018.
Komplettera med siffror för 2018.

Strategi: Ständiga förbättringar
Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Korta vägen till egen
försörjning i samverkan
med övriga nämnder,
arbetsförmedlingen och
näringslivet.

Antalet arbetslösa i
arbetsförmedlingens officiella
statistik

Ingångsvärde januari 2019.

Minska arbetslösheten i
kommunen med 50 personer.
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Strategi: Värna miljön
Beskrivning: I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar.

Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Ökat användande av
befintlig teknik för att
minska resande.

Statistik över resor med
kollektivtrafik, kommunbilar
respektive privatbilar.

Siffror gällande 2018.

Minskat totalt resande med 5
%.
Andelen kollektivtrafik ska öka i
förhållande till andra färdsätt.

Strategi: Utveckla samhället
Beskrivning: Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Tillgången till bredband
(minst 100 Mbit) har
ökat.

PTS (Post- och telestyrelsen)
årliga mätning

Aktuella siffror i föregående
mätning.

Minst 10 % ökning i jämförelse
med senaste mätningen från
Post- och telestyrelsen.
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Strategi: Ständiga förbättringar
Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i budget 2019

Medborgarna är nöjda
med kvalitet och
bemötande i sina
kontakter med
kommunens
verksamheter.

Stickprovsmätningar av
upplevelse/bemötande/kvalitet
i människors möten med
kommunens verksamheter.

Finns ej.

XX antal sådana mätningar
genomförda och analyserade.
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-27

1(1)
Referens

KS 2019/00351

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

Personalstrategiska dokumentet med mål och
handlingsplan 2020
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål för 2020
godkänns.
2. Underlagen ska behandlas av fullmäktige i samband med beslut om årsoch flerårsbudget 2020–2022.
Sammanfattning av ärendet
Det personalstrategiska dokumentet med tillhörande handlingsplan ska
inordnas i mål och budgetprocessen. Det personalstrategiska dokumentet är
ett övergripande dokument och ändras när behov föreligger.
Personalstrategiska mätbara mål och handlingsplan ska utarbetas årligen och
ska ingå i den fortsatta målprocessen.
Mätbara mål för år 2020
1. Sjukfrånvaron ska inte öka.
2. Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka
3. En värdegrund för kommunen ska utarbetas.
Områden som ska inordnas i handlingsplanen
Utifrån framtagen värdegrund ska arbetet utvecklas vidare för att
implementeras i organisationen. En viktig del att utveckla vidare är
ledarskapet.
Beslutsunderlag
Personalstrategiska dokumentet fastställt av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 105

Personalstrategisk handlingsplan med mål för 2020
Ärendet
"[Här beskriver du ärendet i detalj. Syns EJ i protokollet!]"
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PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET
Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 105

Personalstrategiskt mål
Kommunens personalstrategiska inriktning har utarbetats och fastställts av fullmäktige.
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
Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för kommande år ska föreslås av personalutskottet och fastställas av kommunstyrelsen varje år i samband med
budgetprocessen.

Personalstrategiskt mål och fokusområden
Ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivare
Detta kännetecknas av följande fokusområden


En god, sund och grön arbetsmiljö



Ett gott samverkansklimat



Ett arbete att växa i



Jämställdhet och mångfald

De fyra personalstrategiska fokusområden ska behandlas kontinuerligt av personalutskottet.

Arbetsmiljö
Ockelbo kommun har en god och sund arbetsmiljö där tydliga policys och riktlinjer finns
utarbetade och kända i organisationen.
Kommunen har friska arbetsplatser med låga sjuktal och kommunen har tydliga riktlinjer
för rehabilitering. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka, genomföra
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Arbetsmiljöutbildningar ska genomföras utifrån det behov som finns i verksamheten.

101

1 (4)

Samverkansklimat
Ett samverkansavtal mellan arbetstagarparterna finns sedan många år. De flesta beslut
fattas på arbetsplatsträffar. Medarbetarna känner sig delaktiga i kommunens åtagande
och utveckling
Ockelbo kommun samverkar med andra kommuner där det finns behov

Arbete att växa i
Framgångsfaktorer för kommunen som attraktiv arbetsgivare
•

Kontinuerlig kompetensutveckling

•

Som medarbetare är man synlig, vilket präglas av delaktighet och möjlighet till påverkan

•

Lätt att rekrytera

•

Verka för konkurrenskraftiga löner

Jämställdhet och mångfald
Ockelbo kommun ska arbeta aktivt för att få en personalsammansättning på samtliga befattningsnivåer som speglar mångfalden i samhället/kommunen. Alla ska behandlas likvärdigt oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning
eller funktionshinder.

Uppföljning
Det personalstrategiska dokumentet ska delges nämnderna för att diskuteras i organisationen och med en förankringsprocess i alla verksamheter. Det personalpolitiska målet
med fokusområden ska följas upp i samband med delårsbokslut och bokslut.
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PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET
– HANDLINGSPLAN OCH MÄTBARA MÅL 2020
Inledning
Det personalstrategiska dokumentet med tillhörande handlingsplan ska inordnas i mål och
budgetprocessen. Det personalstrategiska dokumentet är ett övergripande dokument.
Personalstrategiska mätbara mål och handlingsplan ska utarbetas årligen och ska ingå i
den fortsatta målprocessen.
Mätbara mål för år 2020


Sjukfrånvaron ska inte öka.



Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka



En värdegrund för kommunen ska utarbetas.

Områden som ska inordnas i handlingsplanen
Utifrån framtagen värdegrund ska arbetet utvecklas vidare för att implementeras i organisationen. En viktig del att utveckla vidare är ledarskapet.

Personalstrategiska fokusområden
Arbetsmiljö
Personalpolitiskt program
Kommunens arbetsmiljöpolicy ska revideras vilket kommer att ske i samband med framtagande av ett Personalpolitiskt program. Detta program innefattar: arbetsmiljöpolicy, medarbetarpolicy och ledarskapspolicy.
Behovsrelaterade arbetsmiljöutbildningar kommer att genomföras under året.
Ett gott samverkansklimat
Samverkansavtalet, Avtal om samverkan och arbetsmiljö, tydliggör kopplingen mellan
samverkan och arbetsmiljö. Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.
Två gemensamma chefsdagar genomförs varje år.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete
Aktiviteter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet att uppmärksamma och arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling samt vidta aktiva åtgärder för likabehandling
kommer att genomföras.
Ett arbete att växa i
Genomförande av medarbetarenkät är ett prioriterat område 2020. De förbättringsområden som fram kommer ska diskuteras vid personalutskottet under 2020.
Utifrån framtagen värdegrund ska arbetet utvecklas vidare för att implementeras i organisationen.
Att utveckla ledarskapet är en viktig del att arbeta vidare med under 2020.
Jämställdhet och mångfald
Lönekartläggning, löneanalys och omvärldsbevakning är områden som ska bevakas och
upprättas årligen.
Projekt Heltid som norm
Ockelbo kommun deltar SKL:s gemensamma projekt Heltid som norm. Projektet kommer
att prägla det framtida arbetet. Information från projektet ska ske vid varje personalutskott.

Uppföljning
Det personalstrategiska dokumentet med fokusområden, handlingsplan och mätbara mål
ska delges nämnderna för att diskuteras i organisationen och med en förankringsprocess i
alla verksamheter. Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut och bokslut.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-27

1(1)
Referens

KS 2019/00576

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

Erbjudande till elever barn- och fritidsprogrammet
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Alla elever som genomgår barn- och fritidsprogrammet (eller likvärdig
utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en
tillsvidareanställning i kommunen
Sammanfattning av ärendet
Vid personalutskottets sammanträde i maj 2019 om föreslog
personalutskottet att
Alla elever som genomgår omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig
utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en
tillsvidareanställning i kommunen.
Personalutskottets förslag är att det även ska gälla de elever som genomgår
barn- och fritidsprogrammet.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-26

1(1)
Referens

KS 2019/00220

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

Uppföljning kommunstyrelsens internkontrollplan juni
2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Uppföljning av interkontrollplan per juni 2019 godkänns
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 ska uppföljning av
planen redovisas två gånger per år, vid kommunstyrelsens sammanträde i
september 2019 och i samband med bokslutet. Uppföljningen som redovisas
i september avser per juni 2019.
Uppföljning och avstämningen av rutinerna genomförs kontinuerlig under
året. Uppföljning av interkontrollplan juni 2019 redovisas med kommentarer
för varje rutin.
Redovisning enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Uppföljning kommunstyrelsens internkontrollplan juni 2019
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Kommunstyrelsen - Internkontrollplan 2019
Rutin

Kontrollmål

Ansvarig för kontroll

Kontrollmetod (inkl frekvens)

Rapport till

Rapporteringstidpunkt

Återrapportering kvartalsvis
Rutin för redovisning
av delegationsbeslut

Säkerställa att delegationsbeslut delges kommunstyrelsen

Kommunchef

Avstämning kvartalsvis med beKommunstyrelsen
höriga delegater.

Redovisning till kommunstyrelsen i september 2019.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2020

Uppföljning
Processen pågår. Påminnelse/information till delegater inom kommunstyrelsen kommer delges under hösten

Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur
man får behandla personuppgifter.

Säkerställa arbetet enligt
dataskyddsförordningen,
GDPR

En granskningsplan för 2019
för den tillsyn som kommer genomföras har upprättats av
dataskyddsombudet.
Kommunchef

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

Kontinuerlig rapportering till
kommunstyrelse sammanträden
Kommunstyrelsen

Redovisning till kommunstyrelsen i september 2019.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2020

Uppföljning
Kommunen har erhållit dataskyddsenhetens årsrapport 2018. Rapporten har presenterats för kommunstyrelsen, 2019-02-26, § 16.
Styrelse, nämnder och bolag är personuppgiftsansvariga inom sina respektive verksamheter. Alla myndigheter är skyldiga att utse dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.
Sedan den 25 maj 2018 finns en dataskyddsenhet i Gävle kommun med två dataskyddsombud anställda för Gävle, Hofors och Ockelbo kommuner och kommunägda bolag.

Internkontrollplan 2019 - uppföljning juni 2019
Kommunstyrelsen 2019-04-02
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Rutin

Kontrollmål

Skapa relevanta rutiner med
Personaladministrativa
upprättande av riskbeskrivrutiner
ning

Ansvarig för kontroll

Personalchef

Kontrollmetod (inkl frekvens)

Upprättande av anställningsavtal ska kvalitésäkras
Avstämning kvartalsvis.

Rapport till

Kommunstyrelsen

Rapporteringstidpunkt

Redovisning till kommunstyrelsen i september 2019.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2020

Uppföljning
Uppföljning pågår

Informationssäkerhet

Arbetet med informationssäkerhet ska struktureras och
stärkas.

Kommunchef

Ockelbo kommun har en antagen Informationssäkerhetspolicy, men saknar riktlinjer och
instruktioner.

Kommunstyrelsen

Riktlinjer och rutiner ska tas
fram under 2019

Redovisning till kommunstyrelsen i september 2019.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2020

Uppföljning
Uppföljningen har påbörjats.

Leverantörsfakturahantering/manuella utbetalningar

Säkerställa att utbetalning
sker till rätt mottagare

Ekonomichef

Stickprovskontroller av registrerade leverantörer/mottagare
Skriftlig kontroll maj och september

Kommunstyrelsen

Uppföljning redovisas i kommunstyrelsen i september
2019.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2020

Uppföljning

Internkontrollplan 2019 - uppföljning juni 2019
Kommunstyrelsen 2019-04-02
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Rutin

Kontrollmål

Ansvarig för kontroll

Följa avtal och regelverk
Inköpstrohet mot ramavtal

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

Kontrollmetod (inkl frekvens)

Rapport till

Två väsentliga verksamhetsområden ska kontrolleras utifrån
Kommunstyrelsen
avtalstrohet via samkörning av
redovisning och gällande avtal.

Rapporteringstidpunkt

Uppföljning redovisas i kommunstyrelsen i september
2019.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2020

Uppföljning
Separat skrivelse finns upprättad som redovisar granskning av fakturor avseende drivmedel och kontorsmaterial.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

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

Teknisk chef

Alla lekplatser ska ha ett godkänt besiktningsprotokoll.

Kommunstyrelsen

Uppföljning redovisas i kommunstyrelsen i september
2019.
Uppföljning till kommunstyrelsen i februari 2020

Uppföljning
Alla kommunens lekplatser är besiktade och åtgärder pågår för att få alla godkända. Ytterligare en besiktning beräknas ske under hösten 2019 sedan utförs en årlig
besiktning av kommunens lekplatser.

Internkontrollplan 2019 - uppföljning juni 2019
Kommunstyrelsen 2019-04-02
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2019-08-13

INTERNKONTROLL INKÖPSTROHET MOT RAMAVTAL
Ärende:
Internkontroll av inköpstrohet mot ramavtal för första halvåret 2019.
Kontrollerade områden:
Kontorsmaterial samt Drivmedel

Kontrollmetod:
Två väsentliga verksamhetsområden ska kontrolleras utifrån avtalstrohet via samkörning av redovisning och gällande avtal. Procenten enligt avtal baseras på antalet fakturor

Kontorsmaterial

KS Jan-Jun

Antal inköp/fakturor

18

Värde (tkr)

30

Enligt avtal

78%

Utanför avtal

22%

Kommentar:
Merparten av inköpen görs mot avtal men det finns fyra fakturor som gått utanför. Totalt sett är det
dock små volymer och lågt värde.
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Drivmedel

KS Jan-Jun

Antal inköp/fakturor

30

Värde (tkr)

72

Enligt avtal

100%

Utanför avtal

0%

Kommentar:
Alla inköp av drivmedel har skett enligt gällande avtal. 66% av KS inköp har skett på Colabitoil och
resterande har skett på Preem.

Förslag till beslut:
Godkänna Interkontrollen

Kontrollen utförd av Daniel Persson, Ekonom
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-21

1(1)
Referens

KS 2019/00559

Krüger, Joachim, 0297-55527
joachim.kruger@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Återbetalning av överskott 2018/2019 samt nivå på
kommunbidrag 2020 - Gästrike Räddningstjänst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen accepterar som nivå på kommunbidrag till Gästrike
Räddningstjänst inför 2020 en procentuell höjning om 2 %
Kommunstyrelsen återbetalar del av överskottet för 2018 motsvarande för
Ockelbo kommuns del 3,82 % av 3 420 000 kr vilket innebär 130 644 kr
Sammanfattning av ärendet
Gästrike Räddningstjänst genomförde i enlighet med gällande
förbundsordning ett budgetsamråd med medlemskommunerna den 12 april
2019. Vid budgetsamrådet redovisades en uppräkning av det totala
kommunbidraget med 2 %. Därutöver framfördes ett antal ytterligare behov
utöver denna uppräkning. Vid samrådet fördes diskussioner mellan
kommunerna. Gästrike Räddningstjänst uppmanades att återkomma med
underlag och förslag på återbetalning av 2018 års överskott för att på så sätt
minska behoven inför 2020.
Gästrike Räddningstjänst har i skrivelse(bilaga) till medlemskommunerna
föreslagit en återbetalning från kommunerna på sammanlagt 3 420 000 kr.
Ett förnyat samråd har därefter hållits med medlemskommunerna utan att
några invändningar framförts mot en återbetalning.
Utifrån ovanstående föreslås kommunstyrelsen ställa sig positiv till
föreslagen ökning av kommunbidraget inför 2020 och en återbetalning av
överskott med för Ockelbo kommuns del 130 644 kr.
Beslutsunderlag
Skrivelse Gästrike Räddningstjänst- begäran om återbetalning
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Gästrike Räddningstjänsts behov av viss återbetalning
av överskottet 2018 från medlemskommunerna
Bakgrund
Gästrike Räddningstjänstförbund har genomfört ett budgetsamråd den 12 april 2019,
vid mötet deltog tjänstemän och politiker från medlemskommunerna.
I budgetsamrådet diskuterades framtida behov och det genomfördes även en
genomgång av årsredovisningen för 2018.
De osäkra pensionsprognoserna gjorde att Gästrike Räddningstjänst räknade med ett
underskott på nästan 4 mnkr. När pensionsprognosen kom först i januari 2019,
visade den istället ett stort överskott. Enligt förbundsordning och rekommendation
av PWC:s revisor, betalades överskottssoliditeten, 8% dvs 11 mnkr, tillbaka till
medlemskommunerna i januari 2019.
Förbundet fick i uppdrag av politikerna vid budgetsamrådet att specificera de
nödvändiga uteblivna inköpen samt inventera behov utifrån lagstadgade krav.
Specifikationen behövs som ett underlag till medlemskommunerna för ett
ställningstagande, när det gäller en eventuell återbetalning, av en viss del av
överskottet till Gästrike Räddningstjänst.
Det prognostiserade underskottet gjorde att förbundet inte kunde genomföra inköp
och aktiviteter enligt nedanstående* redovisning och specifikation.
*Det identifierade behovet avser:
Material

Antal

Kr/st.

Kr total

Hjälmar
Skogsbrandskläder

300

500

150 000

300

1 400

420 000

Mtrl skogsbrandscontainer
Stövlar
Larmställ
Motorspruta
Personbelysning
Filtermask

600 000
150

2 000

300 000

60

10 500

630 000

1

190 000

190 000

50

1 000

50 000

100

1 000

100 000

Total summa material

2 440 000

Bakgrunden till materialinköpen är till största delen orsakade av sommarens stora
skogsbränder i Ljusdalsområdet, där Gästrike Räddningstjänst deltog i väldigt stor
utsträckning med både personal, material och fordon. Räddningstjänsten har ett stort
behov av att både komplettera, men även utöka utrustningen inför kommande
skogsbrandssäsong.

Hamntorget 8
803 10 Gävle

Tel 026-17 96 53
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Gästrike Räddningstjänst har nu behov av att återanskaffa det förverkade materialet.
Ekonomiska medel för detta ryms inte, inom beslutad budget för 2019.
Förbundet fick ersättning från MSB för en del av vårt arbete och materialkostnader.
Denna ersättning räknades in i överskottet som framkom vid summeringen av
budgetutfallet för 2018 och blev en del av återbetalningen till medlemskommunerna.
Lagstadgade utbildningar och krav utifrån rådande arbetsmiljöföreskrifter.
Arbetet behöver till en början ske i projektform, med utbildad projektledare som
inventerar lagstadgade krav, lägger upp internutbildningsbehov med en
utbildningsplan där planering, ledning och uppföljning ingår. I detta arbete behöver
en del utbildningsinsatser genomföras både av instruktörer och medarbetare.
Kostnad för detta under 2019 beräknas till 980 tkr.
Övrigt:
Gästrike Räddningstjänst står inför stora ekonomiska utmaningar inför framtiden,
med anledning av detta föreslogs det även på budgetsamrådet att bilda en grupp
med tjänstemän och ekonomichefer från medlemskommunerna. Detta för att få in
behoven och kostnader i samband med ny brandstation samt övningsanläggning i
ordinarie budgetprocesser och planering tillsammans med medlemskommunerna.
Byte till nya lokaler i Storvik kommer även att påverka framtida drift- och
hyreskostnader.
Ekonomiska utmaningar 2020–2023
- Ökade personalkostnader för att säkerställa likvärdig operativ förmåga västerut,
Valbo, dygnet runt alla dagar samt väsentligt förstärka den operativa förmågan i
övriga delar av Gästrike Räddningstjänsts operativa verksamhetsområde.
- Öka det förebyggande arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) med fler
tillsyner enligt LSO och LBE, externutbildning, information samt råd och stöd i syfte
att stärka enskildas förmåga att hantera olyckor.
- Bemöta och genomföra utvecklingen av det civila försvaret, kraven på ökat
säkerhetsskydd och stärka krisberedskapen internt och med medlemskommunerna.
- Genomföra åtgärder för att öka ledningsförmågan i samverkan med andra
Räddningstjänster i linje med statliga utredningen om En effektivare kommunal
Räddningstjänst (SOU 2018:54).
Genomföra utveckling inom civilförsvar, säkerhetsskydd, kris- och beredskap internt
och med medlemskommunerna.
- Genomföra kvalitetshöjande insatser inom övning och utbildning för att leva upp till
lagstadgade krav och arbetsmiljöföreskrifter.
Förslag till beslut:
Att del av överskottet med summan: 3 420 000 kr, återbetalas tillbaka från
medlemskommunerna till Gästrike Räddningstjänst, enligt den procentuella
fördelningen som framgår i förbundsordningen.

Päivi Havlund
Förbundsdirektör

114

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
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Referens

KS 2019/00172
1.1.1.4

Kommunfullmäktige

Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd
2020
Förslag till beslut
Arvodeskommitténs förslag till fullmäktige
1. Redovisning av partistöd 2018 godkänns.
2. Partistöd 2020 utbetalas enligt fastställda regler.
Sammanfattning av ärendet
Regler och riktlinjer för partistöd har antagits av fullmäktige den 2018-1217, § 109. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande
bestämmelserna om kommunalt partistöd.
De av fullmäktige beslutade regler och riktlinjer ligger till grund för
bedömning av redovisning av partistöd och inför fastställande av partistöd
för kommande år.
Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistödet. Fullmäktige
får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin
redovisning och granskningsrapport.
Redovisning och granskning
Redovisning av partistöd 2018 har lämnats in från samtliga partier
representerade i fullmäktige förutom Liberalerna.
Moderaternas redovisning avviker med 435 kronor, vilket kan anses som
marginellt. Inför kommande år ska redovisning stämma med utbetalad
belopp.
Det som kan kommenteras är att de kostnader som redovisas ska stämma
mot de intäkter som erhålls. Om partistöd inte nyttjas föregående år ska det
finnas med i redovisningen kommande år.
Partier har följt fastställda regler och riktlinjer och inkommit i rätt tid.
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Beslutsunderlag

Regler och riktlinjer för kommunalt partistöd Ockelbo kommun,
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 109
Redovisning av partistöd 2018 från de i fullmäktige representerade partier förutom
Liberalerna.

Ärendet
Ett gemensamt informationsmöte med partiföreträderare har genomförts i
april 2019. Vid detta möte informerades om regler, riktlinjer och utformning
av redovisning av partistöd.
Det är viktigt att säkerställa att partierna följer gällande regler och riktlinjer.
Parterna måste inhämta information om vad som gäller och vilka underlag
som ska lämnas in samt hur de bör utformas.
Informationsmöte kommer att genomföras i april 2020 och inför redovisning
av 2019 års partistöd.
Begränsning av partistödet
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Till parti, som
upphört att vara representerat i fullmäktige, betalas grundstödet ett år efter
det representationen upphörde.
I lagens mening är en stol ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn
att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från
en ledamot i fullmäktige. För fullmäktige i Ockelbo kommun är detta inte
aktuellt. För år 2018 fanns det inte några tomma stolar.
Sammanställning partistöd 2018
Sammanställning över erhållet och redovisat partistöd.
Antal
mandat

Grundbidrag

Mandatbidrag

Summa
partistöd

Utbildningsbidrag

Summa
totalt

Redovisat
belopp

Socialdemokraterna

15

3 036

195 409

198 445

78 480

276 925

276 925

Centerpartiet

5

3 036

65 136

68 173

26 160

94 333

94 333

Sverigedemokraterna

5

3 036

65 136

68 173

26 160

94 333

94 333

Liberalerna

2

3 036

26 055

29 091

10 464

39 555

-

Nya moderaterna

2

3 036

26 055

29 091

10 464

39 555

39 120

Miljöpartiet

1

3 036

13 027

16 064

5 232

21 296

21 296

Vänsterpartiet

1

3 036

13 027

16 064

5 232

21 296

21 296

Totalt

31

21 255

403 845

425 100

162 192

587 292

547 303

Parti
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Vid frågor kontakta:
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Skickas till:

Telefon: 0297-555 00
E-post: kommun@ockelbo.se

Ockelbo Kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
816 80 Ockelbo

Uppgifter
Parti (lokal partiförening)

Organisationsnummer

Ordförande

Telefon

Totalt partistöd som partiet har fått från kommunen under föregående år
År

Belopp (kr)

Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts under året.
Redovisningen avser perioden 1 januari-31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. Stödet ska
användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Aktiviteter såsom utbildningar, informationsoch öppna möten, administrativa omkostnader och förberedande inför kommande val ska redovisas. Det ska framgå i vilken mån
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.
Partistöd som inte nyttjats innevarande kalenderår ska redovisas särskilt. (Kan även redovisas på separat bilaga)

Underskrift ordförande

Datum

Granskningsintyg
Redovisningen av hur partistödet använts ska granskas av partiets utsedda revisor. Utsedd revisor ska intyga att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Jag intygar härmed att redovisningen ger en rättvisande bild av partiets användning av kommunalt partistöd under det
gångna året.
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ockelbo kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om detta här: https://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd/fter behandlas i enlighet med EU:s bestämmelser om
dataskydd för personuppgifter.

Ockelbo Kommun
816 80 Ockelbo

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Södra Åsgatan 30D

0297-555 00

kommun@ockelbo.se

212000-2288

Hemsida

BankGiro

www.ockelbo.se

127-3291
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Kommunfullmäktige 2018-12-17, § 109

Riktlinjer för redovisning av lokalt partistöd
1. Fullmäktige ska enligt 4 kap. 29 § Kommunallagen årligen besluta om utbetalning av

partistödet. Fullmäktige fastställer partistödets omfattning. Partistödet består av ett
grundstöd per parti, dels ett stöd per mandat. Partiernas utbildningskostnader ska finansieras inom grundstöd och mandatstöd.

2. Partistöd lämnas till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen
(2005:837) ska beaktas vid fördelning av partistöd.

3. Till parti, som upphört att vara representerat i fullmäktige, betalas grundstödet ett år

efter det representationen upphörde.

I lagens mening är en stol ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå
när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige.
4. Stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala

demokratin.

5. De politiska partier som är mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redo-

visning som visar att stödet har använts för att stärka de politiska partiernas ställning i
den kommunala demokratin.

6. Redovisningen av hur partistödet använts ska granskas av partiets utsedda revisor.

Granskaren ska årligen lämna ekonomisk redovisning över hur partistödet har använts
och intyga att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
•

Aktiviteter såsom utbildningar, informations- och öppna möten, administrativa omkostnader och förberedande inför kommande val ska redovisas.

•

Det ska framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

•

Partistöd som inte nyttjats innevarande kalenderår ska redovisas särskilt

7. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och vara inlämnad till kom-

munen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats.

8. Fullmäktige får besluta om partistöd inte ska utbetalas

−

om ett parti inte lämnar in redovisning med tillhörande underlag.

−

till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport

9. Partistöd behandlas årligen i av Arvodeskommittén och kommunstyrelsen och med

beslut vid fullmäktiges första sammanträde under hösten.
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REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD OCKELBO
KOMMUN
Antagna av fullmäktige den 2018-12-17, § 109
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd. I Ockelbo kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Ockelbo kommun utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § kommunallagen.
Partistöd utbetalas till en registrerad ideell förening.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet totalt beräknas som 6,6 * riksdagsmannaarvodet. Stödet består av
–

ett grundstöd, uppgår med 5 % av det totala partistödet per parti och år, samt

–

ett mandatstöd, som uppgår till partistödet minus grundavdraget delat med totalt
antal mandat (31)

–

som stöd till förtroendemannautbildning med ett belopp motsvarande 8 % av
riksdagsmannaarvode

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Till parti, som upphört att vara representerat i fullmäktige, betalas grundstödet ett år efter
det representationen upphörde.
4 § Redovisning och granskning
Partierna ska årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige hur partiet använt partistödet. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast 30 juni året efter det att stödet erhållits. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg.
Skriftlig redovisning innebär att anvisad blankett ska fyllas i där det tydligt ska framgå hur
partistödets har använts. Redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin.
Redovisa aktiviteter såsom utbildningar, informations- och öppna möten, administrativa
omkostnader och förberedande inför kommande val.
Partistöd som inte nyttjats innevarande kalenderår ska redovisas särskilt
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Det ska framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför
kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.
Redovisningen av hur partistödet använts ska granskas. Partierna utser själva sin
granskare. Anvisad blankett ska undertecknas av partiets utsedda granskare som intygar
att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

5 § Årlig utbetalning
Partistöd utbetalas efter beslut i fullmäktige en gång per år (1 februari). Beloppen avrundas till närmaste hela hundratal kronor.
Fullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas ut om ett parti inte lämnat in sin redovisning och granskningsrapport.
6 § Övrigt
Partistöd behandlas årligen i vid kommunfullmäktiges första sammanträde under hösten
varje år.
Tolkningsfrågor avseende tillämpningen av dessa regler ankommer på kommunstyrelsen.
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Kostnader 2018
Kostnader i kr
Valplakat
Valfondsavgift
Lokalhyra
Resor
Facebook
Reklam/Kampanjmaterial
Telefon
Post
Övriga externa tjänster
Intern representation
Övriga kostnader
Personbilskostnader
Kost och logi i Sverige
Adm., kontorsm. och inredning
Marknader och torgmöten
Valtält
Riksarrangemang
Arrangemang distriktet
Summa

3000
4543
7000
5000
7000
6000
500
21000
3500
2000
2000
7000
2000
5000
5000
3000
2500
8290
94333
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Verksamhetsberättelse 2018
Ockelbo
År 2018 har varit ett händelserikt år för Sverigedemokraterna. Det var året vi fyllde 30 år som parti,
dessutom har det varit valår och ett mycket spännande sådant, som föranledde en mycket intensiv
och framgångsrik valkampanj. Våra förtroendevalda, kandidater och medlemmar har gjort en
strålande insats under året.
Vi har varit väldigt aktiva i kandidatrekrytering, debatter, media, valtält, på marknader, gator och
torg med mera. Med andra ord har många varit väldigt engagerade och hängivna i valarbetet, och i
förmedlandet av vår politik, allt för att nå ut till fler människor.
Valresultat
Som känt gjorde Sverigedemokraterna ett starkt val, där vi ökade i riksdagen, regionen och flertalet
kommuner.
Val till riksdagen
19,59 % (hela riket 17,53 %)
Val till landstinget
14,86 %
Val till kommunen:
25,26 %
Medlemmar
Medlemsantalet ökade med 25,8 % under året.
Möten och aktiviteter under 2018
Februari:
Året inleddes med att vår partiledare Jimmie Åkesson gästade ett medlemsmöte i Gävle den 12:e
februari. Förutom vår partiledare, närvarade även 250 av våra medlemmar vid detta möte. Under
kvällen arrangerades även ett firande dagen till ära då Sverigedemokraterna fyllde 30 år som parti.
Kvällen bjöd på tårta, mingel, musik och tal av partiledaren.
Mars:
Årsmöte. Under årsmötet valdes ny styrelse och i anslutning till årsmötet arrangerade
Sverigedemokraterna en valkonferens i och med att det var valår. På detta möte fastställdes
årets valsedlar.
April:
Paula Bieler migrationspolitisk talesperson besökte under april månad Ockelbo för att hålla
en föreläsning. Det blev en mycket givande och intressant föreläsning, som var öppen för
allmänheten.
Maj:
I maj arrangerades en informativ och intressant föreläsning om Sverigedemokraternas
sjukvårds- och familjepolitik. De inbjudna föreläsarna för dagen var Per Ramhorn,
sjukvårds- och äldrepolitisk talesperson och Mikael Eskilandersson, civilutskottet.
Juni:
En utbildning hölls i början av juni för alla kandidater inför valet. Vi lade stor vikt vid att
alla våra väljare ska kunna möta företrädare med god insikt i Sverigedemokraternas
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politik. Varför vi bjöd in fem föreläsare som är väl insatta i vår politik, för att utbilda våra
kandidater i några av valets viktiga frågor.
Dessa fem var Adam Marttinen - kriminalpolitik, Roger Hedlund - valrörelse 2018, Ebba
Hermansson - psykisk ohälsa, Stefan Jakobsson - utbildningspolitik och Roger Richtoff försvarspolitik. Det blev en mycket uppskattad och givande dag.
Juli:
SD packar ihop efter ett några intensiva marknadsdagar vid Ockelbomarknad.
Augusti:
Valtältet slogs upp under augusti månad, därmed har slutspurten av årets valrörelse inletts!
Augusti inleddes med en heldagsutbildning, tillika kick-off inför valet, för alla kandidater.
Det arrangerades medlemsmöte.
I Ockelbo centrum deltog Liz Zachariasson i en debatt med Marit Rempling (C), Wij Trädgårdar
diskuterades bland annat.
Sverigedemokraterna möter Socialdemokraterna i en stor debatt på Centrumtorget i
Ockelbo. Roger Hedlund och Liz Zachariasson medverkade för Sverigedemokraterna.
Ämnen som debatterades var allt från lokala frågor som Wij trädgårdar till frågor som
rör såväl Ockelbo som hela Sverige: invandring, integration, jobb, utbildning, tiggeri och
levande landsbygd.
Hyresgästföreningens illvilliga lögner om Sverigedemokraterna och vår inställning till
marknadshyror resulterade i att partiet valde att kraftigt agera genom att skapa egna
flygblad för att avslöja och bemöta deras falska påståenden. Dessa delades ut till en stor
mängd hushåll och till medborgare på torg och gator.
September:
Joel Strömner deltog i en paneldebatt inför valet i Ockelbo. Där diskuterades det bland
annat vår kritiska syn på det ekonomiska stödet kommunen årligen skänker den lokala
trädgården Wij Trädgårdar. Även vikten av att utveckla ungdomsverksamheten lyftes
fram.
November:
Samverkan mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i
Ockelbo blir officiellt. Jonny Lindblom blir 2:a vice ordförande i Ockelbo
kommunfullmäktige.
Det hölls informationsträffar för kandidater om de politiska uppdragen i kommunen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-26

1(2)
Referens

KS 2019/00537

Kommunkontoret
Sjödin, Lars, 0297-55505
lars.sjodin@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Inköp Gävleborg – begäran om utträde samt reviderad
förbundsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Bevilja Gävle kommun utträde ur Inköp Gävleborg förutsatt att avtal
tecknas mellan Gävle kommun och övriga medlemskommuner.
2. Reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg antas.
3. När syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal (enligt
reviderad förbundsordning), upphört ska Inköp Gävleborg avvecklas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen ges i uppdrag att för Ockelbo kommuns räkning avtala
om Gävle kommuns utträde ur Inköp Gävleborg.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett
samarbete i inköpsfrågor med andra kommuner i länet.
Sammanfattning av ärendet
Gävle kommun har begärt utträde ur inköp Gävleborg. Om övriga
medlemskommuner inte godkänner Gävles utträde samt avtalar med Gävle
om villkoren för detta utträde kommer Inköp Gävleborg att träda i
likvidation, enligt förbundsordningen, i september 2020. Detta skulle
föranleda stora problem då många av de avtal Inköp Gävleborg har tecknat
för medlemskommunernas räkning fortlöper efter september 2020. Övriga
medlemskommuner måste då antingen förhandla med samtliga avtalsparter
(leverantörer) eller vara avtalslösa inom flera områden. I förslaget till
reviderad förbundsordning kommer Inköp Gävleborg vara kvar som
organisation tills sista avtalet löpt ut eller annat överenskommits. För att
kunna anta en reviderad förbundsordning måste Gävles begäran om utträde
godkännas av övriga medlemskommuner och avtal om Gävles utträde
träffas.
Parallellt med arbetet om Gävles utträde löper uppbyggnaden av ett
nätverkssamarbete i Hälsingekommunerna fram. Rapporten
Nätverkssamarbete inköp/upphandling har lagt en grund för hur det
134

Datum

Ockelbo kommun

2019-08-26

KS 2019/00537

samarbetet kan utformas. Samarbetet är baserat på samverkansavtal mellan
kommunerna i nätverket.
Ockelbo kommun bör diskutera inköpssamarbete med övriga kommuner i
Gästrikland innan beslut fattas om att ingå i nätverkssamarbete enligt ovan.
Beslutsunderlag
Reviderad förbundsordning Inköp Gävleborg
Rapport Nätverkssamarbete inköp/upphandling
Ärendet
Enligt förbundsordningen skall Inköp Gävleborg träda i likvidation tre år
efter det att någon medlem sagt upp sitt medlemskap. Efter Gävles begäran
om utträde kommer detta att ske i september 2020.
För att undvika likvidation behöver övriga medlemmar bevilja Gävle utträde
samt avtala med Gävle om formerna för utträdet.
Om vi kan undvika likvidation kan övriga medlemmar ha kvar Inköp
Gävleborg som förvaltare av ingångna/existerande avtal. Inköp Gävleborg
kommer då att avvecklas när det sista avtalet löpt ut. Vid en likvidation
upphör alla existerande avtal att gälla. Då kommer det krävas stora resurser
för varje kommun att omförhandla med samtliga avtalsparter (leverantörer)
eller vara avtalslösa. För att kunna ha kvar Inköp Gävleborg som endast
förvaltare av avtal behövs en reviderad förbundsordning. En reviderad
förbundsordning behövs också för att varje kommun skall kunna återta
huvudmannaskapet för inköps-/upphandlingsfrågorna.
Den reviderade förbundsordningen börjar gälla den dag då Gävle utträder.
Samma dag återtar kommunerna ansvaret för inköp-/upphandlingsfrågor.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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2(2)

Förbundsordning Inköp Gävleborg
1 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun,
Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers
kommun, Söderhamns kommun och Älvkarleby kommun.
Ny text 1 §
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.
2 § Ändamål
Kommunalförbundet skall ha som ändamål att vara kommunernas gemensamma
organ för inköpssamverkan. Kommentar:
Med detta avses att kommunalförbundet tagit över ansvaret för upphandlingsverksamheten för alla
områden som inte angivits som undantag i förbundsordningen. Av detta beslut följer att
kommunerna ej kan bedriva någon konkurrerande verksamhet inom de områden som överlåtits.
Kommunernas beställarroll kvarstår. Kommunerna skall ställa krav på de produkter och tjänster
som upphandlas. Kraven kan omfatta t.ex. volymer, kvalitet, leveranstid, driftkostnader m.m.
Inköp Gävleborg skall beakta att kraven är i överensstämmelse med de regler som gäller för offentlig
upphandling samt att kraven är affärsmässiga.
Kommunalförbundet skall handha kommunernas upphandlingsverksamhet. Upphandling av
byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.
De undantagna tjänsterna är upphandling av följande tjänstekategorier i avdelning B i bilagan till
upphandlingslagen:
24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet där medverkan från föreningslivet är
aktuell

Med detta avses;

att se till att upphandlingar genomförs
att utnyttja konkurrensen på marknaden
att strategiskt planera upphandling (dvs initiera, samordna, kräva in underlag,
tidsplanera m.m.)
att följa marknaden inom de branscher man upphandlar (dvs. uppdatera
kommunalförbundets personal i de branscher man bevakar - detta skall ske genom att
besöka leverantörer, utställningar och mässor, studera branschtidningar och
facktidskrifter, följa den allmänna debatten, samt hålla kontakter med kollegor inom
upphandlingsbranschen)
att fatta inköpsbeslut utifrån de kriterier som tagits fram tillsammans med
kommunernas verksamheter (dvs. beslut om val av leverantör)
att skriva bindande avtal (dvs. underteckna avtal för kommunernas räkning)
att lämna information om avtal (informationen skall lämnas på kommunalförbundets
hemsida samt vid begäran på arbetsplatsträffar mm - för enheter som ej har tillgång
till Internet skall information lämnas genom utskick av inköpscirkulär)
att utbilda kommunerna i upphandlingsfrågor (kommunalförbundet genomför för
kommunerna gemensamma utbildningar kontinuerligt kostnadsfritt - för individuellt
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anpassade utbildningar uttas en avgift motsvarande kommunalförbundets
självkostnad)
att tillsammans med kommunerna utveckla rationella rutiner för affärsprocessen
(detta är ett ömsesidigt ansvar för kommunerna och kommunalförbundet)
att lämna direktiv till kommunernas förvaltningar om hur upphandling skall bedrivas
(anledningen till detta är att kommunerna skall uppträda på ett korrekt affärsmässigt
sätt, vilket skall ge goda förutsättningar för bra affärer på lång sikt).

Med detta avses ej;

Verksamhetssystem för informationsspridning
System för elektronisk handel
Kostnader för externa upphandlingskonsulter
Upphandling av persontransporter som färdtjänst, sjukresor, omsorgsresor och
skolskjutsar
Upphandling till de kommunala bolagen
Internkontroll av efterlevnad

Kommunalförbundet skall biträda kommunerna med upphandling av byggentreprenader,
direktupphandling samt de tjänster som kommunerna själva upphandlar.

Kommentar:

Med detta avses att kommunalförbundet skall kunna vara kommunerna behjälpliga med de
upphandlingar som kommunalförbundet inte har som uppgift att fatta beslut om. Här avses
insatser som att ge råd samt bistå med anbudsadministration till anbudsutvärdering och
avtalsförslag. För anbudsutvärdering och avtalsförslag kan kommunalförbundet ta betalt.
Förbundet kan också lämna annan för upphandlingsverksamhet närliggande service.

Kommentar:

Med närliggande service åsyftas rutiner, utbildning, information mm. Här avses ex. utbildning i
branschspecifika områden. För dessa tjänster kan kommunalförbundet ta betalt.
Kommunalförbundet kan därutöver biträda kommunernas företag med upphandling.

Ny text 2 §
Kommunförbundet skall agera som förvaltare över av förbundet tidigare ingångna avtal.
Förvaltningen innebär att förbundet ska:
 ansvara över att ingångna avtal inte förnyas
 lämna information om avtal (informationen skall lämnas på kommunalförbundets
hemsida samt vid begäran på arbetsplatsträffar mm - för enheter som ej har tillgång till
Internet skall information lämnas genom utskick av inköpscirkulär)
 tillmötesgå begäran om allmänna handlingar
 agera arkivarie för förbundets avtal
3 § Namn och säte
Kommunalförbundet benämns Kommunalförbundet Inköp Gävleborg och har sitt
säte i Söderhamn
4 § Varaktighet
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid.
Ny text 4 §
Kommunalförbundet är bildat tills av förbundet ingångna avtal löper ut eller hävs.
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5 § Organisation
Kommunalförbundet skall vara ett förbund med förbundsdirektion.

6 § Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen skall bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Varje medlem utser en ledamot
och en ersättare i direktionen.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid skall
bestämmelserna i 3 kap. 23 och 24 §§ och 4 kap. 23 a § första stycket kommunallagen tillämpas.
Direktionen väljs för fyra år. I fråga om sättet att utse ledamöter genom proportionella val gäller
bestämmelsen i 5 kap 46 § första stycket punkten fyra samt andra stycket.
Ny text 6 §
Förbundsdirektionen skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Varje medlem utser en ledamot
och en ersättare i direktionen.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid skall
bestämmelserna i 9 kap. 3-4 §§ och 7 § kommunallagen tillämpas. Direktionen väljs för fyra år. I
fråga om sättet att utse ledamöter genom proportionella val gäller bestämmelsen i 9 kap 8 §.
7 § Tillkännagivande om justering av protokoll
Tillkännagivande om justering av protokoll skall ske i Söderhamns kommun där
kommunalförbundet har sitt säte.
8 § Personal
Chef för förbundet anställs av förbundsdirektionen.
Ny text 8 §
Administratör hyrs in för att förvalta förbundets avtal .från någon av medlemmarna.
Kommundirektörerna beslutar vilken kommun som får det uppdraget. Ekonomicheferna i
medlemskommunerna utgör en styrgrupp med ansvar för arbetet i förbundet.
9 § 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
förbandsverksamheten.
Nu angivna grunder skall även tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar
som föranleds av förbundets upplösning.
10 § 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.
11 § Revisorer
För revision av kommunalförbundet skall finnas 4 revisorer.
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Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun utser 2 gemensamma revisorer.
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamns kommun utser 2
gemensamma revisorer.
Mandattiden för revisorerna är densamma som för ledamöterna i direktionen, nämligen fyra år.
Revisorerna skall avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas
fullmäktige.
Ny text 11 §

För revision av kommunalförbundet skall finnas 4 revisorer.
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.

12 § Utträde m m
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägningstiden vid utträde
skall vara tre år.
I fråga om utträde ur förbundet och förbundets likvidation gäller att kommunalförbundet skall
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 ett kommunalförbund i fortsättningen skall vara bunden av sitt medlemskap i
förbundet, skall på begäran av förbundsmedlemmen förbundet omedelbart träda i likvidation.
När grund för likvidation har uppkommit får förbundsmedlemmarna avtala att en medlem får
utträda ur förbundet i stället för att förbundet skall träda i likvidation. I avtalet skall bestämmas
från vilken tidpunkt utträdet skall ske. Vid avtal om utträde skall de kvarvarande medlemmarna
anta de ändringar i förbundsordningen som föranledes av utträdet.
När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet upphör medlemmens ansvar för
förbundets skulder om inte annat har överenskommits i avtalet enligt föregående stycke.
13 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av

14 § 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.
Förbundsdirektionen fastställer kommunalförbundets budget före utgången av september månad.
15 § 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).
16 § Ersättningar
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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 Landstinget Gävleborg.
17 § Information
Kommunalförbundet skall minst en gång per år efter kallelse från respektive kommunmedlems
styrelse informera om förbundets verksamhet och utveckling.
Ny text 17 §

Kommunalförbundet skall efter kallelse från kommunmedlems styrelse informera om förbundets
verksamhet och utveckling
18 § Anslagstavla
Förbundets anslagstavla är inkopgavleborg.se
19 § Tidpunkt för bildande
Kommunalförbundet bildas med start från 1 september 2007.
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Nätverkssamarbete
inköp/upphandling
Hudiksvalls kommun
—
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DRAFT
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Sammanfattning
DRAFT
Skrivs senare…
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3

Uppdraget
DRAFT
Bakgrund

Genomförande

Bakgrunden till uppdraget är att det under 2017/2018 genomförts ett
utredningsarbete kring vilka effekter Gävle kommuns begäran om
utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg skulle få för resterande
medlemskommuner.

Uppdraget har genomförts under perioden mars – juni 2019.

Det har bland annat utretts om det finns alternativa sätt att samverka i
inköps-/upphandlingsfrågor. Flera kommuner ser det som nödvändigt att
samarbeta i dessa frågor men att formen för det skulle kunna vara i ett
nätverk reglerat igenom samverkansavtal istället för inom ramen för
Inköp Gävleborg.
Utifrån detta har sju kommuner har tagit ett inriktningsbeslut om att gå
vidare med att planera och förbereda för ett nätverkssamarbete.

Uppdraget
Syftet med uppdraget är att utgöra underlag för att ta ställning till om ett
välstrukturerat nätverk för samverkan i inköps/upphandlingsfrågor
mellan kommuner och Region Gävleborg i Södra Norrland ska bildas
eller ej.

Underlag och synpunkter har inhämtats genom intervjuer med
kommunernas inköpssamordnare samt ledning och medarbetare vid
Inköp Gävleborg. Vidare har workshops genomförts med
inköpssamordnare, kontakt med liknande verksamheter i andra
kommuner och organisationer samt studier av dokument och data från
medverkande kommuner samt Inköp Gävleborg. Utredningen har även
vid två tillfällen deltagit vid träffar med länets inköpssamordnarnätverk.
Avstämningsmöten har skett vid tre tillfällen med
Hälsingekommunernas ekonomichefsnätverk, där även Region
Gävleborgs inköpschef deltagit.
Delrapportering och kommunikation har skett löpande med
uppdragsgivaren, både via träffar och telefonavstämningar. Därutöver
har en skriftlig lägesrapport avsedd för kommunstyrelseordföranden
lämnats.

Projektorganisation

Kommuner som omfattas av utredningen är Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal,
Nordanstig, Söderhamn, Ockelbo och Ovanåker.

Uppdraget har genomförts av KPMG:s avdelning för offentlig sektor.
Projektledare och ansvarig för uppdraget har varit Mikael Lindberg.

Uppdraget är att redovisa förslag till gemensam struktur för
kommunernas inköpsarbete, hur ett välstrukturerat nätverkssamarbete
kan organiseras och finansieras, samt en handlingsplan.

I teamet har även Oskar Nordmark och Helene Ersson ingått.
Ansvarig för kvalitetssäkringen har varit Sara Linge
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4

Inköpsprocessen
DRAFT

Inom offentlig sektor får inköp en allt mer strategisk betydelse enligt
Upphandlingsmyndigheten. Genom att ta hänsyn till hela
inköpsprocessen och arbeta strategiskt med inköp kan upphandlande
myndigheter använda sina resurser mer effektivt och bidra till att nå
uppsatta mål.
Inköpsprocessen kan delas in i 3 olika inre zoner som alla är kopplade
till den yttre zonen som består av verksamheter, styrning, omvärld och
leverantörsmarknad.
I den första zonen sker planering, kartläggning och analys, vilket utgör
grund inför fortsatta vägval och beslut. Exempel på aktiviteter är att
specificera verksamhetens behov och andra krav, hur mycket som
köps idag och att analysera leverantörsmarknaden.
Den andra zonen utgör upphandlingsarbetet, som syftar till att
tillgodose behoven mot det marknaden kan erbjuda på bästa sätt.
I den tredje zonen sker implementering och förvaltning, där säkring av
att inköp bl.a. sker på rätt sätt från rätt leverantörer och att
leverantörerna uppfyller avtalade villkor. Detta ger också ett väsentligt
kunskapsunderlag inför fortsatt inköpsarbete.
En kommun har ett stort antal inköpsprocesser att hantera. De är
också av olika karaktär. Ambitionsnivån i den enskilda
inköpsprocessens olika aktiviteter kan därför variera, men bör
genomföras regelmässigt.
Det ger också förutsättningar för det inköpsstrategiska arbetet, som
t.ex. kan handla om att arbeta med inköpskategorier och samordna
eller dela upp befintliga inköpsprocesser.
Figur: Upphandlingsmyndigheten.
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5

Kommunernas inköpsarbete
DRAFT
Nuvarande ansvarsfördelning mellan kommunerna och Inköp Gävleborg
har konkretiserats i den gemensamma inköpsprocess som tagits fram.
Det kan utifrån genomförda intervjuer konstateras att ingen av parterna
till fullo uppfyller sina delar.

Roll

Ansvar

Beställare

Medarbetare som har rätt att beställa utifrån
befintliga avtal.

I nuläget har de flesta kommuner ett svagt organiserat inköpsarbete.
Detta bidrar till att det finns brister i stora delar av inköpsprocessen,
liksom i det inköpsstrategiska arbetet.

Inköpsansvarig

Säkerställa att inköp sker enligt gällande avtal,
regelverk och rutiner inom ett
verksamhetsområde (ex förvaltning).
Ansvar för genomförande av
direktupphandlingar och förnyad
konkurrensutsättning inom
verksamhetsområdet.

Inköpssamordnare

Ansvar för att styra kommunens inköpsarbete
och dess utveckling. Ansvar för att driva
samarbete med andra kommuner.

Inköpsstödjare

För att skapa förutsättningar att utveckla inköpsarbetet bör ett antal
väsentliga roller etableras och bemannas. Syftet är att få en tydlig
organisering som stödjer effektiva inköpsprocesser utifrån ett
helhetsperspektiv.

Företrädare/medarbetare i verksamhet eller
specialistfunktion som deltar i specifika
inköpsprocesser. Flera inköpsstödjare kan
delta i samma inköpsprocess, liksom befintliga
verksamhetsnätverk.

Inköpsspecialist
(vissa kommuner)

I bifogad tabell ges förslag på roller som bör finnas i kommunen. En
person kan också inneha flera roller och även inneha helt andra
ansvarsområden. Detta ger i kombination med tydliga regelverk och
stödjande rutiner grundläggande förutsättningar för att realisera
effektiva inköp.

Projektledare för prioriterade inköpsprocesser
och säkerställer att gällande avtal, regelverk
och rutiner följs. Driva utveckling av
inköpsarbetet.

Ehandelsadministratör
(vissa kommuner)

Administrerar e-handelssystem. Deltar även i
delar av inköpsprocesser och utveckling av
inköpsarbetet.
I nuläget endast aktuellt för de kommuner som
påbörjat e-handelsarbete.

Oavsett hur arbetet organiseras framöver behöver därför kommunerna
utveckla sitt inköpsarbete. Erfarenheter visar att det finns en god
potential att uppnå betydande effektivitetshöjning i en organisation med
väl fungerande inköpsarbete på både operativ och strategisk nivå.
Vid intervjuer har framkommit att det också finns möjlighet till väsentliga
kostnadsminskningar för kommunen avseende inköp. Det förutsätter en
betydligt tydligare inköpsstyrning, men även delaktighet inom hela
verksamheten.
Kvaliteten på kommunens inköpsarbete ger också förutsättningarna för
att dra nytta av ett samarbete med andra kommuner.
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Nätverkssamarbete
DRAFT
Syftet med nätverkssamarbete är att samnyttja resurser effektivt. Vi har
identifierat fyra områden som bidrar till detta.

Grupp

Beskrivning

1. Policy, regelverk och rutiner, IT-stöd
Nyttja och vidareutveckla gemensamt strukturkapital ger även goda
förutsättningar för samarbete samt minskar den enskilda
kommunens sårbarhet.

Styrgrupp

Gruppen ansvarar för att resurssätta och följa
upp nätverkssamarbetet samt besluta om
åtgärder och uppdrag till nätverksgruppen.
Bemannas av kommunernas ekonomichefer
inom ramen för befintligt
ekonomichefsnätverk.

Nätverksgrupp

Gruppen planerar, driver och utvecklar arbetet
inom de fyra områdena. Bemannas av
kommunernas inköpssamordnare, där en av
dessa utses till sammankallande och ansvarar
för kontakter med styrgrupp och
planeringsgrupp.

Planeringsgrupp

Gruppen har särskilt ansvar för samnyttjande
av inköpsspecialister. Bemannas av
inköpsspecialister, där en av dessa utses till
sammankallande och även ansvarar för
kontakter med nätverksgruppen.

2. Utbildning
Gemensamma utbildningar och utbildningsmaterial internt inom
kommunerna och till externa aktörer bidrar till att säkerställa kvalitet
och kapacitet.
3. Samordning av inköpsprocesser
Utifrån genomförda analyser identifiera och samordna lämpliga
inköpsprocesser mellan flera kommuner.
4. Samnyttja inköpsspecialister i prioriterade inköpsprocesser
Inköpsspecialister samnyttjas för att täcka nätverkskommunernas
behov av att driva prioriterade inköpsprocesser. Med prioriterade
inköpsprocesser avses samordnade samt av kommunerna utvalda
inköpsprocesser som inte utförs av inköpsansvarig eller annan part.

Ett välstrukturerat nätverkssamarbete förslås regleras i ett
samverkansavtal och organiseras i en projektliknande organisation
bestående av styrgrupp, nätverksgrupp och planeringsgrupp.
Utöver kommunerna föreslås Region Gävleborg ingå i
nätverkssamarbetet genom att delta på styrgruppsträffar. Syftet med
regionens medverkan är främst att identifiera och initiera samordning av
inköpsprocesser mellan kommuner och regionen.
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Behov av inköpsspecialister
DRAFT
För att bedöma behovet av inköpsspecialister har vi utgått från erhållet
material från Inköp Gävleborg över genomförda upphandlingar för
kommunerna under treårsperioden 2016-2018. Utifrån det har ett årligt
genomsnitt av antal upphandlingar beräknats. Materialet visar att för
samtliga tio medlemskommuner har i snitt totalt 254 upphandlingar
genomförts per år.
Avseende de sju kommuner som deltar i denna utredning har i snitt
totalt 190 upphandlingar genomförts per år, varav drygt 35 stycken är
direktupphandlingar. Vidare har 70 procent av upphandlingarna
genomförts enskilt åt en kommun.
Flera faktorer talar för att antalet upphandlingar där inköpsspecialister
ska vara involverade kommer att minska något. Dels kan avtal via
nationella inköpsorganisationer nyttjas, främst SKL Kommentus. Dels
finns möjligheter att samordna inköpsprocesser mellan flera kommuner.
Lämpligheten i detta behöver dock avgöras från fall till fall, genom
förbättrad analys och planering.
Ett medvetet arbetssätt i nätverkssamarbetet för att rutinmässigt
överväga samordning bör därför utvecklas. En möjlighet är att använda
en ”omvänd” modell. Utgångspunkten är då att alla inköpsprocesser kan
samordnas med stöd av nationella inköpsorganisationer. Om det inte
bedöms uppfylla behoven, prövas samordning mellan alla
nätverkskommuner. I tredje hand samordning mellan flera kommuner,
och i sista hand sker ingen samordning.
Därutöver bedöms antalet direktupphandlingar att öka genom att
förändra upphandlingens omfattning vilket medför att tröskelvärden inte
uppnås. Det är också ett sätt att stimulera intresset för lokala
leverantörer.

Det även vara lämpligt att anlita konsulter för att leda hela eller delar av
en specifik inköpsprocess. Det kan ske dels på grund av resursbrist på
inköpsspecialister, men även på grund av behov av
specialistkompetens inom inköpskategorin.
För att öka inköpsspecialisternas förmåga kan de arbeta riktat inom
särskilda inköpskategorier/kompetensområden. Vi konstaterar att det
utifrån nuvarande situation inte är möjligt med en sådan uppdelning.
Dock är det något att arbeta för över tid i och med att bemanning av
inköpsspecialister genomförs och ökad erfarenhet uppnås.
Utifrån ovanstående resonemang bedömer vi att det finns ett preliminärt
behov av totalt åtta inköpsspecialister för att täcka de sju kommunernas
behov.
Bedömningen bygger på att antal upphandlingar uppgår till ca 140
stycken per år. Inköpsspecialisten har i uppdrag att projektleda hela
inköpsprocesser (ofta under en flerårsperiod) samtidigt som flera
inköpsspecialister kan antas vara relativt oerfarna. Vi har därför utgått
från Inköp Gävleborgs uppgifter avseende 18 upphandlingar per
upphandlare och år.
Kommunala bolag och förbund nyttjar idag i varierande omfattning Inköp
Gävleborg. Utifrån att kommunerna behöver fokusera på att utveckla sitt
inköpsarbete samt nuvarande utmaningar gällande kommunernas
bemanning av inköpsspecialister kommer möjligheten inledningsvis att
särskilt stödja bolag och förbund vara begränsad för enskilda
inköpsprocesser. Möjligheten att delta i planerade inköpsprocesser finns
dock då det medför begränsad extraresurs. Det finns också tillgång till
specialiserade nationella inköpsorganisationer, som även nyttjas idag.
Vidare kan även t.ex. regelverk och rutiner nyttjas av bolag och förbund.
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Övriga behov
DRAFT
I Inköp Gävleborgs huvuduppdrag ingår inte upphandlingar av
byggentreprenader, direktupphandling, förnyad konkurrensutsättning
samt tjänstekategorierna utbildning och hälso- och sjukvård samt
kultur/fritid.
Upphandling av byggentreprenader och undantagna tjänstekategorier
hanteras idag i princip helt inom respektive kommuns berörda
verksamhet. Vissa administrativa uppgifter, t ex annonsering, kommer
att behöva skötas inom respektive kommun.
Direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning bör ske inom
ramen för respektive kommuns inköpsarbete. Några kommuner köper
idag delar av detta av Inköp Gävleborg. Det förutsätter en initial
utbildningsinsats i dessa kommuner. Inköpsspecialister bör inte
användas för att leda och genomföra denna typ av inköp.
Vidare behöver kommunerna säkerställa andra arbetsuppgifter som
idag genomförs via Inköp Gävleborg. Vissa bedöms kunna hanteras
inom befintliga strukturer, t.ex. hantering av handlingar, och innebär en
viss ökning av arbetsbelastning.
Interna frågor och stöd gällande inköp hanteras inom respektive
kommunens inköpsorganisation. Detta gäller även intern och extern
utbildning. Externa frågor och stöd hanteras via respektive
inköpsprocess.
Cirka 30 överprövningar hanteras årliga av Inköp Gävleborg. Även
dessa föreslås hanteras via berörd inköpsprocess. I vissa fall kan det
vara aktuellt att anlita externt specialiststöd.

Det är önskvärt att nätverkskommunerna använder ett gemensamt ITstöd som förenklar samarbete och möjliggör samnyttande av resurser.
Utifrån de sonderingar som kommunföreträdare genomfört finns
möjligheter att ”överta” det IT-stöd som Inköp Gävleborg idag använder,
och också har dessa funktioner. Det inrymmer i det korta perspektivet
flera fördelar, främst genom att det är startklart och användarvana finns.
En dialog med leverantören har påbörjats gällande upplägg och
villkor(?). Kostnader för främst licenser tillkommer för kommunerna.
Tjänsten är molnbaserad, men kräver viss administration av t.ex.
behörigheter.
I ett längre tidsperspektiv finns anledning att se över IT-stödet utifrån ett
bredare perspektiv. Av särskild vikt är koppling till e-handel. För
närvarande har tre kommuner (Hudiksvall, Ockelbo, Söderhamn) ett
pågående e-handelsarbete. Det hanterar dock en mindre del av
inköpen, och det finns därför en stor utvecklingspotential som bland
annat kan bidra till att öka avtalstroheten, sänka hanteringskostnader
och förenkla uppföljning och analys.
För de kommuner som har ett aktivt e-handelsarbete behöver ett antal
administrativa uppgifter hanteras jämfört med idag. Vi föreslår att en av
dessa kommuner tar på sig att hantera detta men att det finansieras
genom en särskild överenskommelse mellan dessa kommuner. Vi
bedömer att det finns möjlighet att placera uppgifterna inom befintlig
organisation, men att det innebär en ökad arbetsbelastning. Därför kan
resurser behövas utökas motsvarande 0,5-1 årsarbetare.
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Finansiering
DRAFT
Respektive kommun behöver säkerställa att erforderliga resurser
avsätts för kommunens inköpsarbete. Att det sker inom den egna
kommunen är något som även ger fördelar gällande tydligare
inköpsstyrning och verksamheternas delaktighet. Nuläget i
kommunerna varierar och även faktorer som kommunorganisationens
storlek påverkar resursbehovet.
Huvuddelen av rollerna är möjliga att kombinera - även med helt andra
ansvarsområden. Därför är det i första hand en prioriteringsfråga om att
utse och ge lämpliga rollinnehavare förutsättningar att avsätta tid för
inköpsarbete, och i andra hand om att tillföra ytterligare resurser.
Samtidigt kan noteras att detta är något som redan under nuvarande
ansvarsfördelning med Inköp Gävleborg förutsätts finnas på plats.
Gällande administrativa uppgifter innebär det en viss ökad
arbetsbelastning på berörda verksamheter. Vi bedömer dock att den är
marginell och inte resurssätts.
Särskilda kostnader gällande överprövningar förslås fördelas i det
enskilda fallet av deltagande aktörer.
Direkta kostnader uppstår gällande IT-stöd, främst i form av licenser.
Dessa föreslås fördelas direkt på respektive kommun.
KATJA - Finns någon uppskattning av vad det kan kosta – i ett intervall
kanske?
Inköpsspecialister föreslås finansieras gemensamt utifrån
befolkningsandel. Kostnad för lön, kompetensutveckling, resor och
arbetsplats har beräknats till 750 tkr per inköpsspecialist.
Totalkostnaden för ett bedömt behov av åtta inköpsspecialister blir då 6
Mkr.

Upplägget förutsätter att inköpsspecialisterna utgör en gemensam
resurs oavsett vilken kommun som är arbetsgivare. Bollnäs, Hudiksvall,
Ljusdal och Söderhamn har visat intresse att verka som arbetsgivare för
inköpsspecialisterna. En lämplig fördelning är två per kommun.
Utöver kostnader för inköpsspecialister tillkommer behov enligt
beskrivning ovan. Utifrån de flertal påverkansfaktorer som finns i
respektive kommun bedömer vi inte att det är meningsfullt att försöka
kvantifiera dessa.
Vår samlade bedömning är att kostnaderna kommer att vara på likartad
nivå som idag för respektive kommun samtidigt som kommunens
inköpsarbete utvecklas och bl.a. möjliggör kostnadsminskningar.
Kommun

Medlemsavgift

Fördelad kostnad
inköpsspecialister

Differens

Bollnäs*

1 745

1 188

557

Hudiksvall

2 404

1 648

756

Ljusdal

1 218

838

380

Nordanstig*

609

419

190

Ockelbo*

379

260

119

Ovanåker*

757

514

243

Söderhamn

1 679

1 132

547

Summa

8 792

6 000

2 792

* Köper även tilläggsuppdrag av Inköp Gävleborg för stöd med direktupphandlingar.
Bollnäs 140 tkr, Nordanstig 52 tkr, Ockelbo 31 tkr och Ovanåker 62 tkr.
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Handlingsplan – förslag til roadmap
Med utgångspunkt i nuläge och målbild föreslås åtgärder ske utifrån två perspektiv. Dels utifrån respektive kommun för att säkerställa
grundläggande förutsättningar för effektiva inköp, och dels utifrån perspektivet nätverkssamarbete för att samnyttja resurser effektivt.
Åtgärderna
DRAFT
kan också tidsmässigt delas in i faser – förberedelser, uppstart samt drift och utveckling.

Säkra formella
befogenheter

Respektive kommun

Fas 3 –
drift och utveckling

Fas 2 –
uppstart

Fas 1 förberedelser

Breddutbildning

Uppmärksamma
avvikelser

Påbörja
inköpsprocess
IT-stöd
Samordna
inköpsprocesser

Pilotprojekt
Fastställ
organisering

Egenvärdering
SKL-verktyg

Öka
framförhållning

Frekvent
uppföljning

Bemanna roller
och utbilda

Effektiva
inköp

Pilotprojekt
Fördela
administrativa
uppgifter

Utveckla
gemensam
planering

Anpassa/utforma
utbildning

Anpassa/utforma
inköpsprocess

Anpassa/utforma
rutiner och
stödmaterial för
inköpsprocess

Säkra befintligt
gemensamt ITstöd

Nätverkssamarbete
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Bilaga: Exempel
kostnadsminskningspotential
152

Bilaga – exempel kostnadsminskningspotential

DRAFT
2,72 kr/st
10,42 kr/st 283%

Avtalspris:
”På stan”:

Avtalspris:
”På stan”:

129:50 kr
595:00 kr
+hämtning, arbetstid

359%

Avtalspris:
”På stan”:

2,1 öre/st
9,0 öre/st
+hämtning, arbetstid

329%

Avtalspris:
”På stan”:

13,3 öre/m
26,6 öre/m
+hämtning, arbetstid

100%

Exemplen är hämtade från Söderhamns kommuns chefsutbildningsmaterial.
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Bilaga – exempel kostnadsminskningspotential

Artikeln är hämtad från Inköp Gävleborgs tidning, nr 4 2018, sid 4.

DRAFT
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-15

1(2)
Referens

KS 2019/00538

Sjödin, Lars 0297-55505
lars.sjodin@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Förslag på samägt bolag mellan Hästen kooperativ
hyresrättsförening och Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Bilda ett gemensamt bolag mellan Hästen kooperativ hyresrättsförening
och Ockelbo kommun i syfte att bygga kooperativa hyresrätter på tomten
Hästen.
2. Föreslagen bolagsordning antas.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget beskriver hur kommunens bostadsförsörjning för äldre skulle
kunna tillförsäkras genom direkt samarbete mellan Hästen kooperativ
hyresrättsförening och Ockelbo kommun.
Genom ett gemensamt bolag kan ändamålsenliga trygghetsbostäder
uppföras, vilka annars med sannolikhet inte kommer att kunna komma till
stånd. Resultatet ger långsiktiga mervärden för kommunen genom
effektivare omsorg för äldre, tryggare och trivsammare boende, umgänge
och gemenskap för hyresgästerna. Därtill kommer positiva effekter för
kommunen genom flyttkedjor som innebär att unga familjer kan bo kvar i
Ockelbo och att unga familjer från hela regionen Gävle-Sandviken kan hitta
ett prisvärt småhusboende i Ockelbo.
Beslutsunderlag
PWC Utkast – Rapport 190627
PM gemensamagt bolag Ockelbo v2
Ärendet
Ockelbo kommunfullmäktige har redan i beslut (inriktningsbeslut 2015-1126 § 185) gett projektet erforderligt stöd genom borgensåtagande under
byggtiden samt återbetalningsgarantier efter inflyttning (kommunstyrelsen
2017-10-24 Förlust-och återbetalningsgaranti)
Dessa garantier har emellertid visat sig vara otillräckliga för att erhålla lån
från banker. Några ytterligare åtaganden från kommunen ser vi dock inte
behov av, om ett gemensamägt bolag bildas mellan föreningen och Ockelbo
kommun. Kommunen har genom styrelsepost i föreningen redan idag ett
156

Datum

Ockelbo kommun

2019-08-15

KS 2019/00538

engagemang i projektet. Ett gemensamt ägande bör ha den effekten att
bankerna beviljar lån till projektet. Kommunen har uppdragit till PWC att
genomlysa lagligheten i upplägget och PWCs rapport medföljer som bilaga.
Ytterligare information finns också i bilagan ”Förslag på samägt bolag
mellan Hästen kooperativ hyresrättsförening och Ockelbo kommun”
upprättad av Lars Malmgren.
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Bolagsordning för samägt bolag Hästen kooperativ hyresrättsförening och Ockelbo
Kommun
§1 Firma
Bolagets firma är xxxxx
§2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Ockelbo kommun.
§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, förvärv och försäljning
av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets ändamål är att uppföra
trygghetsboende i Ockelbo, upplåtna med kooperativ hyresrätt.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 SEK.
§5 Antal aktier
Bolaget skall ha lägst 500 och högst 2 000 aktier.
§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst noll och högst tre
suppleanter, av vilka Hästen kooperativ hyresrättsförening ska utse två tredjedelar varav en
ska vara ordförande.
§7 Revisorer
Bolaget ska utse en auktoriserad revisor, vilken skall godkännas av årsstämman genom
enhälligt beslut av samtliga aktieägare samt en lekmannarevisor som suppleant, vilken
Ockelbo kommun äger rätt att föreslå årsstämman, så länge kommunen har utställda
borgens- eller garantiåtaganden gentemot Hästen kooperativ hyresrättsförening.
§8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
bolagsstämman. Kallelsen ske genom e-post.
§9 Ärenden på årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av förslaget till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller denna bolagsordning.
§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 jan - 31 dec
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§11 Samtyckes-, Förköps- och Hembudsförbehåll
Överlåtelse av aktier mellan bolagets stiftare kan ske utan nedanstående förbehåll.
a. Samtycke
En aktie får överlåtas till ny ägare endast med samtycke av bolagets styrelse. Den som avser
att överlåta aktie ska således före överlåtelsen ansöka om samtycke hos bolagets styrelse
på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (samtyckesansökan). Samtycke får inte ges
eller vägras för ett mindre antal aktier än samtyckesansökan omfattar. Bolagets styrelse ska
meddela beslut i frågan om samtycke inom tre månader från behörig samtyckesansökan
enligt ovan. Om aktien övertas på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver, ska, om
samtyckesansökan avser överlåtelse genom försäljning, priset motsvara det belopp som på
föreskrivet sätt anges i samtyckesansökan. För övertagande ska inga andra villkor gälla. En
aktieägare som är missnöjd med styrelsens beslut att ge eller vägra samtycke eller med
villkoren med övertagande får väcka talan inom två månader från den dag då bolagets
styrelse på föreskrivet sätt avsände meddelande om sitt beslut i frågan av samtycke. Om
aktien ska övertas av annan på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver, ska priset betalas
inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt
b. Förköp
Den som avser att överlåta en aktie i bolaget till annan ska, innan sådan överlåtelse får ske,
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av
anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.
När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att
skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från
anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas
genom lottning av bolagets styrelse, eller om någon förköpsberättigad begär det, av notarius
publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till
tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville
utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.
Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.
c. Hembud
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget
har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nya ägaren av aktien ska genast skriftligen
anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Den nya ägaren ska också visa på vilket sätt
denna har fått äganderätt till aktien.
När anmälan har gjorts om en akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd
för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos
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 aktiebolaget.
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Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget hos allmän domstol.
§12 Ärendeberedning
Minst sex veckor före ordinarie bolagsstämman, på vilken bolagets årsbokslut skall
behandlas, skall ägarna på kallelse av styrelsens ordförande sammanträda för diskussion
angående riktlinjerna för årsbokslutet, förvaltningsberättelsen och vinstdispositionen. I frågor,
vilka enligt parts mening är av principiell karaktär i vad avser bolagets framtida verksamhet
eller är av stor ekonomisk betydelse för bolaget, skall på begäran av part i god tid före
frågans behandling på styrelsesammanträde eller på bolagsstämma samråd ske mellan
parterna.
§13 Insyn
Ockelbo kommun ska ges möjlighet att genom egen utsedd lekmannarevisor beredas
tillträde till styrelsemöten och erhålla insyn i styrelsens löpande arbete.
§14 Kvalificerad majoritet i vissa beslut på bolagsstämma
För giltigt beslut i nedanstående frågor rörande Bolaget skall beslut på bolagsstämman
utgöras av den mening som biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.
a.

Vinstutdelning, utöver utdelning enligt 18 kap 11 § aktiebolagslagen.

b.

Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag.

c.

Ändring av lokaliseringen av Bolagets verksamhet.

d.

Förvärv, försäljning av fast egendom eller uppförande av byggnad till ett
sammanlagt investeringsbelopp överstigande 100 prisbasbelopp enligt lagen om
allmän försäkring.

e.

Bolagets upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med
bolagets tidigare skulder överstiger ett belopp motsvarande 100 prisbasbelopp
enligt lagen om allmän försäkring.

f.

Bolagets ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan
utestående säkerheter överstiger 100 prisbasbelopp enligt lagen om allmän
försäkring.

g.

Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterföretag.

h.

Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar
Bolagets verksamhet.

§15 Firmateckning
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening, av vilka båda
ägarna ska vara företrädda. Parterna är införstådda med att Bolagets verkställande direktör
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alltid enligt 8 kap. 36 § ABL äger firmateckningsrätt i frågor som faller inom dennes
kompetensområde.
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Utredning gällande kommunens engagemang avseende Hästen kooperativ hyresrättsförening

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen har i en promemoria (se bilaga 1) föreslagit ett upplägg
innebärande att ett delägt bolag - mellan föreningen och det kommunala bostadsbolaget - startas i syfte att
uppföra och förvalta ett trygghetsboende i kv Hästen i Ockelbo kommun. Kommunen har tidigare engagerat sig
i projektet genom bland annat ett borgensåtagande till föreningen och en förlust- och återbetalningsgaranti.

1.2 Uppdrag och omfattning
PwC har fått i uppdrag att göra en juridisk bedömning av det föreslagna upplägget i syfte att utreda om
upplägget är förenligt med kommunalrätten och de EU-rättsliga reglerna om statsstöd.
Uppdraget har begränsas till att omfatta en juridisk utredning av uppläggets förenlighet med lagstiftning. Detta
innebär att andra aspekter såsom tidigare stödåtgärder till föreningen inte har beaktas inom ramen för
uppdraget.
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2. Bedömning
3.1 Kompetens
Kommunen har enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ett krav på att planera för
bostadsförsörjningen i kommunen. Ansvaret betonas även av att det i PBL framgår att bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet ska främjas vid planläggning. Ansvaret regleras även indirekt av bland annat
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Enligt lagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas inom
kommunen får det stöd och hjälp de behöver, vilket inkluderar rätten till bostad.
Det står alltså klart att kommunerna har ett stort ansvar för att det byggs bostäder i kommunerna, men det
finns däremot inget krav på att detta ska ske i egen regi. Ett kommunalt bostadsaktiebolag är således bara ett
sätt för kommunerna att bidra till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen.
Det finns inte heller några generella lagkrav på vilka upplåtelseformer som får användas utan det är nog snarare
så att det för kommunerna är lämpligt att främja ett byggande av olika upplåtelseformer, dvs hyresrätter,
bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och äganderätter för optimera förutsättningarna till en bostadsmarknad i
balans.
Angående den specifika formen av boende - trygghetsboende - som är aktuell här kan konstateras att det inte
finns någon särskild reglering i lag som uttryckligen medger kompetens för att tillhandahålla boendeformen.
Dock framgår av socialtjänstlagens 5 kapitel att kommunen genom socialnämnden ska verka för att äldre
människor får goda bostäder. Det handlar inte bara om att inrätta särskilda boendeformer för dem som behöver
det utan också om att främja trygga boendeförhållanden och en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med
andra. Med tanke på detta och ansvaret enligt bostadsförsörjninglagen är bedömningen att en kommun får
bygga trygghetsboenden även om det i sig innebär att en viss grupp av kommunmedlemmar gynnas. Den
kommunala likställighetsprincipen innebär förvisso att kommunmedlemmar inte får särbehandlas utan sakliga
skäl, men i förarbetena till diskrimineringslagen uttalas bl.a. avseende trygghetsboende och åldersgränser att
intresset att underlätta för dessa grupper måste anses berättigat och tillämpandet av åldersgränser i detta syfte i
och för sig lämpligt och nödvändig. Det torde därmed vara förenligt även med likställighetsprincipen att bygga
trygghetsboenden.
Enligt promemorian föreslås detta göras inom ramen för ett bolag som är delägt mellan det kommunala
bostadsbolaget och föreningen. Ett kommunalt bostadsföretag är ett bra verktyg för kommunen för att
tillgodose bostadsbehov för olika grupper, öka byggandet av hyresrätter etc. varför förslaget skulle kunna vara
ett lämpligt alternativ. Det krävs dock att bostadsbolaget får ett bestämmande inflytande i bolaget.
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (“Allvill”)innehåller dock ett antal krav och
begränsningar på den verksamheten som får bedrivas. Bland annat att bolagen måste bedriva verksamheten
enligt affärsmässiga principer, dvs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud mot att
driva företag i vinstsyfte. Detta för att inte verka konkurrenssnedvridande på marknaden. Av lagen följer även
att bolaget i sin verksamhet huvudsakligen ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med
hyresrätt.
Grunden för all kommunal verksamhet är att den inte får bedrivas i vinstsyfte och att självkostnadsprincipen
ska beaktas även om verksamheten bedrivs i bolagsform så länge det inte finns en speciallagstiftning som säger
något annat.
Eftersom lagstiftaren bedömt att de kommunala bostadsbolagen måste verka enligt affärsmässiga principer
finns det en risk att ett bolag som bygger och äger fastigheter i vilka bostadslägenheter inte upplåts med
bostadslägenheter utan någon annan upplåtelseform - och därmed inte omfattas av allvill - kommer bedömas
vara konkurrenssnedvridande. Även om det med hänsyn till bostadsförsörjningsansvaret torde stå klart att det
ligger inom den kommunala kompetensen att både bygga, äga och förvalta fastigheter som hyrs ut till en
kooperativ hyresrättsförening så är därmed frågan om detta överhuvudtaget kan göras utanför ett allmännyttigt
bostadsaktiebolag.
Innan vi går in på den bedömningen redogörs nedan tillåtligheten inom ramen för bostadsbolaget.
Går det då att bygga trygghetsboende inom ramen för det kommunala bostadsbolaget. Som nämnts ovan ska ett
kommunalt bostadsbolag huvudsakligen förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt.
Av förarbetena till lagen (Prop 2009/10:185 s 41 framgår dock följande om bland annat
huvudsaklighetskriteriet:
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Ett kommunalt bostadsaktiebolag kan även engagera sig i att utveckla andra boende- och upplåtelseformer,
både genom nyproduktion och genom ombildning. Detta kan inte minst vara en effektiv strategi när det
gäller att skapa mångfald och valfrihet lokalt inom ett bostadsområde eller en kommundel. Ett kommunalt
bostadsaktiebolag ska även i fortsättningen i sin verksamhet huvudsakligen förvalta fastigheter i vilka
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Detta hindrar dock inte att bolag i enstaka fall upplåter bostäder
till en kooperativ hyresrättsförening, som i sin tur upplåter dessa till sina medlemmar. Vid sådana
arrangemang får de boende ett mycket stort inflytande, vilket är i linje med vad som föreslås gälla i fråga om
de boendes inflytande enligt den nya lagen. Vidare hindrar inte heller kravet på huvudsaklig verksamhet att
det i ett fastighetsbestånd ingår en mindre andel lokaler. Med mindre andel avses att lokalbeståndet inte får
bli så stort att den inkräktar på den primära uppgiften, dvs. att förvalta hyresfastigheter i vilka
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt (prop. 2001/02:58 s. 61).
Det står alltså klart att ett kommunalt bostadsaktiebolag får bygga bland annat kooperativa hyresrätter i viss
utsträckning utan att det står i strid med lagen.
Är det då möjligt för kommunen att var delägare i ett bolag att som bygger, äger och förvaltar fastigheter som
upplåts med kooperativa hyresrätter och som inte är ett kommunalt bostadsbolag?
Av 1 kap. 3 och 4 §§ lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt framgår att en kooperativ hyresrättsförening är en
ekonomisk förening som har till ändamål att till sina medlem-mar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt,
samt att en upplåtelse med kooperativ hyresrätt skall avse en bostadslägenhet i ett hus som föreningen äger
eller en bostadslägenhet som föreningen hyr av husets ägare.
Upplåtelseformen skiljer sig närmast från bostadsrätten bl a genom att det inte finns någon fast koppling
mellan andelsrätten i föreningen och nyttjanderätten över lägenheten, vilket innebär att föreningen kan ha
obegränsat antal köande medlemmar. Vidare att boende medlemmar i en kooperativ hyresrättsförening deltar i
föreningen genom att erlägga en särskild medlemsinsats, en sk upplåtelseinsats. Först vid tillträdet av
lägenheten betalar den köande medlemmen den ytterligare upplåtelseinsatsen. I förarbetena (prop 2001/02:62
sid 51) framgår att ”en av de tänkta grundprinciperna för kooperativ hyresrätt är att det inte skall finnas
något utrymme för spekulation eller vinst, och att överlåtelse mot marknadspris inte kan komma i fråga”.
Insatsen är således spekulationsfri och ska återbetalas till den boende medlemmen till samma belopp som
erlagts vid tillträdet.
Till skillnad från hyresrätten är det föreningen som själv bestämmer vilken självkostnadshyra föreningen ska ta
ut av de kooperativa hyresgästerna (se 3 kap 6 § i lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt). Den kooperativa
hyresrätten omfattas således inte av hyreslagens bestämmelser avseende hyressättning och inte heller
hyresförhandlingslagen (1978:304). Det innebär i sin tur att föreningens medlemmar, i likhet med
bostadsrätten, har ett större direkt inflytande över lägenhetens skick, administrativ och teknisk förvaltning än i
vanlig hyresrätt. Hyran ska därmed fastställas utifrån självkostnad och inte på affärsmässiga grunder.
Med bakgrund av ovanstående resonemang är det vår bedömning att kommunen kan vara delägare i ett bolag som inte omfattas av allvill - som bygger, äger och förvaltar fastigheter som upplåts med kooperativa
hyresrätter och beaktar självkostnadsprincipen utan att det ses som ett kringgående av allvill.

3.2 Stöd
Generellt gäller vid bedömning av den kommunala kompetensen att den insats som en kommun gör på ett visst
område för ett visst ändamål att den till sin omfattning ska stå i rimligt förhållande till det intresse och nytta
som kommunen och dess medlemmar har av åtgärden. Det innebär att i det aktuella fallet att kommunens
insats i bolaget som utgångspunkt ska stå i proportion till ägarförhållandena och den nytta som det medför till
kommunen och dess medlemmar.
Vidare får kommuner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Vidare gäller att
individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. Detta
innebär att om synnerliga skäl inte föreligger, råder förbud mot individuellt inriktat stöd till enskilda
näringsidkare.
Det krävs att det i botten finns ett behov som motiveras av ett allmänt intresse där näringslivet inte kan
tillgodose behovet. Synnerliga skäl har ansetts föreligga exempelvis när en kommun ekonomiskt stöttat
livsmedelsbutiker och bensinstationer i glesbygdsområden. Det individuellt inriktade stödet har då ansetts
nödvändigt för att garantera en viss minimistandard av kommersiell service åt hushållen. Synnerliga skäl
föreligger därför endast i yttersta undantagsfall.
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Angående att allmänt främja näringslivet så är utgångspunkten att det måste gynna näringslivet i stort,
exempelvis stöd till mässor eller liknande. Branschinriktade stöd främjar normalt inte det lokala näringslivet i
stort varför den typen av stöd sällan är kompetensenliga.
Ett tillskott som inte står i proportion till ägandet riskerar att ses som en ekonomisk förmån för bolaget och det
är därmed en stor risk att kommunens finansiering av bolaget bryter mot förbudet mot individuellt riktat stöd
till näringsidkare.
Angående stöd till trygghetsboende ska även sägas att det förefaller vara förhållandevis vanligt runt om i
kommunerna att subventionera vissa kostnader (ex. värdtjänster, gemensamhetslokaler etc.) i samband med
trygghetsboenden. Sannolikt bedöms dessa subventioner inte stå i strid mot förbudet för stöd till enskilda
näringsidkare då subventionerna beviljas efter ansökan och bedöms på objektiva grunder samt riktas mot alla
som vill bedriva trygghetsboenden.
Finansieringen behöver även bedömas mot EU:s statsstödsregler. Med statsstöd avses stöd som kan hänföras
till stat, kommun eller landsting till en verksamhet som typiskt sett bedrivs på en marknad. Syftet med reglerna
om statligt stöd är att säkerställa att konkurrensförhållandena inom EU inte snedvrids genom att
medlemsstaterna genom antingen stat, kommun eller landsting ekonomiskt gynnar ett visst företag eller viss
produktion. Åtgärder som kan betraktas som statsstöd förutom rena penningbidrag är exempelvis:
borgensåtaganden utan marknadsmässig borgensavgift, lån på icke affärsmässiga villkor, överlåtelse av
kommunalt bolag eller offentligt ägd mark till underpris, köp av varor och tjänster till överpris etcetera. Det
handlar således om olika former av värdeöverföringar från offentlig aktör till annan som inte nödvändigtvis
behöver vara rena penningbidrag.
Det offentliga får med vissa undantag inte lämna stöd förrän det i förhand har godkänts av EU-kommissionen.
Anmälan ska göras via Näringsdepartementet.
Alla stöd som finansieras av med offentliga medel är dock inte statsstöd utan om det offentliga agerar som
vilken annan marknadsaktör som helst så kan det agerandet aldrig träffas av statsstödsreglerna. Den princip
som används vid bedömningen kallas för principen om den marknadsekonomiske investeraren och innebär
enkelt sagt att den offentliga aktörens agerande jämförs med hur en privat aktör agerar. Det vill säga hade en
marknadsekonomisk aktör gjort en motsvarande investering under normala marknadsförhållanden eller inte?
Det finns en risk att så inte är fallet om kommunen överfinansierar bolaget i förhållande till föreningen eller om
bolaget hyr ut fastigheten till underpris.
Till skillnad mot ett kompetensöverskridande av kommunallagen finns det om finansieringen skulle bedömas
utgöra ett otillåtet stöd enligt statsstödsreglerna en reell risk för konsekvenser innebärande att stödet
(skillnaden mellan beviljade villkor och de villkor som skulle anses godtagbara under normala marknadsvillkor)
ska återbetalas.
Angående stöd generellt kan sägas att det finns dock vissa undantag som medför att ett stöd inte anses vara ett
statsstöd, bland annat vissa gruppundantag och så kallade de minimis-stöd. De minimis-stöd enligt den
allmänna förordningen (kommissionens förordning 1407/2013) innebär att en kommun obehindrat kan ge stöd
till ett företag om stödet uppfyller vissa villkor innebärande bland annat att det inte får överstiga 200 000 euro
under en treårsperiod. Därutöver kan diskuteras om inte undantagen för stöd till tjänster av allmänt intresse
kan tillämpas på svaga bostadsmarknader. Om det är aktuellt att ekonomiskt stödja utbyggnaden av
kooperativa hyresrätter och/eller trygghetsboende i sig, dvs. med en insats som inte står i proportion
proportion till ägarförhållandena och den nytta som det medför till kommunen och dess medlemmar, bör
stödfrågan utredas särskilt.
Angående tidigare beviljade stöd till föreningen så är dessa inte föremål för en bedömning inom ramen för
denna utredning. Det kan dock noteras att ett beslut av en kommun normalt kan laglighetsprövas och då
upphävas av domstol om det strider mot lag eller annan författning. I aktuellt fall torde dock dessa beslut ha
vunnit laga kraft och någon annan sanktion i anledning av att ett beslut är fattat i strid med den kommunala
kompetensen finns inte. Däremot finns det fortfarande en risk ur statsstöds synpunkt.
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3. Slutsatser och
rekommendationer
➢ Vi bedömer att kommunen får bygga kooperativa hyresrätter och inrätta trygghetsboenden inom ramen
för den kommunala kompetensen.
➢ Kommunen kan göra detta inom ramen för sitt bostadsbolag eller som delägare i ett annat bolag som
bedriver verksamheten med beaktande av självkostnadsprincipen. .
➢ Det i promemorian föreslagna upplägget bedömer vi som förenligt med kommunalrätten och
statsstödsreglerna om insatsen i bolaget står i proportion till ägarförhållandena. Om ägandet sker
genom det kommunala bostadsbolaget krävs även att kommunen (bostadsbolaget) har ett
bestämmande inflytande över det nya bolaget.
➢ Om det är aktuellt att ekonomiskt stödja utbyggnaden av kooperativa hyresrätter och/eller
trygghetsboende i sig, dvs. med en insats som inte står i proportion till ägarförhållandena och den nytta
som det medför till kommunen och dess medlemmar, bör stödfrågan utredas särskilt.

Closing statement
Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt ovan angivna uppdrag åt Ockelbo kommun. Rapporten är endast
upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Ockelbo kommun. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än
uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för
att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.
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Hästen kooperativ hyresrättsförening
PM/styrelsen

2019-08-12

Kommunstyrelsen
Ockelbo kommun

Förslag på samägt bolag mellan Hästen kooperativ hyresrättsförening och Ockelbo
kommun
I denna PM önskar styrelsen i Hästen kooperativ hyresrättsförening beskriva ett förslag
hur kommunens bostadsförsörjning för äldre skulle kunna tillförsäkras genom direkt
samarbete mellan föreningen och Ockelbo kommun. Genom detta gemensamma arbete
kan ändamålsenliga trygghetsbostäder uppföras, vilka annars med sannolikhet inte
kommer att kunna komma till stånd. Resultatet ger långsiktiga mervärden för kommunen genom effektivare omsorg för äldre, tryggare och trivsammare boende, umgänge
och gemenskap för hyresgästerna. Därtill kommer positiva effekter för kommunen genom flyttkedjor som innebär att unga familjer kan bo kvar i Ockelbo och att unga familjer från hela regionen Gävle-Sandviken kan hitta ett prisvärt småhusboende i Ockelbo.

Befintligt stöd från kommunen
Ockelbo kommunfullmäktige har redan i beslut (inriktningsbeslut 2015-11-26 § 185)
gett projektet erforderligt stöd genom borgensåtagande under byggtiden samt återbetalningsgarantier efter inflyttning (kommunstyrelsen 2017-10-24 Förlust-och återbetalningsgaranti)
Dessa garantier har emellertid visat sig vara otillräckliga för att erhålla lån från banker.
Några ytterligare åtaganden från kommunen ser vi dock inte behov av, om ett gemensamägt bolag bildas mellan föreningen och Ockelbo kommun. Kommunen har genom
styrelsepost i föreningen redan idag ett engagemang i projektet.

Samägda bolag inom offentlig sektor
Idag finns nära 600 bolag där kommuner och landsting är delägare. Men förekomsten
varierar. En del har många sådana bolag, andra inga alls. Det är vanligare att kommuner
driver verksamheter i delägda bolag än att landsting gör det. Kommunerna samarbetar
oftare med den privata sektorn än vad landstingen/regionerna gör. Kommunerna äger i
regel hälften eller mer i de samägda bolagen. Men det finns också 372 bolag där kommunens eller landstingets/regionens ägarandel är 20 procent eller mindre. Verksamheter
som sköts av bolag där kommunerna ofta är minoritetsägare är exempelvis drift av elnät.
Det finns en rad olika motiv till samägda bolag, det kan i vissa fall röra sig om att uppnå
lokal eller regional utveckling,
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Syfte
Syftet med ett gemensamägt bolag är således att skapa förutsättningar för att uppföra
och förvalta ett trygghetsboende i kv Hästen, Ockelbo kommun. Behovet av anpassade
bostäder för äldre i Ockelbo är stort. Den samhällsekonomiska nyttan av ett trygghetsboende som ger samordningsvinster inom hemtjänst och hemsjukvård och som avlastar
behov av nya särskilda boenden är betydande. Sedan 2016 har Hästen kooperativa hyresrättsförening i samverkan med Ockelbo kommun arbetat för att uppföra ett trygghetsboende i kv Hästen. Medlemmarna har genom medlemsmöten varit involverade i
planeringsprocessen och påverkat projektets utformning. Ett nytt sätt att skapa hållbara
bostäder för framtiden. För att kunna fullgöra projektet har föreningens styrelse konstaterat att samarbetet behöver fördjupas på ett lämpligt sätt.
Genom ett gemensamt bolag, nedan kallat Projektbolaget, kan upphandlingsprocessen
genomföras med ett fortsatt bestämmande inflytande från de framtida hyresgästerna,
samtidigt som Ockelbo kommun och det gemensamägda bolaget, får säkerställt insyn
och kontroll över bygg- och förvaltningsprocessen. Det gemensamägda bolaget ges
större möjligheter till gynnsam finansiering såväl under byggprocessen som i förvaltningsskedet.

Parter
För bildandet av det gemensamägda bolaget står följande två parter;
Hästen kooperativ hyresrättsförening, 769630-8811, nedan kallat Föreningen och
Ockelbo kommun, nedan kallat Kommunen.

Ägarandelar
Hur stor andel en ägare har i ett bolag har betydelse för rättigheter och begränsningar.
Det här är framför allt reglerat i aktiebolagslagen. I en handledning från SKL, ”Att äga
tillsammans”, redovisas villkor för olika ägarandelar;
• Den ägare som har mindre än en tiondel av aktiekapitalet kan drabbas av tvångsinlösen men har också rätt till sådan av en aktieägare som äger mer än nio tiondelar.
• Ägarandelar över tio procent medför rätt att föra skadeståndstalan för bolagets räkning mot styrelse och VD. Man har också rätt att förhindra vissa ändringar av bolagsordningen och rätt att kräva en extra bolagsstämma.
• Vid ägarandelar över 20 procent gäller särskilda redovisningsregler.
• Vid ägarandelar över 33 procent tillkommer ytterligare rätt att hindra ändringar av
bolagsordningen.
• Står två ägare för 50 procent var har ingen ett bestämmande inflytande. Ett sådant kan
dock sägas föreligga om parterna genom avtal har enats om vem som har rätten att utse
ordförande i styrelsen och vid bolagsstämman. Det inflytande betyder dock inte att offentlighetsprincipen gäller.
• Där kommuner och landsting/region har en majoritet av rösterna omfattas bolaget
dock av offentlighetsprincipen liksom lagen om offentlig upphandling.
För att uppnå syftena med Projektbolaget ska Föreningen ha mer än 50 procent av aktierna för att vidmakthålla inflytande över byggprocessen, samtidigt som Kommunen ska
ha kontroll över villkoren i bolagsordningen.
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I detta fall bör således ägarandelen för Föreningen vara mellan 55 och 66 procent, varför
vi föreslår 60/40.

Bolagsordning
Med den föreslagna ägarfördelningen blir bolagsordningens villkor av väsentlig betydelse, inte minst för Bolaget och kommunen. Utöver de obligatoriska uppgifterna i en
bolagsordning;
 Bolagets namn
 Ort där verksamheten ska bedrivas (säte)
 Verksamhetsbeskrivning
 Aktiekapitalets storlek
 Antalet aktier
 Antalet styrelseledamöter
 Antalet revisorer (om revisor ska finnas)
 Sättet för kallelse till bolagsstämma
 Räkenskapsår (t ex kalenderår)
kan bolagsordningen kompletteras med sådana villkor som normalt regleras i ett aktieägaravtal;
 Aktieöverlåtelse
 Utlösen vid dödsfall
 Enskild egendom
 Sammanträde inför bolagsstämma
 Rätt att vara styrelseledamot
 Rösträtt
 Konkurrensförbud
 Konkurs
 Tvist
 Finansiering vid utlösen
Vi förordar att bolagsordningen även omfattar de kompletterande uppgifter som är av
betydelse för parterna, och för kommunen, att det anges i bolagsordningen.

Aktieägaravtal
I aktieägaravtal reglerar parterna hur de skall agera som aktieägare för att kontrollera
bolaget. Aktiebolagsrättsligt har inte ett aktieägaravtal någon verkan för bolaget som sådant, man kan alltså inte bestämma att styrelsen exempelvis måste fatta vissa beslut,
men däremot sker förstås regleringen indirekt genom att ägarna avtalar om hur de kommer rösta vid bolagsstämman, vilken är högsta bestämmande organ i bolaget.
Med principen att reglera alla väsentliga villkor i bolagsordningen minskar behovet av
ett särskilt aktieägaravtal. Vi förordar att det inte upprättas särskilt aktieägaravtal.

Ägardirektiv
Ägardirektiv ska fastställas av stämman och följa vad som regleras i bolagsordningen.
För Kommunen och Bolaget kan kommunens insyn och kontroll regleras genom ägardirektiv. Det kan ske genom att kommunen ges rätt att utse revisor i Projektbolaget, eller
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på annat sätt ges insyn i verksamheten. Det bör även ges riktlinjer för vad som Projektbolaget ska uppföra för slags fastighet, dess omfattning och inriktning på trygghetsboende, upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och framtida samarbete med kommunens
omsorgsverksamhet för äldre.
Vidare kan ägardirektivet ange villkor för budgetramar, upptagande av lån samt villkoren för kommunens borgensåtagande samt återbetalningsgaranti gentemot Föreningen.
Bolaget kommer att vara självständigt gentemot kommunen, varför även relationen
gentemot Bolagets ledning bör regleras samt att styrelsen ska arbeta efter den arbetsordning och VD utifrån den instruktion som stämman fastställer.

Styrelse och ordförande
Styrelsen bör vara sammansatt av företrädare för Kommunen, dess styrelse och/eller
ledning, samt företrädare för Föreningen, dess styrelse och/eller medlemmar där Föreningen ges ordföranderollen. Föreningen kommer att ha en majoritet av rösterna i styrelsen.

VD
Projektbolaget bör ledas av en extern VD som inte har något ägarinflytande i bolaget. Sedan projektet startade har konsulterna Lars Malmgren, Nybo Bostadsutveckling, och
Lennart Sjögren, Analys & Utveckling AB, svarat för Föreningens löpande projektutveckling gentemot Föreningens styrelse. Idag är Lars Malmgren Föreningens ordförande.
För det operativa ansvaret har Lennart Sjögren svarat gentemot Föreningen och dess
stämma. Vi förordar att Lennart Sjögren ges uppdrag att på timbasis ersättas som VD för
det fortlöpande operativa ansvaret i den fortsatta byggherreprocessen enligt upprättad
VD-instruktion.

Projektet Hästen
Föreningen har sedan 2016 en gällande markanvisning på Hästen 8. I dialog med berörda medlemmar har arkitekt SAR Johan Skoog tagit fram färdiga bygglovshandlingar,
omfattande 16 lägenheter, samlingslokal och gästlägenhet i kv Hästen. Föreningen har
vidare tagit fram ett prospekt som beskriver projektet och idag finns 17 köande medlemmar, 4 st stödjande medlemmar och 9 st tecknade sk förhandsavtal. Föreningen
samarbetar med svensk Fastighetsförmedling för förmedlingen av lägenheterna.
Föreningen har vidare tecknat ett partneringavtal med Kusbo Byggentreprenad för genomförande av projektet enligt de funktionsbeskrivningar och ritningar som medlemmarna godkänt. Bygglov har sökts 2017-02-24 och handläggningen har efter beslut i
föreningens styrelse återupptagits i våras.

Projektbolaget
För att ta projektet vidare i det tidiga skedet kommer ett nybildat Projektbolag att med
nya förutsättningar kunna återuppta förhandlingar med kreditgivare. Projektbolagets
gemensamma styrka kan då visa att det finns tillräcklig efterfrågan genom tecknade förhandsavtal och köande medlemmar, finansiell styrka genom Ockelbo kommun samt genomförandeförmåga genom professionell ledning och kommunens borgensåtagande.

172

5

Projektbolagets ledning kommer självständigt att teckna entreprenadavtal med Kusbo,
förhandla fram lånelöfte från bank, ansluta ytterligare medlemmar, ansöka om investeringsstöd för trygghetsboende, teckna blockhyresavtal med Föreningen samt genomföra
övriga utredningar för att som byggherre erhålla bygglov och startbesked. Härefter
kommer ledningen att företräda bolaget i byggmöten och vid besiktningar, teckna hyresavtal och uppta de boende medlemmarnas upplåtelseinsatser samt teckna förvaltningsavtal med Ockelbogårdar som härigenom kommer att få ett nytt förvaltningsobjekt.
Detta utan att på något sätt belasta Kommunen under genomförandetiden.

Efter färdigställandet
När bygget är klart kommer Projektbolaget att vara fastighetsägare och Föreningen
blockhyresgäst, som i sin tur hyr ut lägenheterna till dess medlemmar, samt Ockelbogårdar att ha förvaltningen av huset.
Kommunens beslutade åtagande 2017-10-24 gentemot föreningen om förlust-och återbetalningsgaranti kvarstår. Beslutet är villkorat av att 12 förhandsavtal tecknas.
Det är sedan upp till Parterna att närhelst härefter avtala om en aktieöverlåtelse av Föreningens aktier till t ex Ockelbogårdar, i det fall Parterna önskar renodla sina roller.

Tidplan
Föreningen önskar härmed fortsätta dialogen med kommunen och Ockelbogårdar för att
inleda processen för bildande av ett Projektbolag enligt riktlinjerna i denna PM. Vid positivt beslut från kommunen och Bolaget, kan Föreningens vid en extra föreningsstämma
fatta beslut. Härefter bildas bolaget omgående varefter allt idag vilande arbete återupptas. Byggstart kan då ske tidigast i kvartal fyra 2019 med inflyttning före utgången av
2020.
För Hästen kooperativ hyresrättsförenings styrelse

Lars Malmgren
ordförande
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KS 2019/00444

Kommunkontoret
Helldal, Anja Christina, 070-160 41 92
anja_christina.helldal@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Policy för styrdokument – termer och beslutsinstanser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Policy för styrdokument godkänns.
Sammanfattning av ärendet
För att få en enhetlig hantering av alla de styrdokument som redan finns och
som beslutas i kommunen, har en policy i form av ett register över alla typer
av styrdokument utformats.
Registret listar de olika typerna av styrdokument och även vilken instans
som fattar beslut för att styrdokumentet ska gälla.
Denna policy kompletteras av riktlinjerna för hantering av styrdokument (se
dnr 2019/00449).
Beslutsunderlag
Policy för styrdokument – termer och beslutsinstanser
Ärendet
Inom den kommunala förvaltningen behövs en mängd olika dokument som
styr över hur det dagliga arbetet genomförs och vilka mål kommunen arbetar
mot. Det har länge upplevts att det behövs en bättre tydlighet i vilken typ av
styrdokument som styr vad, och ännu viktigare vilken instans som fattar
beslut om de olika typerna.
En arbetsgrupp bestående av kommunsekreterare Ann-Chatrine Eriksson, ITansvarig Lotta Sen Thakuri, controller Ann-Sofie Stensson och
kommunarkivarie Anja Helldal har utarbetat en policy för styrdokument med
termer och beslutsinstanser, samt en riktlinje för hur styrdokumenten ska
hanteras efter det att beslut har fattats om dem.
Eftersom det rör sig om en policy, ska detta styrdokument godkännas av
kommunfullmäktige för att gälla.
Helldal, Anja Christina
Kommunarkivarie
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POLICY FÖR STYRDOKUMENT – TERMER OCH
BESLUTSINSTANSER
Detta dokument specificerar vilka typer av styrdokument som reglerar den kommunala
verksamheten i Ockelbo. Syftet är att klargöra vilka typer av styrdokument som styr
vilken del av verksamheten och vilken beslutsinstans som har rätt att anta dem för att de
ska vara lagenligt bindande.

Sammanfattning
Följande typer av styrdokument förekommer inom Ockelbo kommun:
Typ

Beslutas av:

Arbetsordning
Föreskrift
Instruktion
Plan
Policy
Program
Regler
Reglemente
Riktlinjer
Rutiner
Strategi
Vision

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Chef eller kommunstyrelse, se beskrivning
Olika nivåer beroende på typ av plan, se beskrivning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse eller kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Se beskrivning
Ansvarig chef eller verksamhetsansvarig
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Vissa styrdokument krävs enligt lag, som till exempel översiktsplan, kommunfullmäktiges
arbetsordning, och de politiska nämndernas reglementen.
De olika typerna av styrdokument beslutas i olika instanser och har olika tyngd.

Specifikationer
Arbetsordning
Beslutas i kommunfullmäktige.
Används endast för fullmäktiges arbetsordning enligt 5 kap 63§ Kommunallagen.

Föreskrift
Beslutas i kommunfullmäktige.
Bindande och detaljerade bestämmelser inom specifika sakområden.
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Instruktion
Instruktioner redogör i detalj hur ett styrdokument på högre nivå ska efterföljas. De är
riktade mot en specifik grupp och fastställer ett visst arbetssätt inom ett avgränsat
område.
Om instruktionen gäller hela kommunen ska den tas av kommunchef, för en förvaltning
tas den av förvaltningschef, och för en enhet tas av enhetschef. I förekommande fall
beslutas de av kommunstyrelsen.

Plan
Det finns olika typer av planer, som beslutas på olika nivåer beroende på vilken typ det
rör sig om.
Översiktsplaner och
kommunfullmäktige.

andra

typer

av

kommunövergripande

planer

tas

av

Detaljplaner tas fram av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd men ska även
godkännas av kommunfullmäktige.
Dokumenthanteringsplaner tas av respektive nämnd.
Verksamhetsplaner antas av respektive förvaltningschef eller kommunchef. Detta är en
praktisk plan för hur verksamheten ska arbeta.
Handlingsplaner är specifika för enskilda enheter och antas av enhetschef.
Planer bör vara kopplade till eller utmynna i exempelvis en vision, ett program eller
policy, vilka är mer övergripande.

Policy
Beslutas i kommunfullmäktige.
En policy är en övergripande avsiktsförklaring, en vägledning för verksamheterna, våra
förhållningssätt och vilka värden vi ska beakta.

Program
Beslutas i kommunfullmäktige.
Ett program slår fast vad kommunen vill uppnå inom ett specifikt område, t ex
verksamhetsmässigt, utan att gå in på tidsplan, detaljer eller metoder – detaljfrågor
behandlas av andra styrdokument, som planer. Programmet styr mer övergripande.

Regler
Beslutas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på ärendets art.
Regler slår fast absoluta, konkreta normer för vårt agerande inom den kommunala
verksamheten. De tillåter eller förbjuder vissa beteenden. De måste vara tydliga och inte
inbjuda till egna tolkningar.
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Reglemente
Beslutas i kommunfullmäktige.
Föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer, enligt 6 kap 44§
Kommunallagen. Omfattar även specifika reglementen inom olika områden.

Riktlinjer
Beslutas i kommunstyrelsen om de har övergripande karaktär, eller av nämnd när det
bara berör en viss förvaltning, alternativt en viss enhet. Kan även i vissa fall beslutas av
kommunfullmäktige om så krävs av ärendets art.
Riktlinjer ger konkret stöd för hur specifika arbetsuppgifter utförs, genom att till exempel
ange vilka typer av åtgärder och tillvägagångssätt som bör väljas, samt gränser för
omfattning.

Rutiner
Beslutas av ansvarig chef eller verksamhetsansvarig.
Rutiner slår fast på en lägre nivå hur saker och ting ska skötas i den kommunala
verksamheten.
Om rutinen gäller hela kommunen ska den tas av kommunchef, för en förvaltning tas
den av förvaltningschef, och för en enhet tas av enhetschef.

Strategi
Beslutas i kommunfullmäktige.
Strategier utgår från visionen och beskriver vägen mot det önskvärda tillståndet inom
ett eller flera verksamhetsområden. Strategier bryts ned i mätbara mål, vilka kan vara
kort- eller långsiktiga. De konkreta åtgärderna som krävs för att uppfylla målen beskrivs
i olika typer av planer.
Strategier kan även vara specifika för ett enskilt verksamhetsområde, kopplade till en
övergripande nationell eller regional strategi istället för en vision.

Vision
Beslutas i kommunfullmäktige.
En vision är ett framtida tillstånd som kommunen vill uppnå, och behöver inte uppfylla
formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.
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Kommunkontoret
Helldal, Anja Christina, 070-160 41 92
anja_christina.helldal@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Riktlinjer för hantering av styrdokument
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Riktlinjer för hantering av styrdokument godkänns.
Sammanfattning av ärendet
För att få en enhetlig hantering av alla de styrdokument som redan finns och
som beslutas i kommunen, har en riktlinje för hur styrdokument ska hanteras
utformats. I korthet ska alla styrdokument finnas i ärende- och
dokumenthanteringssystemet Ciceron och vid behov uppdateras där.
Denna riktlinje kompletteras av policyn för styrdokument – termer och
beslutsinstanser (se dnr 2019/00444).
Beslutsunderlag
Riktlinjer för hantering av styrdokument
Ärendet
Inom den kommunala förvaltningen behövs en mängd olika dokument som
styr över hur det dagliga arbetet genomförs och vilka mål kommunen arbetar
mot. Det har länge upplevts att det behövs en bättre tydlighet i vilken typ av
styrdokument som styr vad, och ännu viktigare vilken instans som fattar
beslut om de olika typerna.
En arbetsgrupp bestående av kommunsekreterare Ann-Chatrine Eriksson, ITansvarig Lotta Sen Thakuri, controller Ann-Sofie Stensson och
kommunarkivarie Anja Helldal har utarbetat en policy för styrdokument med
termer och beslutsinstanser, samt en riktlinje för hur styrdokumenten ska
hanteras efter det att beslut har fattats om dem.
Eftersom det rör sig om en kommunövergripande riktlinje, ska detta
styrdokument godkännas av kommunfullmäktige för att gälla.
Helldal, Anja Christina
Kommunarkivarie
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RIKTLINJER FÖR HANTERING AV STYRDOKUMENT
Detta dokument slår fast hur styrdokument ska hanteras i Ockelbo kommun, för att få en
enhetlig och enkel hantering av de beslut som reglerar hur verksamheten fungerar.
Vilka olika typer av styrdokument som reglerar verksamheten i Ockelbo kommun har
slagits fast av kommunfullmäktige i §XX.

Hantering av styrdokument
För att få en enhetlig hantering av samtliga styrdokument ska kommunens ärende- och
dokumenthanteringssystem användas som original och källa. Ett diarienummer i varje
nämnds diarium har avsatts för de enskilda förvaltningarnas styrdokument.
För styrdokument som är gemensamma för samtliga förvaltningar används diarienumret
i kommunstyrelsens diarium.
Diarienummer:




Kommunstyrelsen: KS 2018/00780
Socialnämnden: SOC 2018/00419
Utbildnings- och kulturnämnden: UKN 2018/00334

I varje ärende samlas relevanta styrdokument. Förvaltningschef står som ansvarig
handläggare för ärendet, men de enskilda dokumenten kan ha någon annan
handläggare som ansvarig, beroende på vilken typ av verksamhet styrdokumentet rör.
Styrdokumenten sparas i Ciceron som Word-dokument. Undantag görs endast om det
finns synnerliga skäl för det.
Nya styrdokument skapas i de ovan listade ärendena. Kommungemensamma
styrdokument skapas i kommunstyrelsens diarium.

Bevakning
När ett styrdokument är färdigställt och inlagt i Ciceron kan ett bevakningsdatum på ett
år eller annan passande tidsrymd sättas på dokumentet. Detta innebär att den ansvarige
handläggaren eller handläggarna automatiskt får ett mejl från Ciceron när
bevakningsdatumet inträffar. Detta tjänar som en påminnelse att se över det eller de
dokument man ansvarar för.
När bevakningsdatumet passerat och eventuella ändringar har gjorts i styrdokumentet,
ändrar ansvarig handläggare bevakningsdatum till nästa år (eller annat passande
tidsintervall) för att då få en ny påminnelse.
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Publicering och uppdateringar
I Ciceron finns möjlighet att publicera dokument i webbdiariet. Endast användare med
högre behörighet än handläggare kan göra detta, men när det är gjort skapas en länk i
webbdiariet som kan användas på internwebb eller kommunens webbplats. Ändringar
som görs av ansvarig handläggare i dokumentet i Ciceron syns sedan i det publicerade
dokumentet. Detta gör det enkelt att underhålla styrdokument då man inte behöver
uppdatera det på flera olika ställen.
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Persson, Lars-Arne, 0297-555 43
lars-arne.persson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Remiss avseende regional biblioteksplan 2020-2021
Förslag till beslut
Förslag till regional biblioteksplan 2020-2021 tillstyrks.
Sammanfattning av ärendet
Det föreligger en regional biblioteksplan för Gävleborg 2020-2021,
utarbetad av Region Gävleborg. Den gäller för bland annat hela HelGesamarbetet. Ockelbo kommun har inbjudits att avge synpunkter på
fokusområden som föreslås i remissversionen av den regionala
biblioteksplanen 2020-2021.
Kultur Gävleborg har haft samråd med berörda verksamheter
(sjukhusbibliotek och folkhögskolor) för att ta fram prioriteringar och
visioner. Dialog med länets kommuner har genomförts vid två möten med
folkbibliotekscheferna inom HelGe-styrgrupp (länsövergripande
bibliotekssamarbete).
Beslutsunderlag
Regional biblioteksplan 2020-2021 remissversion
Remiss avseende regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021
KKN2019/19 - HSN2019

Beslutet ska skickas till
Region Gävleborg
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Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

kultur@regiongavleborg.se
den 18 juni 2019 14:34
bollnas@bollnas.se; Gävle kommun (e-post); hofors.kommun@hofors.se;
kommun@hudiksvall.se; kommun@ljusdal.se; kommun@nordanstig.se;
Ockelbo kommun (e-post); kommun@ovanaker.se; kommun@sandviken.se;
kommun@soderhamn.se; registrator@hig.se;
kansli@funktionsrattgavleborg.se; gavleborg@srf.nu
rg@regiongavleborg.se
Remiss avseende regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021 - KKN 2019/19
- HSN 2019/79
KKN 201919 HSN 201979 Remiss Regional biblioteksplan Gävleborg 20202021.docx; KKN 201919 HSN 201979 Remiss Regional biblioteksplan
Gävleborg 2020-2021.pdf; Regional biblioteksplan Gävleborg
20202021_remissversion.docx

Hej!
Er organisation är remissinstans för regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021.
Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget till regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021.
Förslaget bifogas.
Enligt bifogat missiv ska synpunkter på fokusområden som föreslås i remissversionen av den regionala
biblioteksplanen 2020-2021 ha inkommit senast den 30 september 2019 via e-post till
rg@regiongavleborg.se
eller till:
Region Gävleborg
Kultur Gävleborg
801 88 Gävle
Ange ”KKN 2019/19 - HSN 2019/79” i ämnesraden alternativt i rubriken.
För mer information, kontakta Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, tfn 026-155806,
kultur@regiongavleborg.se.
Med vänlig hälsning
Frédéric Thiabaud

______________________________
Kulturstrateg
+4626155806
+46703754373
frederic.thiabaud@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se

Region Gävleborg

Kultur och kompetens
Administration dans konst musik kultur Gävleborg
Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg
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De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas och behandlas i enlighet med Region Gävleborgs
principer för dataskydd.
www.regiongavleborg.se/dataskydd
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Dnr KKN 2019/19
Dnr HSN 2019/79

Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021
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Bakgrund
Enligt bibliotekslagen 2013:801, § 17 ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet. Regional biblioteksplan för Gävleborg 2020-2021
omfattar därmed den biblioteksverksamhet som bedrivs inom Region Gävleborg. Inom
Kultur- och kompetenförvaltningen finns den regionala biblioteksverksamheten inom
avdelningen Kultur Gävleborg och folkhögskolebiblioteken på Västerbergs, Forsa och
Bollnäs folkhögskola. Inom hälso- och sjukvården finns sjukhusbibliotek på Gävle sjukhus
och Hudiksvalls sjukhus.
Detta är den tredje regionala biblioteksplanen för Gävleborg som ska gälla under perioden
2020-2021. Den första planen antogs 2014 och den andra planen år 2016. Anledning till att
denna plan har en giltighetstid på två år är att Region Gävleborg avser att involvera den
regionala biblioteksplanens process och giltighetstid med den kommande regionala
kulturplanen för perioden 2022-2024.
Under våren 2019 presenterades Kungliga biblioteket (KB) Demokratins skattkammare förslag till en nationell biblioteksstrategi. Detta efter att regeringen under 2015 tilldelat KB
ett uppdrag att föreslå långsiktiga mål och strategier för att främja samverkan och
kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet. Strategin bär visionen Bibliotek för
alla med demokrati som mål. Till visionen kopplas medel för att uppnå detta: läsning, lärande,
nationella bibliotekstjänster, samhällets öppna rum, forskning och gemensam infrastruktur. I
arbetet med den regionala biblioteksplanen har de delar i strategiförslaget som varit relevanta
för de regionala biblioteksverksamheterna tagits i beaktande.

Syfte
Bibliotekslagens portalparagraf (2013:801):
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
I bibliotekslagen är barn och unga prioriterad målgrupp samt personer med
funktionsvariationer, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.
Region Gävleborgs biblioteksplan är ett av de styrdokument som regionfullmäktige beslutar
om. De fokusområden som finns i den regionala biblioteksplanen ska prägla respektive
biblioteksverksamhets ordinarie planering och följas upp på verksamhetsnivå som en del av
den årliga uppföljningen.
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Biblioteksplaneprocess
Den regionala biblioteksplanen är ett resultat av en dialogprocess som Kultur Gävleborg har
genomfört för att skapa ökad relevans och bred förankring.
Kultur Gävleborg har haft samråd med berörda verksamheter (sjukhusbibliotek och
folkhögskolor) för att ta fram prioriteringar och visioner. Dialog med länets kommuner har
genomförts vid två möten med folkbibliotekscheferna inom HelGe-styrgrupp
(länsövergripande bibliotekssamarbete). Arbetet med den regionala biblioteksplanen har
presenterats vid ett regionalt kulturchefsmöte.
Syftet med dialogprocessen har varit att få kunskap om de olika biblioteksverksamheterna och
få inspel från varje verksamhet och från länets kommuner. Dialogerna har handlat om att
skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera över länets behov av att vidareutveckla
Region Gävleborgs samlade biblioteksverksamhet under planperioden 2020-2021.
Skrivandet av den regionala biblioteksplanens remissupplaga har varit en kollektiv process
med samtliga berörda verksamheter involverade.
Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd och hälso- och sjukvårdsnämnd godkände
den 18 juni 2019 att skicka ut remissversionen av den regionala biblioteksplanen.
Remissinstanser var följande:
 Samtliga kommuner i Gävleborg: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal,
Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn
 Högskolan i Gävle
 Gävleborgs regionala funktionshinders-föreningar;
Funktionsrätt Gävleborg (före detta Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)
Gävleborg)
Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg).
Region Gävleborg bearbetade den regionala biblioteksplanen utifrån de inlämnade
remissvaren.
Region Gävleborgs politiska instanser antog slutversionen av den regionala biblioteksplanen
vid följande sammanträden:
 Kultur- och kompetensnämnden: 22 november 2019
 Hälso- och sjukvårdsnämnden: 26 november 2019
 Regionstyrelsen: 10 december 2019
 Regionfullmäktige: … februari 2020.
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Region Gävleborgs biblioteksverksamheter
Det är hälso- och sjukvårdsnämnden och kultur- och kompetensnämnden som ansvarar för de
olika biblioteksverksamheterna inom Region Gävleborg.
Kultur- och kompetensnämnden ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten inom
avdelningen Kultur Gävleborg samt biblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs
folkhögskolor.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbibliotekens regionövergripande uppdrag.
Sjukhusbiblioteket är en del av Centrum för klinisk utbildning, som finns inom hälso- och
sjukvårdens gemensamma resurser.
Kultur Gävleborg
Uppdrag
Från bibliotekslagen (SFS 2013:201) § 11:
Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional
biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när
det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
Från Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021:
Den regionala biblioteksverksamheten kompetensutvecklar, samordnar och ger
utvecklingsstöd till folkbiblioteken i Gävleborg. Ambitionen är att genom biblioteken ge alla
invånare jämlik tillgång till litteratur, information och biblioteksservice samt stöd till formellt
och informellt lärande. Den regionala biblioteksverksamheten bedriver omvärldsbevakning,
driver projekt och metodutveckling.
I den regionala kulturplanen finns följande särskilda insatser definierade för den regionala
biblioteks- och läsfrämjande verksamheten inom Kultur Gävleborg:






arbeta fram kommande regional biblioteksplan (2020-2021) i samråd med länets
berörda aktörer
bidra till att vidareutveckla samarbetet inom HelGe-biblioteken i samverkan med
länets folkbibliotek
genomföra kompetenshöjande insatser avseende folkbibliotek som demokratiska,
tillgängliga och kreativa mötesplatser
vidareutveckla språk- och läsfrämjande projekt för barn och unga
vara kompetens- och utvecklingsnod för att öka den digitala kompetensen hos länets
invånare genom folkbiblioteken
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Sedan 2019 finns verksamhetsområdet litteratur definierat som ett eget område i den regionala
kulturplanen. Verksamhetsutvecklaren inom litteratur arbetar tätt tillsammans med
verksamhetsutvecklarna inom bibliotek. Bland de särskilda insatser som är definierade för
litteraturverksamheten inom Kultur Gävleborg finns följande som direkt berör
biblioteksverksamhet:





skapa mötesplatser för länets aktörer för erfarenhetsutbyte, kompetenshöjande insatser
och samverkan
utforma koncept för regionala litterära arenor som skapar möten mellan invånarna och
de litterärt verksamma
inkludera de nationella minoritetsspråkens litteratur samt litteratur på länsinvånarnas
olika språk i regionala insatser
utveckla konstöverskridande insatser för unga vuxna i litterärt skrivande, i samverkan
med länets arrangörsled och pedagogiska verksamheter

Metoder
Kultur Gävleborg har ett flertal metoder och arbetssätt för att uppfylla mål och uppdrag:
 samverkan, nätverk och dialog
 gemensamt lärande och metodutveckling
 forskningsbaserat arbetssätt
 strategiskt stöd
 omvärldsbevakning
 kompetenshöjande insatser
 stöd och bidrag till utvecklingsprojekt
Sammanhang
Den regionala biblioteksverksamheten är en del av avdelningen Kultur Gävleborg inom
Kultur- och kompetensförvaltningen. Kultur Gävleborg driver verksamhetsutveckling inom
olika konst- och kulturområden med sakkunskap, överblick och nätverk. Samtliga
medarbetare inom avdelningen, med sina olika kompetenser och ansvarsområden, är resurser
för biblioteksutvecklingen i Gävleborg. På samma sätt ska verksamhetsutvecklarna inom
biblioteksverksamheten och litteraturverksamheten bidra till att förverkliga hela avdelningens
mål.
Den regionala biblioteksverksamheten är ett stöd för biblioteksutveckling i hela Gävleborg, så
väl för kommunerna som för Region Gävleborgs övriga bibliotek. Ansvaret för respektive
bibliotek ligger dock på det enskilda bibliotekets huvudman. Kultur Gävleborg har inte i
uppdrag att kompensera för bristande resurser, varken åt kommuner eller åt
biblioteksverksamheter inom Region Gävleborg.
I Gävleborg finns ett framgångsrikt och väletablerat bibliotekssamarbete vid namn HelGebiblioteken som inkluderar länets samtliga folkbibliotek och Kultur Gävleborgs
verksamhetsutveckling inom bibliotek- och läsfrämjande verksamhet. Samarbetet är en
regional plattform för att stärka biblioteksverksamhet och biblioteksutveckling i hela länet.
HelGe-samarbetet reglerar inte innehållet i respektive kommuns egen biblioteksverksamhet.
Varje kommun ansvarar enligt bibliotekslagen för att upprätta en egen biblioteksplan som
behandlar den egna biblioteksverksamheten, där folkbibliotek och skolbibliotek ingår.
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Under 2018 genomfördes en översyn av samarbetets organisation med förslag till
förbättringar och prioriteringar. HelGe-styrgrupp fortsätter utvecklingsarbetet under 2019.
Sedan mars 2019 har Kultur Gävleborg rollen som ordförande i styrgruppen och en av
verksamhetsutvecklarna arbetar med strategisk samordning. Verksamhetsutvecklarna på den
regionala biblioteksverksamheten ingår inte operativt i HelGe-samarbetets arbetsgrupper utan
fungerar som strategiskt stöd vid behov.
Sedan 30 juni 2019 flyttades ansvaret för HelGe-bibliotekens avtal och upphandlingar från
Region Gävleborg till Gävle kommun. En överenskommelse för avtalssamverkan upprättades
mellan Gävle kommun och länets kommuner. Kultur Gävleborg har ingen roll i detta arbete.
De databaser som finns inom HelGe-biblioteken finansieras på olika sätt. Vissa kostnader
belastar kommunerna enskilt, andra kostnader fördelas efter överenskommelse genom HelGesamarbetet. Några databaser har helt eller delvis finansierats av Kultur Gävleborg. I regional
biblioteksplan 2016-2019 formulerades ett uppdrag att utreda detta i och med att den
regionala biblioteksverksamheten inte ska arbeta med kompletterande medieförsörjning. Detta
arbete ska vara klart innan den nya planperioden börjar.
Sedan 2018 har ett flertal nationella satsningar riktats gentemot kommuner och regioner för
att öka tillgången till och stärka biblioteksverksamhet i hela landet. Regeringens satsning
Stärkta bibliotek som pågår 2018-2020 med bland annat destinerade statsbidrag till regional
biblioteksverksamhet har skapat goda förutsättningar för bland annat läs- och
litteraturfrämjande arbete i Gävleborg. Nationella projektmedel till Bokstart Gävleborg och
Digitalt först har möjliggjort större satsningar på kompetenslyft och bred samverkan mellan
olika aktörer.
Sjukhusbiblioteket
Uppdrag
Sjukhusbiblioteket är ett medicinskt bibliotek som ska bidra till hälso- och sjukvårdens
utveckling och måluppfyllelse genom att förmedla och underlätta inhämtandet av
evidensbaserad kunskap och information. Biblioteket är en pedagogisk resurs för fortbildning
och kompetensutveckling genom att bland annat bistå vid inhämtandet av relevant
vetenskaplig information vid forskning och utveckling. Sjukhusbiblioteket tillhandahåller och
sprider motsvarande information till patienter och närstående som exempelvis vill öka sin
kunskap om sjukdomstillstånd och god hälsa.
De senaste åren har kulturens betydelse för en god hälsa och välmående tydliggjorts. Som en
konsekvens av detta tillhandahåller även de medicinska biblioteken allmän litteratur och
medier i begränsad omfattning.
Primära målgrupper är personal och studerande, men biblioteket fyller även en viktig funktion
för patienter och närstående.
Sjukhusbiblioteken ska genom ett inkluderande arbetssätt och utbud förmedla och underlätta
inhämtandet av evidensbaserad kunskap och information, för målgrupperna.
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Metoder
 Nätverk
Sjukhusbiblioteken ingår i olika nätverk såväl nationellt som regionalt. Exempel på
detta är HTA (Health Technology Assessment) och Kunskapsstyrning, övriga
sjukhusbibliotek och universitetens medicinska bibliotek. Detta sker bland annat
genom nationellt EIRA-samarbetet (Effective Information Retrieval and Acquisition).
 Forskningsbaserat arbetssätt
De medicinska bibliotekens är viktiga förmedlare av aktuell evidensbaserad kunskap
och vetenskaplig information. En förutsättning för detta är att hög och ändamålsenlig
kompetens tillhandahålls samt att medieutbudet, fysisk och digitalt, motsvarar
verksamheternas krav. Genom att öka närvaron i vårdverksamheternas dagliga
sammanhang, förbättras möjligheterna att tillvarata bibliotekens resurser i vården av
den enskilda patienten.
 Strategiskt stöd
Sjukhusbibliotekens roll som strategiskt stöd utgår från att vara en del inom utveckling
av HTA (Health Technology Assessment) och kunskapsstyrning. Viktiga komponenter
är också nätverk och samarbeten med övriga sjukhusbibliotek och universitetens
medicinska bibliotek. Detta sker bland annat genom nationellt EIRA-samarbetet
(Effective Information Retrieval and Acquisition) som syftar till att säkerställa hälsooch sjukvårdens tillgång till vetenskaplig information.
 Kompetenshöjande insatser
De medicinska biblioteken är viktiga förmedlare av aktuell evidensbaserad kunskap
och vetenskaplig information. En förutsättning för detta är att hög och ändamålsenlig
kompetens tillhandahålls samt att medieutbudet, fysisk och digitalt, motsvarar
verksamheternas krav. Genom att öka närvaron i vårdverksamheternas dagliga
sammanhang, förbättras möjligheterna att tillvarata bibliotekens resurser i vården av
den enskilda patienten.
Sammanhang
Sjukhusbiblioteket har ett regionövergripande uppdrag med fysiska placeringar vid
Hudiksvalls respektive Gävle sjukhus och omfattar primärt all offentligt driven hälso- och
sjukvård. De privata vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård på uppdrag av Region
Gävleborg erbjuds möjlighet att erhålla tjänster genom avtal, detsamma gäller regionens
övriga verksamheter inklusive bolag.
Verksamheten är nationellt en del inom utveckling av HTA (Health Technology Assessment)
och Kunskapsstyrning. Nätverk och samarbeten med övriga sjukhusbibliotek och
universitetens medicinska bibliotek, bland annat genom EIRA-samarbetet (Effective
Information Retrieval and Acquisition) som syftar till att säkerställa hälso- och sjukvårdens
tillgång till vetenskaplig information.
En nära samverkan ökar möjligheterna till kostnadseffektivt och utvecklande användande av
den samlade kompetensen. Samarbete sker med hälso- och sjukvårdens verksamheter, liksom
med de Hälsotorg som finns på Hudiksvall och Gävle sjukhus. Hälsotorgen jobbar bland
annat med att vägleda patienter, närstående och övriga besökare till kvalitetssäkrad
information samt stödja till förändring av livsstil inom ett antal områden.
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Folkhögskolornas bibliotek
Uppdrag
Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning
för personlig utveckling och delaktighet i samhället (Proposition 2013/14:172 Allas kunskap allas bildning).
Statens stöd till folkhögskolorna regleras i förordningen (2015:218) om statsbidrag till
folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att:
 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället
 bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
Biblioteken spelar en central roll i detta arbete.
Sammanhang
Bollnäs Folkhögskola
Biblioteket på Bollnäs Folkhögskola har en biblioteksassistent anställd på 50 %.
Bibliotekssystemet Cicero LMS har köpts in för att övergå till digital katalogisering och
lånehantering. Bibliotekets utbud ses över och uppdateras i samverkan med det pedagogiska
arbetslaget. Målområdena ska hållas levande och förbättras efter behov.
Forsa Folkhögskola
Biblioteket på Forsa Folkhögskola bemannas av en lärare som har biblioteksansvar som 25 %
av sin tjänst. Biblioteket är öppet dygnet runt, men bemannas 10 timmar/vecka. Som stöd för
personer med läs- och skrivsvårigheter, samt personer med svenska som andraspråk, köps
kontinuerligt in litteratur på lättläst svenska och engelska på olika nivåer, en del litteratur både
som bok och ljudbok.
Västerbergs Folkhögskola
Biblioteket på Västerbergs Folkhögskola bemannas till 50 % av en lärare med
biblioteksansvar. Genom bibliotekets olika resurser stöttas pedagogiken på skolan.
Bibliotekens demokratiska uppdrag står i fokus genom att skolans deltagare blir
biblioteksanvändare och genom att de under sin tid på skolan utvecklar en naturlig relation till
biblioteket.
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Fokusområden
Barnrätt

FN:s konvention om barnets rättigheter inkorporeras i Sveriges lag den 1 januari 2020. Med
detta menas att hela konventionen tas in i svensk lagstiftning. Härmed sätts barnets rättigheter
i fokus och barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.
Barnrätt är ett samlingsbegrepp för de regler som rör barns rätt i samhället. Med barn avses
alla människor upp till 18 år. Alla barn har samma rättigheter oberoende av kön, könsidentitet
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Barns rättigheter i Sverige gäller oberoende
av barnets födelseland och föräldrarnas bakgrund eller situation.
Kultur Gävleborg
Barn och unga är en prioriterad grupp både inom bibliotekslagen och den regionala
kulturplanen. Kultur Gävleborg ska vara en resurs för länets folkbibliotek och Region
Gävleborgs övriga biblioteksverksamheter i arbetet med att stärka barns rätt. Kultur
Gävleborg ska stödja bibliotekens arbete utifrån metoden Löpa linan ut – om att implementera
barnkonventionen på folkbibliotek genom att erbjuda fortbildning och ledarskapsutbildning
inom området.
Kultur Gävleborg ska arbeta för att stärka den sociala hållbarheten genom att främja barn och
ungas tillgång till språk och bildning. Metoder för det är att initiera, driva och samverka kring
strategiska insatser inom läs- och språkutveckling i samarbete med andra aktörer, t ex inom
arbetet med Bokstart Gävleborg och Läs på recept.
Sjukhusbiblioteket
Sjukhusbiblioteken har en viktig roll både gentemot vårdnadshavare och personal, när det
gäller att tillgängliggöra evidensbaserad kunskap och information kring regelverk, men
framför allt gällande barn och ungdomars hälsa, rättigheter och livssituation.
Mellan sjukhusbibliotek och de hälso- och sjukvårdsverksamheter som jobbar med barn och
unga finns samverkan gällande såväl olika medier som inhämtande av evidensbaserad
kunskap och information.
Folkhögskolornas bibliotek
Folkhögskolorna har en indirekt roll i arbetet med barnrätt genom att mänskliga rättigheter
behandlas inom flertalet kurser, ibland i samarbete med biblioteket. Biblioteket och den
pedagogiska personalen arbetar på olika sätt för att sprida kunskap om barns läsande samt
uppmuntra kursdeltagare att läsa för och tillsammans med barn.
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Litteratur
Kultur Gävleborg
Litteratur är sedan 2019 ett nytt och eget verksamhetsområde inom den regionala kulturplanen
och hos Kultur Gävleborg. Inför uppdraget genomfördes en regional utredning Konsten att
synliggöra litteraturen som identifierade ett flertal utvecklingsområden.
Under planperioden ligger fokus på att bygga upp en stark infrastruktur för litteraturen, skapa
fler offentliga arenor och stödja och utveckla aktörerna inom litteraturområdet. För att
åstadkomma detta kommer nätverksträffar och fortbildningar att arrangeras, litteraturprojekt
initieras och stödjas och utvecklingsinsatser genomföras inom särskilt prioriterade områden
(exempelvis residensverksamhet, nationella minoritetsspråk och ungas litterära skrivande).
Arbetet kommer att ske i nära samverkan med bland annat litterärt verksamma, folkbibliotek
och andra regionala kulturaktörer.
Sjukhusbiblioteket
Sjukhusbiblioteken kan ses som en del i lokala nätverk och i samverkan med andra relevanta
aktörer genomföra olika arrangemang med koppling till sitt uppdrag. Exempelvis kan besök
anordnas av representanter från aktörer vars tjänster biblioteket tillhandahåller i form av
databaser, e-tidskrifter och e-böcker. Detta i syfte att utbilda för att slutanvändarna bättre ska
kunna använda tjänsterna.
Folkhögskolornas bibliotek
Folkhögskolorna omvärldsbevakar ny och gammal litteratur genom att åka på bokmässor,
utforska tidningar och webb, besöka andra bibliotek eller andra verksamheter som är
relaterade till litteratur. Inköp görs för att erbjuda ett normkritiskt utbud med en god språklig
tillgänglighet. Olika aktiviteter kan ske i biblioteket såsom författarbesök, poesidagar, öppen
scen med mera.
På Bollnäs Folkhögskola finns skrivarlinje i ett par varianter och även sommarkurser i
skrivande. Personalen vid bibliotek och skrivarlinje samarbetar för ömsesidig inspiration
kring bland annat val av litteratur.

194

12(19)

Läsfrämjande

”Läsfrämjande är att kunna ta del av information och litteratur i olika format och en
förutsättning för lärande och delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Den fria och kreativa
läsningen berör oss som människor och har betydelse för bildning och personligt växande.
Såväl för den enskilde som för samhället finns det goda skäl att arbeta för tillgänglig läsning
och ett starkt läsande land” (Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande 2019).
Kultur Gävleborg
Läs- och litteraturfrämjande arbete är ett av bibliotekens grunduppdrag och en del av
verksamhetsområdena inom kultursamverkansmodellen. Utifrån människors olika behov ska
biblioteken erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel. Biblioteken ska även främja
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning
(bibliotekslagen 2013:801).
Kultur Gävleborg ska stärka barns språk- och läsutveckling och arbeta utifrån begreppet
family literacy, det vill säga att barns läsning är vuxnas ansvar. Kultur Gävleborg ska driva
och utveckla projekt och metodutveckling, till exempel Bokstart Gävleborg, för att stärka
strukturer kring läsfrämjande från tidig ålder i nära samverkan med folkbibliotek,
barnhälsovård, logopedi och förskola. Den bokgåva som delas ut av Region Gävleborg till alla
nyfödda ingår i detta arbete.
Kultur Gävleborg ska genom projektstöd, metodutveckling och kompetensutveckling bidra till
utvecklingen av bibliotekens läsfrämjande arbete tillsammans med målgrupper i olika åldrar
och olika social bakgrund. Kultur Gävleborg ska även söka samarbeten med andra
kompetensområden och organisationer för att utveckla läsfrämjande metoder som ger
möjlighet till att läsa på olika sätt, anpassat för olika åldrar och funktionsvariationer.
Kultur Gävleborgs läsfrämjande verksamhet tar avstamp i det vidgade textbegreppet, det vill
säga berättande genom text, bild, film eller ljud. Verksamheten ska vidareutveckla och skapa
nya ingångar till litteratur och läsning genom samarbeten med andra kompetenser och
verksamhetsområden, till exempel inom film, konst och crossmedia.
Läsdelegationen har i sitt betänkande Barn och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället
(SOU 2018:57) identifierat behovet av ett nationellt ”läslyft” för folkbibliotekspersonal.
Förslaget är under beredning hos regeringen. Om förslaget blir realitet bör Kultur Gävleborg
ha en beredskap för detta.
Sjukhusbiblioteket
Region Gävleborgs arbete med kultur och hälsa utvecklas och de medicinska biblioteken
används som en strategisk resurs inom detta arbete.
Folkhögskolornas bibliotek
Folkhögskolorna deltar i projektet Bokstart Gävleborg, vilket syftar till att främja läsandet hos
barn genom att stötta vuxna att tidigt börja läsa för barn. Folkhögskolornas ska även stimulera
till läsning hos vuxna, samt uppmuntra till läsning som en del av språkinlärning. Detta kan ske
genom olika aktiviteter i biblioteket såsom läslunch, bokpresentationer, författarbesök,
poesidagar, öppen scen med mera.
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Medie- och informationskunnighet

I dagens överflöd av information är det viktigare än någonsin att alla har förmågan att ta till
sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Att förstå
nyhetsflödet och kunna anpassa sig efter aktuella händelser utgör kärnan i yttrande- och
informationsfriheten.
Den årliga rapporten Svenskarna och Internet 2018 konstaterar att fler kopplar upp sig allt
mer och färre lämnas kvar i ett digitalt utanförskap. Dock finns den digitala klyftan kvar då
fortfarande ca 1,1 miljoner svenskar uppger att de sällan eller aldrig är uppkopplade på
internet. Ålder är det tydligaste sambandet med att inte koppla upp sig och
75 % av de som inte gör det är över 65 år.
Med medie- och informationskunnighet (MIK) avses de kunskaper och förmågor som krävs
för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och
sammanhang. Digital kompetens handlar om förmåga att förstå och använda digitala verktyg
och tjänster.
Kultur Gävleborg
Kultur Gävleborgs biblioteksverksamhet ska vara en aktiv aktör inom det regionala
digitaliseringsarbetet genom att lyfta bibliotekens roll i det demokratiska samhället och bidra
till en ökad digitala delaktighet.
Kultur Gävleborg driver sedan ett antal år ett strategiskt arbete inom medie- och
informationskunnighet. Med avstamp i att MIK är demokratifråga samarbetar flera
kompetenser från olika verksamhetsområden. Kultur Gävleborg arrangerar en årlig regional
konferens i samverkan med länets kommuner för att stärka bibliotekspersonal och pedagogers
arbete och kompetens inom området. Kultur Gävleborg ska vidareutveckla denna mötesplats
och söka en bred samverkan med fler aktörer, både internt och externt.
Kultur Gävleborg ska vara ett strategiskt stöd i bibliotekens utvecklingsarbete och
metodutveckling inom området MIK och digital kompetens. Sedan 2018 arbetar Kultur
Gävleborg på uppdrag av Kungliga biblioteket med det nationella, digitala kompetenslyftet
för all bibliotekspersonal, Digitalt först med användaren i fokus. Projektet som pågår till och
med 2020 ska bidra till en bred digital kompetenshöjning hos landets befolkning med stöd i
folkbiblioteken. De regionala biblioteksverksamheterna ska under projektperioden fungera
som kompetens- och utvecklingsnoder i detta arbete med metodutveckling och
fortbildningsinsatser för chefer, ledare och medarbetare.
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Sjukhusbiblioteket
De medicinska biblioteken är viktiga förmedlare av aktuell evidensbaserad kunskap och
vetenskaplig information. En förutsättning för detta är att hög och ändamålsenlig kompetens
tillhandahålls samt att medieutbudet, fysisk och digitalt, motsvarar verksamheternas krav.
Målet är att bibliotekens målgrupper upplever en god tillgänglighet och flexibilitet.
Genom att öka närvaron i vårdverksamheternas dagliga sammanhang, förbättras
möjligheterna att tillvarata bibliotekens resurser i vården av den enskilda patienten. Målet är
att biblioteken utvecklar den kliniska biblioteksmodellen.
Biblioteken bidrar inom sitt uppdrag till hälso- och sjukvårdens måluppfyllelse med fokus på
”vår gemensamma patient”. Målet är att undersöka förutsättningar för samverkan med den
kommunala hälso- och sjukvården.
Folkhögskolornas bibliotek
Biblioteken spelar en viktig roll i folkhögskolornas demokratiuppdrag. I samarbete med de
pedagogiska arbetslagen ska biblioteken ge kursdeltagarna förutsättningar för att bli aktiva
och medvetna samhällsmedborgare.

197

15(19)

Mångfald

Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och
ska främjas inom samtliga av Region Gävleborgs verksamheter. Arbetet för likabehandling är
en del av Region Gävleborgs värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja mångfald
och säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet
och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder. Likabehandlingsarbetet utgår från Region Gävleborgs fastställda
likabehandlingspolicy.
Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska bibliotek vara tillgängliga för alla vilket innebär att
arbete för personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och urfolket samt
personer med annat modersmål än svenska ska vara prioriterat (2013:801).
Enligt Språklagen (2018:1367) som trädde i kraft 1 januari 2019, stärks minoritetsspråkens
ställning. Inom förvaltningsområdena utvidgas rätten till förskola på minoritetsspråk. Rätten
till äldreomsorg på minoritetsspråk utvidgas och ska omfatta den äldres behov av att
upprätthålla sin kulturella identitet. Lagen ger ökade möjligheter till äldreomsorg på jiddisch
och romani chib. Gävleborg är finskt förvaltningsområde och Söderhamn, Hofors, Sandviken
och Gävle är finska förvaltningskommuner. Lagstiftningen innebär ökade krav på samtliga
bibliotek i länet att tillhandahålla information på minoritetsspråken. Gävle kommun är även
utvecklingskommun för romsk inkludering.
Kultur Gävleborg
I den regionala kulturplanen finns uppdraget till den regionala biblioteksverksamheten att
arbeta för att främja folkbibliotek som demokratiska, tillgängliga och kreativa mötesplatser.
Kultur Gävleborg ska vara ett stöd för biblioteken i att följa lagstiftning och stimulera
utvecklingsarbete och mediesamarbete för personer som talar de nationella minoritetsspråken
och urfolkets språk, i alla åldrar. Detta genom inspiration, metodutveckling,
nätverksbyggande och kompetensutveckling. Kultur Gävleborg ska fortsätta stärka samarbetet
med andra regioner inom detta område för att systematiskt öka kompetensen.
Kultur Gävleborg har medverkat i framtagandet av forskningsrapporten Sen går jag hem när
de stänger – en studie om nyanländas biblioteksanvändning av Ola Pilerot och Jenny
Lindberg vid Bibliotekshögskolan i Borås. Med utgångspunkt i intervjuer och observationer
behandlas ämnet i syfte att utveckla fördjupade kunskaper om vad som möjliggör och
begränsar bibliotekstjänster riktade mot nyanlända. Rapportens slutsatser skapar en grund för
Kultur Gävleborgs fortsatta arbete med att ge stöd för ökad integration på folkbiblioteken.
Kultur Gävleborg ska ta tillvara erfarenheterna från det interregionala projektet Alla kan läsa
och hör sen med syfte att öka tillgången till tillgängliga medier på bibliotek. Det regionala
nätverk som startade under projektperioden med representanter från folkbiblioteken ska
vidareutvecklas för att skapa goda möjligheter för samverkan, erfarenhetsutbyte och
metodutveckling. Kultur Gävleborg ska även utveckla samarbete med sjukhusbiblioteken och
folkhögskolornas bibliotek.
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Kultur Gävleborg ska fortsätta främja utvecklingen av biblioteken som kreativ mötesplats
genom att uppmuntra och stödja utvecklingen av så kallade makerspaces och skaparbibblor.
Den internationella makerrörelsen definierar grundtanken med makerspace som ”en
verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer”. Genom
att uppmuntra bibliotek att skapa möjligheter och stimulera till att experimentera med teknik,
konst- och kulturformer, hantverkstraditioner med mera skapas nya förutsättningar för möten,
innovation och lärande.
Kultur Gävleborgs handlingsplan för ökad tillgänglighet följs upp och uppdateras årligen.
Verksamhetens kommunikation ska vara målgruppsanpassad för att främja ett vidgat och mer
tillgängligt deltagande, till exempel genom klarspråk och bildtolkning.
Kultur Gävleborg är sedan 2016 en hbtq-certifierad verksamhet. Certifikatet innebär att
verksamheten har en kvalitetssäkrad metod för att arbeta med jämlikhet och utfärdas av RFSL
(Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners och queeras rättigheter). Under
planperioden ska verksamheten vidareutveckla arbetet och ge ett strategiskt stöd till
folkbiblioteken.
Sjukhusbiblioteket
Ett inkluderande arbetssätt, utbud och modern teknik, möjliggör för alla inom målgruppen att
ta del av relevant evidensbaserad kunskap och information.
De medicinska biblioteken är viktiga förmedlare av aktuell evidensbaserad kunskap och
vetenskaplig information. En förutsättning för detta är att hög och ändamålsenlig kompetens
tillhandahålls samt att medieutbudet, fysisk och digitalt, motsvarar verksamheternas krav.
Målet är att bibliotekens målgrupper upplever en god tillgänglighet och flexibilitet.
Genom att öka närvaron i vårdverksamheternas dagliga sammanhang, förbättras
möjligheterna att tillvarata bibliotekens resurser i vården av den enskilda patienten. Målet är
att biblioteken utvecklar den kliniska biblioteksmodellen.
Ett gemensamt ansvar för Region Gävleborgs resurser och utvecklingsområden ger goda
synergieffekter. Målet är att organisationens bibliotek utvecklar sin samverkan med andra
aktörer.
Folkhögskolornas bibliotek
Folkhögskolorna arbetar med språklig mångfald genom att erbjuda litteratur på flera olika
språk. Lexikon, böcker för språkträning och lättlästa böcker på ett flertal språk finns
tillgängligt.
Biblioteken har en god tillgänglighet och är alltid öppna när folkhögskolorna är öppna. De
deltagare som bor på folkhögskolorna har tillgång till biblioteken dygnet runt. Biblioteken är
anpassade för att vara fysiskt tillgängliga men även utbudet av litteratur präglas av ett
tillgänglighetsperspektiv.
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Samverkan

Gemensamt för alla biblioteksverksamheterna inom Region Gävleborg är att de under
planperioden tillsammans ska skapa former för meningsfull samverkan.
En gemensam utmaning är kompetensförsörjning av utbildad bibliotekspersonal, oavsett
biblioteksform.
Kultur Gävleborg
Sedan 2014 ingår den regionala biblioteksverksamheten i den regionala kulturplanen och
kultursamverkansmodellen. I februari 2019 publicerade SKL (Sveriges kommuner och
landsting) rapporten Regional biblioteksverksamhet – en del av det regionala uppdraget och
som stöd för kommunerna. I rapporten beskrivs styrkan i att biblioteken är en del av en samlad
kultursektor som fått en stärkt politisk uppmärksamhet och förankring. Samtidigt har
biblioteksverksamhet en stark egen identitet som behöver utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar. Slutsatsen är att samverkan med andra kulturområden och aktörer kan tillföra
nya perspektiv på hur biblioteksverksamhet och det läs- och litteraturfrämjande arbetet i stort
kan bedrivas och nå fler. Samverkan skapar ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte,
ömsesidigt lärande och verksamhetsutveckling.
De kommunala folkbiblioteken är den viktigaste samarbetsparterna för den regionala
biblioteksverksamheten. I nära samverkan med folkbiblioteken ska Kultur Gävleborg driva
biblioteksutveckling i hela länet. I HelGe-styrgrupp ingår samtliga chefer för länets
folkbibliotek (eller utsedd person med mandat att fatta beslut) och chefen för den regionala
biblioteksverksamheten inom Kultur Gävleborg. Kultur Gävleborg är en likvärdig part i
HelGe-samarbetet med ett strategiskt uppdrag i fråga om;
- planering av kompetensutveckling och utvecklingsinsatser
- ansökningar för finansiering av större insatser
- omvärldsbevakning
- utvärdering och uppföljning
Inom HelGe-samarbetet har Kultur Gävleborg den formella rollen som ordförande i
styrgruppen, ständig sekreterare och strategiskt samordnare.
Den regionala biblioteksverksamheten ska vara en aktiv del i det regionala utvecklingsarbetet
och samverka på bred front med aktörer inom Region Gävleborg, med länets kommuner och
Högskolan i Gävle med flera.
På nationell nivå ska Kultur Gävleborg vara en aktiv aktör inom Föreningen för regional
biblioteksverksamhet (FRB) som fungerar som en plattform för samverkan, fortbildning och
erfarenhetsutbyte. Verksamhetsutvecklarna inom Kultur Gävleborg ingår i interregionala och
nationella nätverk som stärker biblioteksutveckling inom en rad områden.
Kultur Gävleborg ska delta i Kungliga bibliotekets kvalitetsdialog med fokus på att stärka det
regionala och kommunala arbetet med biblioteksplaner.
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Sjukhusbiblioteket
Genom att öka närvaron i vårdverksamheternas dagliga sammanhang, förbättras
möjligheterna att tillvarata bibliotekens resurser i vården av den enskilda patienten.
På så sätt utvecklar biblioteken den kliniska biblioteksmodellen.
Biblioteken bidrar inom sitt uppdrag till hälso- och sjukvårdens måluppfyllelse med fokus på
”vår gemensamma patient”. Verksamheten ska undersöka förutsättningar för samverkan med
den kommunala hälso- och sjukvården.
Ett gemensamt ansvar för Region Gävleborgs resurser och utvecklingsområden ger goda
synergieffekter. På så sätt utvecklar Region Gävleborgs bibliotek sin samverkan med andra
aktörer.
Folkhögskolornas bibliotek
Region Gävleborgs tre folkhögskolor ska samverka genom möten en gång per termin för att
utveckla verksamheten och skapa mer aktivitet i biblioteken, samt stötta och inspirera
varandra.
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Uppföljning
Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021 ska genomföras och följas upp i årliga
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.
För den regionala biblioteksverksamheten inom Kultur Gävleborg sker uppföljning även inom
ramen för kultursamverkansmodellen och Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021.
För folkhögskolorna sker uppföljning även till Folkbildningsrådet.
För att skapa goda förutsättningar för samverkan ska ett årligt dialogtillfälle genomföras med
representanter för samtliga biblioteksverksamheter inom Region Gävleborg. Kultur Gävleborg
har i uppdrag att sammankalla till denna dialog.
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Biblioteksplan Ockelbo kommun 2019-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Biblioteksplan Ockelbo kommun 2019-2021 antas.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
Beslutsunderlag
Biblioteksplan 2019-2021
Protokollsutdrag Utbildnings- och kulturnämnden 2018-10-17, §60

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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BIBLIOTEKSPLAN

Folk- och skolbibliotek 2019-2021
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LAGAR OCH RIKTLINJER
Bibliotekslagen:
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland
annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av
information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer
som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
•
de nationella minoritetsspråken,
•
andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
•
lättläst svenska.
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
Skollagen (Skolbibliotek):
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
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Unesco folkbiblioteksmanifest:
”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom
välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll
i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och
obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för
den enskilde och för olika grupper i samhället”.
Unesco Skolbiblioteksmanifest:
”Skolbibliotekets personal ger stöd vid användning av både tryckta och elektroniska informationskällor, alltifrån skönlitteratur till
facklitteratur från både egna och andras samlingar. Skolbibliotekens material är ett värdefullt komplement till läromedel och i
undervisningen. Erfarenhet visar att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja informationsteknik förbättras när
bibliotekarien och lärare samarbetar. Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, ras, kön, religion, nationalitet,
språk, befattning eller social status. Skolbiblioteket skall erbjuda alternativ för dem som inte kan ta del av gängse material och
tjänster. Tillgänglighet till skolbibliotekets samlingar och tjänster bör i enlighet med FN:s allmänna deklaration om de mänskliga
rättigheterna inte underkastas någon form av ideologisk, politisk, eller religiös censur eller kommersiella påtryckningar”.
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VISION 2030

DET GRÖNA OCKELBO
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet.
I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var och en att odla en personlig och lustfylld relation till
naturen – grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi
utvecklar "det gröna samhället", från boende och mat till företagande och resursanvändning.

VI VÄLKOMNAR
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle.
I Ockelbo finns öppenhet och respekt inför många olika kulturer och kulturyttringar. Här finns jordmån där var och en kan finna
sin egen plats och sitt eget sätt att bo, arbeta och utvecklas på. Vårt samhälle är tillgängligt och utformat med omsorg. Vi
välkomnar nytt företagande genom att underlätta och ge god service. Mångfalden befruktar vår vardag.

VI VÄXER
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans.
I Ockelbo finns frihet att växa och utvecklas som individ. Här finns respekt för de behov, önskemål och ambitioner som finns i
livets olika skeden. Vi är öppna för nya lösningar och alternativa arbetsformer.
Individen växer i ett sammanhang och som del av olika grupper och gemenskaper.

VI SAMVERKAR
Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt.
I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt samhälle. Här söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa
sätt använda våra gemensamma resurser. Vi möts och satsar tillsammans för att bidra till framtidens goda livsbetingelser.
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FOLKBIBLIOTEKET –
EN MÖTESPLATS FÖR ALLA

Vi tror på frihet, demokrati och utveckling i en trygg och välkomnande miljö.
Folkbiblioteket i Ockelbo är en mötesplats för alla, dit människor i samtliga åldrar och ursprung vänder sig för att söka kunskap,
låna böcker och andra medier. Deltagande i HelGe-samarbetet ger oss en större möjlighet att tillgodose samhällets behov och
därmed främja det livslånga lärandet.
Vi strävar efter att alla ska känna sig välkomna till biblioteket, för att mötas och ta del av våra resurser och kompetenser. I
tidningsrummet träffas många invånare dagligen, för att ta del av vårt varierande tidskriftsbestånd och för att samtala med andra
biblioteksbesökare och med personalen. Studenter kommer till oss för att söka kunskap och stöd inför skoluppgifter, eller för att
träffas och läsa en bok i bibliotekets harmoniska rum.
Nyanlända är aktiva låntagare, som vi erbjuder stöd och litteratur i det svenska språket samt deras modersmål. Vi verkar för att
målgruppen ska få så goda förutsättningar som möjligt att etablera sig i samhället.
Vi är en aktiv och utåtriktad verksamhet som arbetar med att stimulera fantasi, främja läslusten och bidra med kulturella
upplevelser. Vi når bland annat ut till kommunens skolor med läsfrämjande initiativ, såsom bokprat. Biblioteket har ett gynnsamt
samarbete med BVC, där en av föräldragruppens träffar förläggs i biblioteket. Under träffarna presenterar bibliotekarien olika
böcker för både barn och deras föräldrar, informerar om språkutveckling, bibliotekets lånekort och låneregler.
Personalen cirkulerar i det lättillgängliga biblioteket för att vägleda, serva och informera besökarna om olika slags litteratur, visa
och demonstrera olika digitala hjälpmedel. Allt för att uppfylla låntagarens efterfrågan och behov.
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FOLKBIBLIOTEKET ERBJUDER:
•
•
•
•
•
•
•

Teater – Vi erbjuder teaterföreställningar för barn, detta för att stimulera fantasi och bidra med kulturella upplevelser.
Språkpiller – Projektet språkpiller avser medier som är speciellt anpassade till barn och unga med försenad språkutveckling.
Äppelhyllan - Biblioteket har olika typer av anpassade medier Äppelhyllan är för barn. I Äppelhyllan finns till exempel
medier med teckenspråk, bliss, punktskrift och taktila bilderböcker.
Boklek – Bokaktiviteter för förskoleklass, som vi ska på ett glädje- och lekfullt sätt förmedla vad ett bibliotek är för något,
vad man kan göra här, hur man hanterar en bok samt så får de sitt första lånekort med en gåvobok.
Digitala medier – Vi erbjuder tillgång och stöd i olika digitala medier. Vi vill vägleda allmänheten i
informationssökningsprocessen och uppmärksamma ett källkritiskt tänkande.
Bokprat och boksamtal – Vi ska arbeta för att främja barn och ungas läslust genom att erbjuda bokprat till kommunens
skolor. Vi vill utveckla elevernas läsförståelse och läsförmåga, genom att samtala kring och diskutera böcker tillsammans.
Högläsning – Vi erbjuder högläsning på trygghetsboende, detta för att sätta guldkant på tillvaron.
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VI VILL SÄTTA BARNETS BÄSTA
I FRÄMSTA RUMMET!
I Ockelbos folkbibliotek finns avdelningar för barn-och ungdomslitteratur.
I kommunens grundskolor finns det skolbibliotek. Perslundaskolan har en anställd skolbibliotekarie. Vid Gäveränge och
Åbyggeby finns det lärarpersonal som ansvarar för skolbiblioteket.
I kommunens bibliotek arbetar vi utifrån FN:s barnkonvention och utgår från följande grundläggande principer:
•
”Barnets bästa kommer i främsta rummet”
•
”Alla barn är lika mycket värda”
•
”Uppmärksamma barn och ungas yttrandefrihet”

210

I SKOLBIBLIOTEKET VILL VI:
•
•
•
•
•
•

Utveckla barn och ungas läsförståelse och läsförmåga
Stimulera till kreativ och personlig utveckling
Vägleda barn och ungdomar i deras sökande efter information och kunskap
Erbjuda undervisning om sociala medier
Erbjuda undervisning i informationssökningsprocessen, liksom uppmärksamma elevernas förståelse för källkritiska
förhållningssätt och strategier
Erbjuda eleverna handledning och uppmuntra användningen av digitala medier, som fungerar som stöd i undervisningen.

Enligt bibliotekslagen framgår det att:
”bibliotek ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Vidare framgår att litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i
övrigt ska främjas”.
Med skolbiblioteket avser Skolverket:
”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i
skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-17
Utbildnings- och kulturnämnden
§ 60

Dnr 2018/00270

Biblioteksplan Ockelbo folk- och skolbibliotek, 20192021
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Biblioteksplanen 2019-2021 antas med tillägg § 8 Bibliotekslagen:
Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för
att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat
genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
Ärendebeskrivning
En revidering har gjorts av tidigare biblioteksplan som gällde 2015-2018.
Beslutsunderlag
Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2019-2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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S WE D I S H E NV I R O NM E N T A L P R OTE C T I O N A GE N C Y

MISSIV
2019-07-10

Lisa Johansson
Tel: 010-698 12 39
lisa.johansson
@naturvardsverket.se

Ärendenr:
NV-01688-19

Remiss rörande reviderad vägledning om buller från vindkraftverk
Naturvårdsverket önskar synpunkter på förslag rörande vägledning om buller
från vindkraftverk. Förslaget bifogas detta mail och finns också att läsa på vår
hemsida under avsnittet remisser:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-ochYttranden/Remisser/
Vilka remissinstanserna är framgår av sändlistan i slutet av detta dokument. I
första hand har remissen skickats till myndigheter och organisationer men även
till vissa företag. Vill ni sprida remissen till ytterligare parter är det välkommet.
Naturvårdsverket önskar få in synpunkterna senast 27 september 2019. Skicka
era synpunkter till registrator@naturvardsverket.se och märk meddelandet med
vårt ärendenummer NV-01688-19. Det går också att skicka svaret med brev till
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Även brev ska märkas med vårt
ärendenummer.
Frågor om remissen besvaras av Lisa Johansson,
e-post: lisa.johansson@naturvardsverket.se eller tel. 010- 698 12 39.
Vecka 31 – 33 har Lisa semester och inkomna frågor under den perioden
besvaras när hon är tillbaka.
Varför uppdaterar Naturvårdsverket sin vägledning?
Naturvårdsverket har tidigare haft vägledning rörande vindkraftbuller i form av
en rapport och på myndighetens hemsida. Då vindkraft är ett område i snabb
utveckling har dessa bedömts vara delvis föråldrade. Frågor från
tillsynsmyndigheter och allmänhet har också varit bidragande till att
Naturvårdsverket sett ett behov av en uppdatering av vägledningen.
Utvecklingen på området med bland annat allt större vindkraftverk har även
väckt frågan om riktvärdet för vindkraft är på en väl avvägd nivå.

B E S ÖK : S T O C KH O L M

– V IR KE S VÄ GE N 2
– F OR S K AR E NS V Ä G 5 , HU S UB
P O S T : 1 0 6 4 8 S T OC K H O LM
TE L : 0 1 0 -6 9 8 1 0 0 0
F A X : 0 1 0 -6 9 8 1 6 0 0
E - P OS T : R E G IS T R AT O R @ N AT U R V AR DS VE R KE T . S E
I N TE R NE T : WW W . N A T UR V AR DS VE R KE T . S E
ÖS TE R S U ND
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Syftet med att revidera vägledningen är att säkerställa att det riktvärde
Naturvårdsverket föreskriver är väl avvägt med hänsyn till risken för olägenhet
för människors hälsa och att förtydliga delar av tillämpningen av riktvärdet
avseende utredningar, kontroller etc. Målgruppen för vägledningen är tillsynsoch tillståndsmyndigheter, verksamhetsutövare samt allmänheten.
Arbetsgång
Under processen med att ta fram en ny vägledning har Naturvårdsverket gjort en
genomgång av forskningsläget rörande effekter av vindkraftsbuller på
människor. En viktig del i underlaget har varit WHO:s guidelines rörande bland
annat vindkraftsbuller som publicerades i oktober 2018. WHO:s guidelines
sammanställer miljömedicinsk forskning mellan år 2000 och 2015. Även senare
studier har tagits in i Naturvårdsverkets genomgång, bland annat den omfattande
vindkraftsstudien i Danmark. Referenser till den forskning som vägledningen
stödjer sig på finns i själva vägledningsdokumentet.
Naturvårdsverket har under processens gång haft kontakter med andra
myndigheter och med forskare, intresseorganisationer, branschorganisationer,
vindkraftsprojektörer och berörda boende för att inhämta synpunkter.
Slutsatser och konsekvenser
Riktvärde
Naturvårdsverket bedömer att 40 dBA ekvivalentnivå även fortsatt är ett väl
avvägt riktvärde för vindkraftsbuller. Riktvärdet ligger väl i linje med WHO:s
rekommenderade hälsobaserade riktvärde. Vid 40 dBA finns risk att vissa
upplever bullret som störande. Däremot finns ingen forskning som hittat
samband mellan vindkraftsbuller på den nivån och andra mer allvarliga negativa
hälsokonsekvenser.
Naturvårdsverket har utrett möjligheten att i stället för att ha samma riktvärde
dygnet runt införa ett tidsdifferentierat riktvärde som skulle tillåta högre nivåer
dagtid men lägre nivåer nattetid. Dygnsdosen skulle dock vara densamma som
idag. Några av de synpunkter som kom in på dessa förslag var följande:
 Det saknas miljömedicinsk evidens för att ett tidsdifferentierat riktvärden
medför lägre grad av störning.
 Det är inte säkert att ljudnivån inomhus, som är det som sannolikt
orsakar störning nattetid, minskar märkbart om verken ställs ned i ett
ljuddämpat ”mode”.
 I intervallet mellan 35 – 40 dBA kan ljudets karaktär vara en mer
betydande orsak till störning än själva dBA-nivån.
 Riktvärdet borde i stället skärpas över hela dygnet.
 Då vindhastigheten ofta är högre under natten än under dagen kan
tidsdifferentierade riktvärden innebära en minskning av elproduktionen
med ca 10 %.
Naturvårdsverket har avskrivit alternativet med tidsdifferentierade riktvärden.
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Att 40 dBA ekvivalentnivå bibehålls innebär ingen förändring mot tidigare
vägledning och praxis.
Referensförhållandet
Naturvårdsverket anser att riktvärdet ska klaras vid de vindförhållanden då
vindkraftverken alstrar som mest buller. Tidigare har ett referensförhållande med
8 m/s vind på 10 m höjd använts som utgångspunkt för bedömning av
vindkraftsbuller. Moderna vindkraftverk har ofta sin högsta ljudalstring vid
något lägre hastigheter.
Detta kan innebära en marginell skärpning, dvs lägre ljudnivåer vid bostäder,
jämfört med tidigare.
Mätmetoder
Då det pågår utveckling av mätmetoder för buller från vindkraftverk både i
Sverige och internationellt har Naturvårdsverket valt att inte göra några
justeringar i rekommendationer om mätmetoder utöver det som rör
referensförhållandet ovan.
Förtydliganden
Naturvårdsverket har tagit fram en utökad vägledning jämfört med vad som i
nuläget finns på hemsidan med mer ingående beskrivningar av vindkraftsbuller,
bullrets karaktär och riskerna med vindkraftsbuller. I vägledningen finns också
rekommendationer rörande beräkningsmetoder och råd kring hantering av buller
vid prövningar och tillsyn. Naturvårdsverkets förhoppning är att vägledningen
ska bli ett stöd för tillsyns- och tillståndsmyndigheter och ge relevant
information till verksamhetsutövare och intresserad allmänhet.
____________
Beslut om denna remiss har fattats av enhetschef EvaLinda Sederholm
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biolog Henri Engström,
miljöjurist Gabriella Modin och tekniska handläggare Lisa Johansson, den
sistnämnda föredragande.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

För Naturvårdsverket
EvaLinda Sederholm
Lisa Johansson
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Sändlista
Remissen läggs upp på Naturvårdsverkets hemsida och det står alla fritt att
lämna synpunkter. Utöver detta har remissen skickats till följande myndigheter,
organisationer och företag:
Boverket
Energimyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Sametinget
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Bergs kommun
Borgholms kommun
Bräcke kommun
Eslövs kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Region Gotland
Gällivare kommun
Härjedalens kommun
Kristianstads kommun
Laholms kommun
Lidköpings kommun
Ljusdals kommun
Malmö stad
Malå kommun
Melleruds kommun
Mjölby kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nordmalings kommun
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Ockelbo kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Skara kommun
Sollefteå kommun
Sorsele kommun
Storumans kommun
Strömsunds kommun
Tanums kommun
Trelleborgs kommun
Vara kommun
Vetlanda kommun
Ystads kommun
Åsele kommun
Örnsköldsviks kommun
Sveriges kommuner och landsting
Naturskyddsföreningen
Föreningen svenskt landskapsskydd
Miljösamverkan Sverige
Svensk vindenergi
Svensk vindkraftförening
Göteborgs universitet (Arbets- och
miljömedicin)
KTH (Farkost och flyg)
Lunds universitet (Miljöpsykologi)
Uppsala universitet (Meteorologi)
Mark- och miljööverdomstolen
MMD vid Nacka tingsrätt
MMD vid Vänersborgs tingsrätt
MMD vid Umeå tingsrätt
MMD vid Växjö tingsrätt
MMD vid Östersunds tingsrätt
Arise
Eolus Vind
Markbygden Vind
Skellefteå Kraft
Statkraft
Stena Renewable
Vattenfall
WPD
Akustikkonsulten
Akustikverkstaden
Sweco
WSP
ÅF
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Buller från vindkraftverk
Vindkraft är en förnybar energikälla som kan bidra till en nödvändig omställning
till ett klimatneutralt samhälle. Samtidigt måste hänsyn tas till de störningar som
kan uppstå lokalt kring vindkraftsetableringar. Vad gäller risken för störningar
bland människor är buller kanske den mest påtagliga. Den här sidan ger
vägledning och beskriver vindkraftsbuller, vilka beräkningsmodeller och
mätmetoder som finns, och ger stöd vid lov, anmälan, prövning och tillsyn av
vindkraftverk och vindkraftsparker.
Vägledningen avser enbart påverkan på människors hälsa, inte på land- eller
vattenlevande djur.

Innehåll
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Allmänt om buller från vindkraftverk
Många mänskliga aktiviteter i samhället orsakar buller av olika slag.
Vindkraftverk är inget undantag. Den tekniska utvecklingen av vindkraftverk
under 2000-talet har resulterat i betydligt större verk vilket generellt också
innebär att de bullrar mer och över en större del av dygnet. Tillverkarna av
vindkraftverk har arbetat för att minska buller från verken genom att optimera
bladens utformning och de mekaniska delarna. Äldre verk gav ofta upphov till
tydliga dunkande ljud och slammer och det var även mer vanligt med hörbara
toner från generator och växellåda. I moderna vindkraftsparker finns möjligheter
att köra verken med ljudreducerad drift för att klara bullervillkor vid bostäder. I
förhållande till den el som kan produceras kan verken sägas ha blivit mer
bullereffektiva med tiden. Lokalt kring vindkraftverken finns dock fortfarande
en risk för bullerstörningar och det är av stor vikt att dessa risker minimeras.
I Sverige har sedan 90-talet 40 dBA ekvivalentnivå utomhus vid bostäder
använts som riktvärde och villkor för vindkraftsbuller, med en skärpning på 5 dB
i vissa situationer. I jämförelse med andra riktvärden, för exempelvis väg- och
spårtrafik, är 40 dBA ett lågt värde. Det har visat sig i störningsstudier utförda
både i Sverige och internationellt att ca 10 procent av en större grupp
människorna upplever sig störda av vindkraftsbuller vid dessa nivåer. Det
svenska riktvärdet 40 dBA ligger också i nivå med det hälsobaserade riktvärde
för buller från vindkraftverk som tagits fram av världshälsoorganisationen
WHO. 1
Det är alltså viktigt att förstå att de ljudnivåer vid de riktvärden som
Naturvårdsverket anger i den här vägledningen kan innebära att det finns en risk
för att ljudet upplevs som störande i vissa situationer. Naturvårdsverket anser
dock att riktvärdena är väl avvägda i förhållande till den miljönytta som
vindkraften medför. Det finns heller inga forskningsstudier som visar att
vindkraftsbuller under det svenska riktvärdet 40 dBA ger upphov till negativa
hälsoeffekter, utöver att ljudet kan upplevas som störande.2, 3, 4
Vindkraftverkens ljudalstring
Vindkraftverk alstrar ett karaktäristiskt svischande ljud orsakat av bladens
rotation genom luften. Hur mycket ljud som kommer från bladen beror på
bladspetsarnas hastighet, deras form, och de meteorologiska förhållandena med
vindskillnader och turbulens i atmosfären. Detta ljud, som också kallas
aerodynamiskt ljud, kan ibland påminna om naturligt vindbrus. I vissa
sammanhang kan därför vindkraftsbuller maskeras av naturligt ljud från vinden
som blåser i träd och buskar.
När vindkraftverken blir större ökar det aerodynamiska ljudet och kan även bli
mer lågfrekvent. Lågfrekvent buller beskrivs mer i detalj nedan.
Utöver det aerodynamiska ljudet alstras även buller från generatorn, växellådan
och övriga mekaniska delar. Detta mekaniska ljud upplevs ofta som mer
störande än det aerodynamiska ljudet vid samma ljudnivå och kan även innehålla
hörbara toner. Ljudet sprids från maskinhuset och tornet. För havsbaserade verk
kan buller även spridas under vatten från tornen, dock i begränsad omfattning.
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Moderna vindkraftverk alstrar normalt mindre mekaniskt ljud än vad tidiga
vindkraftverk gjorde.
Påverkan av meteorologi
Det finns en nära koppling mellan vindkraftsljud och meteorologi.
Ljudutbredning utomhus påverkas av meteorologi oavsett vilken källa som
alstrar ljudet men för vindkraft påverkas också själva ljudalstringen av
meteorologin. Blåser det lite, alstras lite ljud från vindkraftverken. Ökar vinden
så ökar också ljudalstringen tills vindkraftverket når sin maxproduktion.
Vindkraftverkens höjd medför att ljudet sprids långt vilket också ökar betydelsen
av meteorologin. Detta gör att ljudnivån från vindkraftverk kan variera kraftigare
än många andra vanliga bullerkällor.
Tydligt hörbara toner
Vissa karaktärer i ett ljud kan göra att det upplevs som mer störande. En sådan
karaktär är tydligt hörbara toner. Vindkraftverk kan alstra buller som innehåller
tydligt hörbara toner men det är inte vanligt förekommande.
Hörbarheten av toner i ett visst ljud påverkas allteftersom ljudet sprider sig i
atmosfären. Tonerna kan dämpas med avståndet men även, bli mer påtagliga.
Därför bör förekomst av toner utvärderas vid bostäderna och inte vid
vindkraftverken. Förekommer hörbara toner bör ljudalstringen från
vindkraftverket korrigeras vilket i praktiken innebär att riktvärdet skärps.
Dessutom bör åtgärder vidtas.
Amplitudmodulation
Vindkraftsbuller är till sin natur svischande med en frekvens av i
storleksordningen en sekund. Ljud som varierar i styrka på detta sätt kallas
amplitudmodulerat ljud. Ett exempel på hur ljudnivån kan variera vid mätning
av vindkraftsbuller finns i figuren nedan.

Figur 1. Exempel på mätning av amplitudmodulerat vindkraftsljud. Från IEA Task 39, Fact Sheet –
Amplitude modulation in wind turbine noise.

En av de tydligaste ljudkällorna på ett vindkraftverk är bladspetsarna. I närheten
av ett vindkraftverk är amplitudmodulationen ofta påtaglig då avståndet till en
bladspets varierar mellan kort och långt på grund av bladens rotation. Detta ger
upphov till en varierande ljudstyrka. I normalfallet avtar den variationen med
avståndet då alla bladspetsar hamnar på mer eller mindre samma avstånd till
mottagaren.
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Hur påtaglig amplitudmodulationen är beror på verkets utformning,
driftförhållanden och meteorologiska förhållanden. Ibland uppstår förhållanden
med “onormal” amplitudmodulation som då kan höras på långa avstånd från
verken. Onormal amplitudmodulation uppfattas ofta som ett dunkande ljud
snarare än det svischande ljud man hör i vindkraftverkens närhet.
Man tror att onormal amplitudmodulation uppkommer då vindkraftverkens blad
skär genom flera olika lager av luft och vinkeln på bladet ibland inte blir optimal
i vissa luftlager. Då skapas turbulens runt bladet och även mer buller. Detta ger
också försämrad energiproduktion, och bör därför undvikas. Onormal
amplitudmodulation verkar vara vanligare på sena kvällar och nätter, och den
varierar beroende på vindförhållandena kring rotorn.
Amplitudmodulerat ljud kan upplevas som mer störande än vanligt ljud. Det
saknas dock kunskap om hur tydliga variationer som krävs för att störningen ska
öka. Dessutom saknas mätmetoder för att utvärdera och kvantifiera
amplitudmodulation. Forskning och utveckling av mätmetoder pågår, såväl i
Sverige som internationellt.
Då standardiserade metoder för mätning och modeller för bedömning av ökad
störningsrisk av amplitudmodulerat ljud saknas, har Naturvårdsverket valt att för
närvarande avstå från att införa generella skärpningar av riktvärdet för
vindkraftsbuller vid förekomst av onormal amplitudmodulation. Om
amplitudmodulation är ofta förekommande kan tillsynsmyndigheten kräva att
verksamhetsutövaren utreder och åtgärdar problemet i rimlig omfattning. Ett
exempel på en sådan åtgärd är att verksamhetsutövaren identifierar vid vilka
vindförhållanden som amplitudmodulationen uppstår och vidta åtgärder genom
att ändra driftsinställningarna på vindkraftsverket vid dessa förhållanden.
Lågfrekvent buller
Lågfrekvent buller är buller i frekvensområdet 20 – 200 Hz. Ibland förväxlas
amplitudmodulation med lågfrekvent buller eftersom båda kan uppfattas som ett
dunkande ljud, men i amplitudmodulationen ökar ljudnivån i alla frekvenser.
Lågfrekvent buller ska heller inte förväxlas med infraljud som är icke-hörbart
ljud under 20 Hz. Infraljud kan visserligen påverka människor negativt vid höga
nivåer. Exempelvis kan personer som jobbar på vissa bullrande industrier och i
flygplan exponeras för infraljud som orsakar obehag och i förlängningen andra
negativa hälsoeffekter. På de avstånd som krävs mellan vindkraftverk och
bostäder i Sverige är nivån av infraljud från vindkraftverk betydligt lägre och det
finns ingen evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud från
vindkraftverk. 5
Påtagligt lågfrekvent buller upplevs ofta som mer störande än annat buller.
Vanliga bostadsfasader och fönster har ofta dålig ljudisolering i låga frekvenser
och det lågfrekventa ljudet kan dessutom förstärkas inomhus. Därför är det inte
ovanligt att upplevelsen av lågfrekvent buller är starkare inomhus än utomhus.
Riktvärden för lågfrekvent buller finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd
(FoHMFS 2014:13) om buller inomhus, där riktvärden för lågfrekvent buller i
tersband mellan 31,5 – 200 Hz anges. Folkhälsomyndigheten har även i sin
vägledning angett ett värde för bedömning av olägenhet vid 25 Hz, men det är
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mycket ovanligt med så lågfrekvent buller i normal boendemiljö, även i närheten
av vindkraftverk.6
Svenska studier har visat att så länge verksamhetsutövaren klarar riktvärdet 40
dBA utomhus är risken liten för att riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus
överskrids.7 Detta förutsatt att huset är byggt enligt svensk byggstandard men
utan särskilt ljudisolerande fönster. Men i och med att den tekniska utvecklingen
går mot allt större verk som kan komma att alstra mer lågfrekvent buller, anser
Naturvårdsverket att det ändå kan finnas skäl att utreda och ange villkor för
lågfrekvent buller inomhus vid lov, anmälan och prövning av vindkraftverk.
När man anger ett värde för ljudstyrka för normalt buller, som exempelvis
trafikbuller eller ljud från grannar, används filtret A-vägning som efterliknar hur
örat uppfattar sådant ljud. Ljudnivån har då enheten dBA. Vid lågfrekvent buller
används i stället ofta C-vägning och ljudnivån har enheten dBC. Skillnaden
mellan den A-vägda ljudnivån och den C-vägda ljudnivån kan användas som en
indikation på om bullret är påtagligt lågfrekvent. Då kan dBA-nivån underskatta
risken för störning. Vid en skillnad på ca 15 dB eller mer bör mer detaljerade
utredningar av lågfrekvent buller alltid utföras.
Målsättningen inför en vindkraftsetablering bör vara att Folkhälsomyndighetens
riktvärden för lågfrekvent buller inomhus alltid ska klaras. Om det i efterhand
visar sig att riktvärdena överskrids i någon bostad bör man åtgärda bullret från
vindkraftverket. Om det inte är möjligt eller rimligt att göra sådana åtgärder kan
man i sista hand utföra ljudisolerande åtgärder på den berörda bostaden.
I vissa tillstånd finns villkor för lågfrekvent buller kopplat till villkor för
bullerskyddsåtgärder. Det är viktigt att sådana villkor utformas så att de går att
följa upp i tillsyn. Enstaka, korta överskridanden av riktvärden för lågfrekvent
buller kan vara acceptabelt. Åtgärder bör dock vidtas om det överskrids frekvent
eller orsakar uppenbar störning eller olägenhet för människors hälsa. Mark- och
miljööverdomstolen har bedömt att ett åtgärdsinriktat villkor utifrån de
riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd är den lämpligaste
regleringen för att säkerställa att bostäder inte utsätts för oacceptabla nivåer (se
MÖD 2016:4, MÖD 2016:31 och Mark- och miljööverdomstolens avgöranden
den 14 december 2016 i mål nr M 4596-15 och M 1344-16).
Vindskyddat läge
Tidigare har Naturvårdsverket angett att riktvärdet 40 dBA ska kunna skärpas
med 5 dB vid bostäder som ligger i ett vindskyddat läge i förhållande till
vindkraftverken. I praktiken har det visat sig svårt att bedöma och kontrollera
förekomsten av vindskyddade lägen varför vi inte längre står fast vid
skärpningen generellt. Det kan dock finnas anledning att ha ett lägre värde i
vissa fall. I frilufts- och rekreationsområden där tystnaden är en viktig faktor är
riktvärdet 35 dBA (se avsnitt Riktvärden nedan).
Kumulativa effekter
Vid flera vindkraftverk och flera vindkraftsparker ökar den totala
bulleralstringen. Generellt gäller att ljudalstringen ökar med 3 dB om antalet
bullerkällor av samma typ dubbleras. Planeras nya vindkraftverk i närheten av
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befintliga verk behöver hänsyn tas till den rådande bullersituationen så att den
totala nivån från vindkraftverken inte blir oacceptabelt hög. Detta gäller även när
olika verksamhetsutövare planerar parker inom samma område.
Hänsyn till den kumulativa nivån från flera parker tas lämpligast genom att
villkor sätts under riktvärdet för respektive park, så att den totala nivån inte
överskrider riktvärdet. Inom vilket område som kumulativa effekter ska beaktas,
beror på antalet vindkraftverk och den totala bulleralstringen. Är skillnaden i
bullerbidrag mellan de aktuella vindkraftverken och de befintliga (eller av andra
verksamhetsutövare planerade) 15 dB eller mer vid samtliga bostäder behövs
ingen bedömning av kumulativa effekter göras.
Normalt ska bullerberäkningar göras med förutsättningen att det blåser medvind
i samtliga riktningar. Vid beräkning av kumulativa nivåer då vindkraftverken
ligger på var sin sida om en bostad kan det vara rimligt att ta hänsyn till
vindriktning för att inte överskatta den totala ljudnivån.
Bullerreducerad drift
Moderna vindkraftverk har möjligheten att ställa ned rotorbladens hastighet för
att minska bulleralstringen. Detta medför också en minskad elproduktion.
Leverantörerna av vindkraftverk ska specificera källbuller för normal drift och
för olika driftlägen eller ”modes” som det ofta benämns. Driftläget behöver inte
vara statiskt utan kan ändras exempelvis beroende på vindriktning. Ett verk kan
behöva ha nedsatt drift när det blåser från verket mot en bostad för att inte
överskrida riktvärdet vid bostaden. Blåser det däremot åt andra hållet, från
bostäderna mot verket, sprids inte ljudet från verket lika långt och ljudnivån blir
lägre. Då kan det finnas möjligheter att ställa om verket till normalläget.
Vid beräkning av vindkraftsbuller ska anges om beräkningen förutsätter att ett
eller flera verk har någon särskild driftsinställning. Även vid mätningar av buller
ska det anges vilket driftläge de aktuella verken har.
Vilket driftläge som används i ett vindkraftverk loggas i verkets styrsystem. Det
är därför möjligt att i efterhand hämta uppgifter om vilket driftläge som verket
körts på. Om förutsättningarna kräver att vindkraftverken körs med
bullerreducerande drift kan tillsynsmyndigheten begära att få en
sammanställning av loggarna för att säkerställa att detta efterföljs. I vissa fall
kan det även vara lämpligt att reglera driftlägen i villkor.
Riktvärden för vindkraftsbuller
Riktvärden för vindkraftsbuller har utformats i domstolspraxis utifrån
vägledningar från bl.a. Naturvårdsverket. När vindkraften började byggas ut i
Sverige hänvisades ofta till dåvarande allmänna råd för industribuller, där
riktvärdet för ekvivalentnivån nattetid, 40 dBA, blev det dimensionerande
värdet. Därefter har miljömedicinska studier visat att 40 dBA i många avseende
är ett lämpligt värde för att hålla risken för störningar på en acceptabel nivå. 1, 2
Kunskapsläget om störning av vindkraftsbuller
Vindkraftsbuller har visat sig vara mer störande än många andra bullerkällor vid
samma ljudnivå. Det beror bland annat på ljudets karaktär, och att det kommer

222

7(15)
och går på ett sätt som inte går att förutse. Studier både i Sverige och utomlands
visar att spridningen för störningsupplevelse är stor. Flertalet icke-akustiska
faktorer kan ha betydelse för upplevelsen av störning, exempelvis visuella
effekter och hur väl projektet varit förankrat.2, 8
Risken för störning tenderar att öka på kvällar och nätter. 3,9 Detta kan ha flera
orsaker. Dels minskar bakgrundsbullret från andra mänskliga aktiviteter. Även
naturljuden brukar minska på natten då vinden mojnar. Samtidigt kan det blåsa
kraftiga vindar på högre höjd som kan medföra en ökad bulleralstring från
vindkraftverken. Alla dessa tre effekter i kombination kan bidra till en ökad
störningsgrad.

Figur 2. Andel av befolkningen som upplever sig mycket störda av olika bullerkällor vid olika
bullernivåer.10

År 2018 presenterade WHO hälsobaserade riktvärden för ett antal bullerkällor,
däribland vindkraft.1 Riktvärdena grundar sig på en sammanställning av ett
flertal olika störningsstudier, framtagna under perioden år 2000–2015, som vägts
samman för att hitta en enhetlig bedömning. Det riktvärde WHO kom fram till
för vindkraftsbuller var 45 dBA Lden, vilket motsvarar den nivå där ca 10 % av
en större population kan förväntas uppleva bullret från vindkraftverken som
mycket störande. Lden är en viktad ekvivalentnivå där bullernivån kvällstid och
nattetid viktas upp med 5 respektive 10 dB. Omräknat motsvaras 45 dBA Lden av
39 dBA Leq ekvivalentnivå över dygnet, vilket är 1 dB lägre än det svenska
riktvärdet 40 dBA. En decibel är en mycket liten skillnad i uppfattad ljudnivå.
Det krävs att man lyssnar mycket koncentrerat för att höra en sådan skillnad.
De forskningsstudier som WHO granskat och använt som underlag för
hälsobaserade riktvärden kunde inte visa på några samband mellan
vindkraftsbuller och negativa hälsoeffekter utöver störning, såsom högt
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blodtryck, kognitiva effekter etc. En nyare studie från Kanada med ca 1000
deltagare som exponeras för vindkraftsbuller mellan 25 – 46 dBA Leq visar på
störning i motsvarande omfattning som WHO:s sammanställning och inte heller
där fanns tydliga samband med andra negativa hälsoeffekter.3 Även i Danmark
har omfattande studier av hälsoeffekter från vindkraftverk genomförts med
liknande resultat.4
Vindkraftsbuller är idag ett relativt litet problem i Sverige i förhållande till hur
många som berörs och i jämförelse med bullerkällor som exempelvis vägtrafik.
En storskalig vindkraftsutbyggnad kommer oundvikligen leda till att fler
människor berörs. Samtidigt kan god planering och ökade kunskaper bidra till
minskad störningspåverkan. Naturvårdsverket stöttar och följer forskningen om
vindkraftsbuller och hälsoeffekter, och uppdaterar vid behov vägledningar.
Riktvärden
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden avseende buller från vindkraftverk
som inte bör överskridas vid bostäder samt frilufts- och rekreationsområden.
Tabell 1. Riktvärden för buller från vindkraftverk – ljudnivå som inte bör överskridas

Områdesanvändning

Riktvärde Leq

Utomhus vid bostäder (permanentoch fritidsboende).

40 dBA

Utomhus i områden där tystnad är en
väsentlig del av upplevelsen,
exempelvis i friluftsområden

35 dBA







Samtliga värden avser frifältsvärden.
Riktvärdet bör gälla för totalnivån från alla närliggande vindkraftverk.
Ekvivalentnivån bör utvärderas över minst 30 minuter.
Om bullret innehåller särskilt störningsframkallande ljud, så som tydligt
hörbara tonkomponenter, bör riktvärdet vid bostäder skärpas med som
mest 5 dB.
Värdet vid bostäder gäller vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för
utevistelse i bostadens närhet.

Riktvärdet för områden där tystnad är en väsentlig del av upplevelsen har satts
till lägre eller lika med 35 dBA. Naturvårdsverkets bedömning är att 35 dBA är
en lämplig nivå för de flesta frilufts- och rekreationsområden dit människor
söker sig för att få uppleva naturliga ljudmiljöer utan större påverkan av
mänsklig aktivitet. Det kan dock finnas områden där det finns behov att bullret
regleras till ännu lägre nivåer eller att områden fredas helt från påverkan av
vindkraftsexploatering. Det kan exempelvis gälla naturreservat och delar av
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kusten och fjällkedjan. En bedömning bör ske från fall till fall med stöd från
nationella och regionala översiktsplaner och vindkraftsplaner.
Några riktvärden för vindkraftsbuller vid andra fastigheter än bostäder har inte
tagits fram då det saknas forskning om påverkan där. Riktvärdena för bostäder
kan dock även fungera som vägledning vid eventuell reglering av bullernivåer
vid lokaler för exv. undervisning- och vårdverksamhet eller tillfälligt boende.
Vid jämförelser med riktvärdet eller kontroller ska vindkraftsbullret mätas eller
beräknas med standardiserade metoder. Detta motsvarar väderförhållanden med
medvind mellan vindkraftverk och mottagare. Det kan dock uppstå
väderförhållanden då ljudnivån blir högre än vad mätning eller beräkning vid
dessa förhållanden ger upphov till, exempelvis vid kraftig inversion.
Överskridanden av värdena 40 dBA eller 35 dBA vid sådana förhållanden bör i
normalfallet ej ses som ett överskridande av riktvärdet.
Bulleravtal
Riktvärdena bör gälla samtliga bostäder i vindkraftverkens närhet.
Bestämmelserna i miljöbalken är tvingande och syftar bl.a. till att människor ska
vara tillförsäkrade ett grundläggande skydd mot störningar i miljön som kan
medföra olägenhet för människors hälsa. Det går inte att genom avtal skriva bort
det grundläggande miljörättsliga skyddet mot olägenhet för människors hälsa. 11
Beräkningsmodeller
Det finns flera tillgängliga beräkningsmodeller för vindkraftsbuller.
Naturvårdsverket rekommenderar antingen den svenska beräkningsmodellen för
vindkraft eller Nord2000. Den svenska beräkningsmodellen är relativt enkel och
det går att göra beräkningar från en punkt till en annan för hand eller i ett
excelark. Nord2000 är en mycket mer avancerad beräkningsmodell och kräver
särskilda programvara. Om en annan metod än dessa två används, måste detta
motiveras.
Som indata till beräkningarna krävs ljuddata från antingen vindkraftverkets
leverantör, korrigerat för att överensstämma med vindförhållandena på platsen,
eller en ljudeffekt som uppmätts på plats med en emissionsmätning. För
befintliga verk rekommenderas att beräkningarna använder mätningar på platsen
som indata eftersom den verkliga bulleralstringen kan skilja sig något från
leverantörernas uppgifter. Dessutom krävs uppgifter om terräng, vegetation,
markförhållanden och bebyggelse.
Den svenska beräkningsmodellen
Den svenska beräkningsmodellen är framtagen av Naturvårdsverket och
innehåller tre olika beräkningsfall.
1. På land, med avstånd upp till 1000 m
2. På land, med avstånd över 1000 m
3. Till havs
Det som skiljer de olika beräkningsfallen åt är hur detaljerad beräkning av
luftabsorptionen som görs och att det för havsbaserad vindkraft tas hänsyn till att
ljud kan spridas mycket långt över vatten. Det enklaste fallet, på land med korta
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avstånd, räknas enbart som dBA-nivå medan de övriga två fallen räknar i
oktavband.
Fördelen med den svenska beräkningsmodellen är att den är lättanvänd och
transparent. Den bör dock inte användas i förhållanden med kuperad terräng
eller skog. Det går heller inte att göra en bedömning av lågfrekvent buller med
den svenska modellen då den inte kan räkna ut nivåer i tersband. För
landbaserad vindkraft blir modellen i huvudsak tillämplig på mindre parker eller
enstaka verk,
Modellerna för landbaserad vindkraft antar båda att marken är platt och akustiskt
sett mjuk, det vill säga att marken mellan vindkraftverk och mottagare till största
delen av utgörs av åkrar, ängar eller andra ej reflekterande marktyper. Vidare
antas att det är meteorologiska förhållanden som motsvarar som mest svag
medvind i alla riktningar.
Den havsbaserade modellen utgår från ett mer konservativt antagande om kraftig
pålandsvind med ett vindhastighetsmaximum på 200 – 500 m höjd över havet.
Dessa förhållanden är relativt vanliga i Östersjön, framför allt om våren. Även
sjöbris på sommaren ger upphov till liknande ljudutbrednings-förhållanden.
En mer detaljerad beskrivning av modellen och länk till excelark för beräkningar
återfinns här:
LÄNK TILL DOKUMENT – BERÄKNING AV VINDKRAFTLJUD
(ej med i remissversionen)
Nord 2000
Nord 2000 är en generell utredningsmodell för buller och källdata för väg- och
spårtrafik, anpassat till nordiska förhållanden. Modellen är alltså inte framtagen
för vindkraft men är tillräckligt generell för att även fungera för vindkraftverk
och andra höga bullerkällor. 12
Modellen innehåller många parametrar för bland annat marktyper och
meteorologi vilket ger möjlighet till beräkningar med hög noggrannhet även i
komplexa miljöer men det innebär också att det krävs hög kompetens hos
användaren för att resultatet ska bli korrekt.
Nord 2000 har möjlighet att räkna med olika vindriktningar. Naturvårdsverket
anser att beräkningar i normalfallet alltid ska göras för meteorologiska
förhållanden som motsvarar svag medvind i samtliga riktningar. I undantagsfall
kan ljudnivån i sid- eller motvind beräknas, för att exempelvis beräkna
kumulativa nivåer från vindkraftverk på olika sidor om en bostad. Det är viktigt
att vara medveten om att beräkningar med Nord2000 i sidvinds- och
motvindsförhållanden kan ha en hög osäkerhet och sådana beräkningar bör
därför hanteras med stor försiktighet.13
Andra beräkningsmodeller
Vid lov, anmälan, prövning och tillsyn bör i första hand Naturvårdsverkets
modeller eller Nord 2000 användas.
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Forskning pågår avseende mer avancerade beräkningsmodeller som kan
optimera driften av vindkraftverken till för stunden rådande väderförhållanden.
För att en ny beräkningsmodell ska kunna användas behöver den först testas och
valideras med mätningar på den aktuella platsen.
Mätmetoder
Mätningar kan utföras antingen vid bostäder eller andra ljudkänsliga punkter
(immissionsmätning) eller nära vindkraftverket (emissionsmätning).
Immissionsmätningar har fördelen att ljudnivån kan kontrolleras direkt vid den
ljudkänsliga punkten, men mätningen är känslig för störningar från andra
ljudkällor och det kan vara svårt att mäta vid rätt meteorologiska förhållanden.
Emissionsmätningar är mindre känsliga för störningar eftersom de genomförs
där ljudnivån från vindkraftverket är högre. För att kontrollera ljudnivån vid
bostäder måste resultaten från emissionsmätningarna användas i kombination
med olika beräkningar.
Naturvårdsverket har valt att inte ta fram egna mätmetoder för vindkraftsbuller
utan hänvisar till standardiserade metoder.
Immissionsmätning
Immissionsmätningar bör följa anvisningar i metoden ”Mätning av
bullerimmission från vindkraftverk” som finns att ladda ned från Energiforsks
hemsida.
http://www.energiforsk.se/media/26386/matning-av-bulleremmission1998_24.pdf
Metoden beskriver hur mätningar genomförs vid bostäder eller andra
ljudkänsliga punkter. Metoden är framtagen 1998 och vindkraftverken har
utvecklats mycket sedan dess. Till största delen är metoden fortfarande
tillämplig. Det anges dock att mätningar ska göras vid ett referensförhållande då
det blåser 8 m/s på 10 m höjd i riktning från vindkraftverk till mottagare. Dagens
vindkraftverk alstrar ofta högre ljudnivåer vid vindhastigheter under
förhållandena som råder vid referensfallet. Naturvårdsverket rekommenderar
därför att mätningar genomförs vid den vindhastighet vid navhöjd då det aktuella
vindkraftverket enligt specifikation alstrar högst ljudnivåer. Utöver detta gäller
att medvindsförhållanden enligt mätstandarden ska gälla. Mätningar vid högre
vindhastighet än 8 m/s på 10 m höjd bör undvikas då mätningen ofta störs av
bakgrundsbrus vid kraftiga vindar.
Mätningar kan med fördel genomföras sena kvällar och nätter, dels för att det är
den tid på dygnet många människor upplever bullret som mest störande, dels för
att bakgrundsbruset från vind, trafik och annat ofta är lägre då än på dagen.
Mätförhållandena i standarden avseende vind- och temperaturprofil bör dock
alltid följas vilket innebär exempelvis att kvällar med kraftig inversion ska
undvikas.
Den totala mätperioden bör vara minst 30 minuter utan störningar. Ett alternativ
till bemannade mätningar där störningar kan registreras manuellt är att göra en
oövervakad långtidsmätning där ljudnivån registreras över flera dygn. Det kan
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ge förbättrad möjlighet att fånga perioder med rätt meteorologiska förhållanden.
Nackdelen med oövervakade mätningar är att det ofta är svårt och tidskrävande
att i efterhand sortera bort ovidkommande ljud från mätresultaten.
För att utvärdera toner kan först en subjektiv bedömning göras genom att lyssna
på plats. Om toner då hörs eller om osäkerhet om detta råder ska en objektiv
utvärdering göras enligt standarden ISO 1996–2, ”Acoustics -- Description,
measurement and assessment of environmental noise -- Part 2: Determination of
sound pressure levels”, bilaga C. Standarden beskriver hur man kan räkna fram
en korrektionsfaktor som läggs på den uppmätta ljudnivån. Ett tillägg på 5 dB
motsvarar således en sänkning av riktvärdet med 5 dBA, t ex från 40 dBA till 35
dBA. Om det beräknade tillägget blir mindre än 5 dB motsvarar det sänkning av
riktvärdet med motsvarande värde. Tillägg större än 5 dB bör inte tillämpas.
Emissionsmätning
Vid mätning av ljudemissionen från hos ett vindkraftverk rekommenderas
standarden SS-EN 61400—11 ” Vindkraftverk - Del 11: Mätning av buller”,
framtagen av IEC, det internationella standardiseringsorganet inom elteknik.
Standarden innehåller även råd för mätning och utvärdering av lågfrekvent
buller, tydligt hörbara toner, amplitudmodulation och andra ljudkaraktärer. IEC
arbetar med att utveckla metoder även för mätning av ljudnivå och bedömning
av ljudkaraktär vid mottagare. Detta arbete förväntas vara klart i slutet av år
2020.
Resultatet från emissionsmätningar används av verksamhetsutövaren för att
kontrollera att bullret inte överstiger tillverkarens specifikation. Resultatet kan
också användas som indata i en beräkning för att kontrollera att bullervillkor och
riktvärden klaras.
Anmälan och prövning av vindkraftverk
Huruvida vindkraftsanläggningen är anmälningspliktig eller tillståndspliktig
beror på verkens höjd och antal. Detta är reglerat i 21 kap 13–15 §§
miljöprövningsförordningen (2013:251). Portalen vindlov.se, som drivs av
Energimyndigheten och är ett myndighetsövergripande samarbete, beskriver hur
processen vid prövning av vindkraftverk. Där finns även en sammanställning av
vägledande domar.
http://www.vindlov.se/
För generell information om vad som krävs vid prövning och anmälan av
miljöfarlig verksamhet hänvisas till Naturvårdsverkets vägledningar:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industri/Sokatillstand-och-anmalan/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Specifik-miljobedomning/
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Redovisning av buller i prövning
Beräkning av buller från vindkraftverk måste i stort sett alltid göras vid prövning
av en vindkraftspark. Beräkningen bör göras med någon av de metoder som
Naturvårdsverket rekommenderar, se avsnitt Beräkningsmodeller ovan.
Beräknade ljudnivåer ska redovisas för samtliga bostäder och andra
bullerkänsliga platser, exempelvis friluftsområden, som berörs av buller från
vindkraftverken. Redovisning av ljudnivåer bör göras med siffervärden eller
med isolinjer på karta. Beräknade ljudnivåer ska aldrig redovisas med decimaler
då beräkningarna inte har en sådan noggrannhet.
Ibland har verksamhetsutövaren inte bestämt exakt placering av vindkraftverken
inom ett område vid tiden för ansökan. Om man kan få tillstånd för en flexibel
layout (även kallat boxmodellen) beror på hur väl miljökonsekvenserna kan
bedömas vilket i sin tur beror på förutsättningarna på den aktuella platsen. Vad
gäller buller så bör verksamhetsutövaren redogöra för det värsta-fall som kan
tänkas uppstå för bostäder och andra bullerkänsliga platser för att tydligt visa att
man kan klara gällande riktvärden oavsett hur layouten slutligen fastställs.
Förankring och dialog
Det är viktigt att närboende och andra berörda medborgare i god tid blir
informerade om planer på att bygga vindkraftverk. Forskning visar att tidig,
öppen och rättvisande information och dialog om projektet är av stor betydelse
för acceptansen. Medborgarna bör engageras i en tidig dialog där det finns
faktiska förutsättningar att påverka projektet.14
Bullerstörning är en komplex fråga som inte enbart beror på den faktiska
ljudnivån. Förankring och dialog och korrekt information är viktiga faktorer för
att inte öka störningsupplevelsen hos närboende. Risken för störningar på grund
av buller eller andra faktorer bör beskrivas sakligt och får inte förminskas.
Människors oro för buller, visuell påverkan och förändringar måste tas på allvar.
Verksamhetsutövare bör vara tydliga med att ljudnivåer kring och något under
riktvärdet 40 dBA kommer att vara hörbart i alla fall delar av tiden och att vissa
personer kan uppleva de nivåerna som störande. En annan viktig information är
att många vindkraftverk bullrar något mer än specificerat under den allra första
tiden innan de ställts in korrekt vid den aktuella platsen
När vindkraftverken är byggda är det fortsatt viktigt att dialogen fortsätter och
att verksamhetsutövaren finns tillgänglig för närboendes synpunkter.
Bullerfrågor inom tillsynen av vindkraftverk
För tillståndspliktiga vindkraftsparker ska verksamhetsutövaren ta fram ett
kontrollprogram, vilket bör göras i samråd med tillsynsmyndigheten. Ofta finns
ett särskilt villkor i tillståndet för detta. I kontrollprogrammet bör det tydligt
framgå hur och när ljudmätningar ska göras.
Då vindkraftverk har en viss inkörningstid bör en första kontrollmätning av
verkens ljudemission genomföras inom 6–12 månader efter att anläggningen
tagits i drift. Därefter är det lämpligt att ljudmätningar gör regelbundet med som
mest några års mellanrum och när ljudalstringen förändrats (exempelvis om
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generatorer byts ut eller ställs om till ett annat mode). Genomförda
ljudmätningar ska redovisas i miljörapporten.
Emissionsmätningar behöver inte göras på samtliga verk i en större park. Hur
många verk som totalt ska kontrolleras bör avgöras utifrån förutsättningarna i det
enskilda fallet, antalet verk som finns i parken, om det finns olika typer av verk
och driftsinställningar. Naturvårdsverket ger följande rekommendationer:


För vindkraftverk av samma fabrikat, samma tillverkningsserie, samma
programvara för styrning och samma driftsinställning bör mätningar
göras på minst 5 % av verken eller på minst 1 verk.



Skiljer sig verken åt enligt ovan bör mätning göras på minst 5 % av
verken eller på minst 1 verk av varje typ.



Mätningar bör göras på de verk som påverkar boende mest.



Finns misstanke att något verk bullrar mer än de andra bör det verket
också mätas in.

Om mätningarna ska användas som indata till beräkningar kan det finnas goda
skäl att göra fler mätningar än vad som anges ovan. Beräkningen ska göras med
uppmätt värde för de vindkraftverk som har mätts. För övriga verk används ett
medelvärde plus spridningsmått enligt standarden IEC TS 61400-14. Genom att
mäta på fler verk kan spridningsmåttet minska.
Immissionsmätningar kan användas i tillsynen för att kontrollera nivån vid
närboende utan att beräkningar måste genomföras. Immissionsmätningar är dock
mer känsliga för bakgrundsljud och kan därför vara svåra att genomföra på vissa
platser. En bedömning bör göras rörande vilken metod som är bäst att använda i
det enskilda fallet.
Om tillsynsmyndigheten eller verksamhetsutövaren får klagomål rörande buller
kan det också finnas skäl att göra ljudmätningar. Inkomna klagomål och åtgärder
vidtagna i samband med klagomål ska också redovisas i miljörapporten.
Både vid emissionsmätningar och immissionsmätningar kan det finnas skäl för
tillsynsmyndigheten att i samband med mätningen be att få se driftsloggar för
vindkraftverken. Då kan man säkerställa att mätningen genomförts med rätt
driftsinställningar. Vid klagomål kan också driftsloggarna vara behjälpliga för
att utreda om verken haft rätt inställning vid tillfället då störningen upplevdes.
Forskning
Naturvårdsverket och Energimyndighetens gemensamma forskningsprogram
Vindval syftar till att öka kunskapen om vindkraftens påverkan på människor,
natur och miljö. Programmets fjärde etapp pågår fram till år 2021. På Vindvals
hemsida kan man läsa mer om programmets avslutade och pågående projekt.
http://www.naturvardsverket.se/vindval
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KS 2019/00467

Lindblom, Mia, 0297-55597
eva-marie.lindblom@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
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. Lagen föreskriver bl.a. att
kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära händelser ska
hanteras. Grunden för denna plan är en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalysen 2019-2022 är genomförd. Grunden till denna är
tidigare genomförda analyser samt underlag från workshops med vissa
verksamheter, externt och internt. Metoden har varit en kombination av
MVA – mångdimensionell verksamhetsanalys, tidigare material och
intervjuer.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Ärendet
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. Lagen föreskriver bl.a. att
kommunen ska upprätta en plan för hur extraordinära händelser ska
hanteras. Grunden för denna plan är en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalyser är en del i hela krishanteringssystemet och
analysen ligger till grund för fortsatt arbete som ska leda till att vi
minskar sårbarheten i samhället samt förbättrar vår förmåga att hantera
kriser.
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2019/00467

Syftet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser är att öka
medvetandet och stärka kunskaperna hos kommunens beslutsfattare och
verksamhetsansvariga om vilka hot och risker som finns i kommunen
och att ge underlag för information och kommunikation med
kommuninvånare och anställda i kommunen. Risk- och
sårbarhetsanalysen ska även ge underlag för planering och
genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarheter och som
ökar robustheten i kommunen och den ska även ge underlag för
identifierade svagheter i förmågan att stå emot olika händelser.
Det övergripande målet med analysen är att kommunen ska ha god
kunskap och en samlad bild av risker och sårbarheter som kan påverka
kommunens verksamheter för att kunna minska risker, hantera situationer
och öka robustheten.
Resultatet av analysen ska skapa en god säkerhetskultur för kommunens
verksamheter. Den ordinarie verksamhetens ansvar för krishantering
ställer stora krav på medvetenheten om vad som kan inträffa och
kunskap om vad man bör göra när det inträffar. Detta är något som
måste genomsyra hela organisationen. Att skapa medvetenhet och
kunskap om risker och sårbarheter i kommunen bidrar till en god
säkerhetskultur som kommer till nytta både i vardagen och vid
allvarligare händelser. Just arbetet med risk och sårbarhetsanalyser
medverkar till att utveckla denna säkerhetskultur. Därför är själva
analysarbetet lika viktigt som resultatet.
Denna risk och sårbarhetsanalys är ett levande dokument som hela tiden
förändras. Både utifrån de utvecklingsinsatser som görs ute i
verksamheterna men också utifrån den föränderliga värld vi lever i.
Fokus måste hela tiden vara att ge våra medborgare den trygghet som ett
modernt samhälle har förmåga att ge och att vi oförtrutet arbetar för att
gemensamt uppnå detta.
Analysen godkänns och fastställs av kommunfullmäktige och rapporteras
in till länsstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Upphävande av styrdokument inom bygg- och
miljöområdet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Styrdokument enligt förteckning upphävs
2. Övriga styrdokument som är beslutade av den tidigare Bygg- och
miljönämnden samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden upphävs.
3. Styrdokumenten upphör att gälla 31 december 2019

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har styrdokument vid Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning inventerats i syfte att ta bort inaktuella dokument
samt säkerställa att nuvarande styrdokument är aktuella.
Lista över styrdokument som ska upphöra framgår av bifogad förteckning. För
vissa dokument har det funnit svårigheter att hitta beslutet om antagande, då
framgår enbart dokumentnamnet i förteckningen.
De styrdokument som var antagen av tidigare nämnderna i respektive
kommunerna fortsatte gälla vid sammanslagningen till Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. För att säkerställa att samtliga styrdokument upphör
föreslås även styrdokument som inte framgår att företeckningen att upphävas.
Styrdokumenten föreslås upphöra den 31 december 2019 för att säkerställa att
styrdokument som behöver revideras hinner arbetas fram.

Beslutsunderlag
VGS § 109, upphävande av styrdokument
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Förteckning över styrdokument, Ockelbo kommun
Förteckning över styrdokument inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som ska upphävas.
Diarienummer: VGS2019/51
Dokumentnamn

Antagen av

Datum och §

Policy för uppskov gällande utsläppsförbud från enskilda avloppsanläggningar

Bygg- och miljönämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

2013-02-18, § 21

Nämndbeslut Gratis vattenprov barnfamilj Ockelbo
Nämndbeslut Gratis vattenprov utökat med radonprov
Riktlinjer vid nyetablering av bebyggelse/hästhållning inom Ockelbo kommun

Kommunfullmäktige

235

1987-09-14 § 61
1995 § 130
2009-05-04, § 31

Diarienummer

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-26

1(2)
Referens

KS 2019/00477

Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
[Huvudmottagare]

Gemensamma riktlinjer för provtagning av enskilt
dricksvatten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Brunnsägare med enskilt vatten i Ockelbo kommun erbjuds en tjänst för
provtagning av dricksvatten till självkostnadspris från och med 1 januari
2020.

Sammanfattning av ärendet
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har lämnat förslag att
inaktuella styrdokument vid Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning tas bort. Detta ärende behandlas separat.
Parallellt med detta ärende har ärendet om ”Gemensamma riktlinjer för
provtagning av enskilt dricksvatten i Hofors, Ockelbo och Sandvikens
kommuner” delgivits kommunerna för kännedom. Beslutsunderlagen är
berör ovanstående styrdokument.
Beslutet är beslutat av VGS och med följande formulering:
”Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att brunnsägare
med enskilt vatten i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun erbjuds en
tjänst för provtagning av dricksvatten till självkostnadspris från och med 1
januari 2020.”
Ärendet bedöms vara ett ärende som ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
"[Här listar du bilagor till ditt ärende, om det finns några]"
Ärendet
"[Här beskriver du ärendet i detalj. Syns EJ i protokollet!]"

236

Datum

Ockelbo kommun

2019-08-26

"[Namn - chef]"
"[Titel - chef]"

Stensson, Ann-Sofie

Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"
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Sammanträdesdatum

Mötets diarienummer

2019-06-19

VGS2019/7

VGS2018/151

§ 101 Gemensamma riktlinjer för provtagning av enskilt
dricksvatten i Hofors, Ockelbo och Sandvikens
kommuner
Beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att brunnsägare
med enskilt vatten i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun erbjuds
en tjänst för provtagning av dricksvatten till självkostnadspris från och
med 1 januari 2020.

Sammanfattning
Idag tillhandahåller Ockelbo och Hofors kommuner analysservice till
medborgarna som har egen dricksvattenbrunn via ett analysavtal som upphör att
gälla 2019-12-31. I Sandvikens kommun hänvisas medborgarna att själva
ombesörja all provtagning och kontakt med laboratoriet. Det är önskvärt att kunna
erbjuda en likartad hantering av servicen beträffande enskilt brunnsvatten i
Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner.
Dagens hantering av dricksvattenprover i enskilda brunnar innebär gemensamma
kostnader för skattebetalarna i de berörda kommunerna i form av diverse
administration samt vissa analyskostnader. Hanteringen innebär också involvering
av onödiga mellanhänder mellan brunnsägaren och analysföretaget.
För att underlätta kontrollerna av egna dricksvattenbrunnar för samtliga
brunnsägare i Hofors, Ockelbo och Sandviken föreslår Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning att tidigare, av nämnderna, fattade riktlinjer uppgör
(se separat beslut) och att en upphandling av en analystjänst för enskilt
brunnsvatten ska göras. Upphandlingen ska möjliggöra att provtagning av
enskilda dricksvattenbrunnar tillhandahålls till självkostnadspris för brunnsägaren
genom ett gemensamt avtal för Hofors, Ockelbo och Sandviken från och
med 1 januari 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse provtagning dricksvatten enskilda brunnar
Nämndbeslut Gratis barnprov Hofors Dnr 559/2005-462 2010-01-19
Nämndbeslut Gratis vattenprov barnfamilj Ockelbo 1987-09-14 § 61
Nämndbeslut Gratis vattenprov utökat m radonprov §130
Avtal 8057 Eurofins Environment Sweden AB
Sammanställning av arbetstid för enskilt dricksvatten
Antal fakturerade dricksvattenprov

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen Hofors kommun
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun
Kommunstyrelsen Sandvikens kommun
Diariet VGS

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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VGS2018/151

Johanna Weglin Nilsson, 026-241782
johanna.weglin.nilsson@sandviken.se
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Gemensamma riktlinjer för provtagning av enskilt
dricksvatten i Hofors, Ockelbo och Sandvikens
kommuner
Förslag till beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd föreslås besluta att
brunnsägare med enskilt vatten i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun
erbjuds en tjänst för provtagning av dricksvatten till självkostnadspris från
och med 1 januari 2020.
Sammanfattning
Idag tillhandahåller Ockelbo och Hofors kommuner analysservice till
medborgarna som har egen dricksvattenbrunn via ett analysavtal som upphör
att gälla 2019-12-31. I Sandvikens kommun hänvisas medborgarna att själva
ombesörja all provtagning och kontakt med laboratoriet. Det är önskvärt att
kunna erbjuda en likartad hantering av servicen beträffande enskilt
brunnsvatten i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner.
Dagens hantering av dricksvattenprover i enskilda brunnar innebär
gemensamma kostnader för skattebetalarna i de berörda kommunerna i form
av diverse administration samt vissa analyskostnader. Hanteringen innebär
också involvering av onödiga mellanhänder mellan brunnsägaren och
analysföretaget.
För att underlätta kontrollerna av egna dricksvattenbrunnar för samtliga
brunnsägare i Hofors, Ockelbo och Sandviken föreslår Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning att tidigare, av nämnderna, fattade riktlinjer
uppgör (se separat beslut) och att en upphandling av en analystjänst för
enskilt brunnsvatten ska göras. Upphandlingen ska möjliggöra att
provtagning av enskilda dricksvattenbrunnar tillhandahålls till
självkostnadspris för brunnsägaren genom ett gemensamt avtal för Hofors,
Ockelbo och Sandviken från och med 1 januari 2020.

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Hemsida
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Ärendet
Enskilda fastighetsägare eller vattenföreningar är ansvariga för att kvaliteten
i den egna dricksvattenbrunnen uppfyller kraven för livsmedelskvalitet. För
att kunna veta status på sitt dricksvatten behöver fastighetsägaren se till att
provtagning görs regelbundet. Livsmedelsverket rekommenderar
provtagning var tredje år eller varje år om flera fastigheter använder samma
vattentäkt. Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att
provtagning, eftersom barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.
Nulägesbeskrivning

Idag tillhandahåller Ockelbo och Hofors kommuner analysservice till
medborgarna som har egen dricksvattenbrunn via ett analysavtal som upphör
att gälla 2019-12-31. Hanteringen innebär en hel del administration och
onödiga mellanhänder mellan brunnsägaren och analysföretaget. Sandvikens
kommun hänvisar medborgarna att själva ombesörja all provtagning och
kontakt med laboratoriet.
Hanteringen i Ockelbo och Hofors innebär att enskilda brunnsägare och
vattenföreningar har möjlighet att ta vattenprover till självkostnadspris
genom kommunen. Familjer med små barn eller gravida kvinnor som är
bofasta/skrivna i kommunerna kan få gratis provtagning av sitt enskilda
dricksvatten. I gengäld får kommunerna tillgång till analysresultaten.
Kostnader för dagens hantering

Dagens hantering av dricksvattenprover i enskilda brunnar innebär
gemensamma kostnader för skattebetalarna i form av den tid som det tar för
handläggarna att beställa prover, hantera flaskor, distribuera provlådor och
fakturera analyskostnader. Dessutom bekostar skattebetalarna
analyskostnaderna för barnprover. Provfrekvensen är störst i Ockelbo
kommun av både barnprover och provtagning där brunnsägaren bekostar
provtagningen själv. I tabellerna nedan redovisas tidsåtgång och antal prover
i medeltal mellan 2016-2019. Underlag för tidsåtgång har tagits från statistik
i TOJ. Underlag för antal debiterade dricksvattenprover, dvs övriga prov har
tagits från Vision. Antal barnprov har uppskattats genom inkomna fakturor.
Kostanden har beräknats på 1090 kr/timme handläggningstid, samt en
timmes hantering per faktura.
Aktivitet

Gemensam Hofors Ockelbo Sandviken Totalt

Barnprov,
antal/år

0

1

7

0

8

Övriga prov,
antal/år

0

0

13

0

13

Administration
provtagning,
timmar/år

0

3

17

0

20

Rådgivning,
timmar/år

16

9

33

11

68
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Gemensam Hofors Ockelbo Sandviken Totalt

Barnprov,
0
Analyskostnad/år

750

5 400

0

6 200

Administration
provtagning,
Kr/år

0

3 300

18 500

0

21 800

Administration
fakturering,
övriga prover
Kr/år

0

0

14 200

0

14 200

Summa
kostnad, kr/år

0

4 050

38 100

0

42 200

Alternativ för framtida provhantering
Det är önskvärt att kunna erbjuda en likartad hantering av servicen
beträffande enskilt brunnsvatten i Hofors, Ockelbo och Sandviken. Det finns
olika förhållningssätt och alternativ till hur detta ska ske.
1. Servicealternativet
2. Hänvisningsalternativet
Servicealternativet

För att underlätta kontrollerna av egna dricksvattenbrunnar för samtliga
brunnsägare i Hofors, Ockelbo och Sandviken skulle en upphandling av
analystjänst för enskilt brunnsvatten kunna göras på ett likartat sätt för alla
kommuner från och med 2020, och erbjudas medborgarna som en
beställningstjänst/e-tjänst via hemsidan. I upphandlingen kan krav ställas på
att laboratoriet ska sköta hantering av flaskor och fakturering till den
enskilda brunnsägaren, samt att en kopia på analysresultatet ska sändas till
kommunen (Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning) för
kännedom.
Hänvisningsalternativet

I flera närliggande kommuner hänvisar tillsynsmyndigheten all provtagning
till ett externt lab. Då sköter brunnsägarna all kontakt med ett valfritt
ackrediterat laboratorium och ombesörjer all provhantering på egen hand.
Kommunen hänvisar endast kontaktuppgifter till de ackrediterade
laboratorier som finns. Det finns en risk att inga eller få analysresultat
kommer kommunen tillhanda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse provtagning dricksvatten enskilda brunnar
Nämndsbeslut Gratis barnprov Hofors Dnr 559/2005-462 2010-01-19
Nämndsbeslut Gratis vattenprov barnfamilj Ockelbo 1987-09-14 § 61
Nämndsbeslut Gratis vattenprov utökat m radonprov §130
Avtal 8057 Eurofins Environment Sweden AB
Sammanställning av arbetstid för enskilt dricksvatten
Antal fakturerade dricksvattenprov
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Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelserna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Underskrifter

Johanna Weglin Nilsson
miljöinspektör
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HOFORS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

2010-01-19

§

Dnr 559/2005-462

Dricksvattentillsynens inriktning
Ärende
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar med tillsyn enligt
miljöbalken av enskilda vattentäkter och vattenföreningar.
I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17 Försiktighetsmått för dricksvatten preciseras närmare kraven
beträffande egenkontroll.
Vattenföreningar ska regelbundet ta prov på dricksvattnet. I
miljö- och hälsoskyddsavdelningens register finns 13
vattenföreningar noterade.
För enskilda fastighetsägare med egen dricksvattenbrunn
som har småbarn har miljö- och hälsoskyddsavdelningen
av tradition bekostat provtagningen för ca 5 prov per år.
Det formella beslutet på denna punkt kan inte återfinnas.
Med småbarn avses upp till och med 5 år. Provtagningen
bör inte ha utförts de tre senaste åren. Graviditet kan också
vara ett skäl, men då bör intyg från barnmorska kunna
uppvisas. De fastighetsägare som ingår i en vattenförening
har dock inte rätt att få provet bekostat, utan där får
vattenföreningen träda in.
Provtagningsutrustning lämnas ut till enskilda, i gengäld, får
vi kopia på analysresultaten och därigenom ett kunskapsunderlag om kvaliteten på dricksvattnet. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen försöker även se till att provtagning på
arsenik och uran utförs.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge att enskilda
fastighetsägare med egen dricksvattenbrunn som har
småbarn upp till och med 5 år eller kan uppvisa intyg på
graviditet från barnmorska, har möjlighet att få provtagningen bekostad av bygg- och miljökontoret.
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Unit
Year
Month

Miljö och hållbarhet
2016
(flera objekt)

Summan av Actual_hours
Radetiketter
Miljö Enskilda brunnar
Förfrågningar enskilda brunnar
Anna Östlund
Sanna Lindqvist
Hantering av vattenprover
Hans Pantzare
Totalsumma

Kolumnetiketter
Gemensam

Hofors Ockelbo Sandviken Totalsumma
6,50
22,83
12,25
42,83
6,50
22,83
12,25
42,58
6,00
6,33
12,25
24,58
1,00
0,50
16,50
18,00
0,25
0,25
0,25
0,25
1,25
6,50
22,83
12,25
42,83

1,25
1,00
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Unit
Year
Month

Miljö och hållbarhet
2017
All

Summan av Actual_hours
Radetiketter
Miljö Enskilda brunnar
Förfrågningar enskilda brunnar
Anna Östlund
Hans Pantzare
Linn Westerdahl
Sanna Lindqvist
Hantering av vattenprover
Anna Bredberg
Totalsumma

Kolumnetiketter
Gemensam

Hofors Ockelbo Sandviken Totalsumma
10,50
59,00
10,25
102,92
10,50
58,00
10,25
101,92
9,25
53,25
10,00
93,75
1,25
0,50
0,25
2,00
0,58
1,00
1,58
1,33
3,25
4,58
1,00
1,00
1,00
1,00
23,17 10,50
59,00
10,25
102,92
23,17
23,17
21,25
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Vattenprover enskilda brunnar 2018

Unit
Year
Month

Miljö och hållbarhet
2018
All

Summan av Actual_hours
Radetiketter
Miljö Enskilda brunnar
Förfrågningar enskilda brunnar
Anna Östlund
Erik Bäcklund
Hans Pantzare
Johanna Weglin Nilsson
Ylva Andersson
Hantering av vattenprover
Anna Östlund
Erik Bäcklund
Ylva Andersson
Totalsumma

Kolumnetiketter
Gemensam
13,25
13,25
0,50
0,75
11,50
0,50

13,25

Hofors Ockelbo Sandviken Totalsumma
17,17
62,75
6,83
100,00
10,67
16,33
6,83
47,08
2,00
2,50
1,17
0,42
1,58
1,25
5,00
1,25
8,25
7,75
3,25
0,42
22,92
0,50
6,08
4,75
11,83
6,50
46,42
52,92
1,50
1,50
2,50
18,00
20,50
4,00
26,92
30,92
17,17
62,75
6,83
100,00
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Unit
Year
Month

Miljö och hållbarhet
2019
(flera objekt)

Summan av Actual_hours
Radetiketter
Miljö Enskilda brunnar
Förfrågningar enskilda brunnar
Hans Pantzare
Johanna Weglin Nilsson
Ylva Andersson
Hantering av vattenprover
Johanna Weglin Nilsson
Ylva Andersson
Totalsumma

Kolumnetiketter
Gemensam

Hofors Ockelbo Sandviken Totalsumma
5,08
13,17
5,33
36,83
2,58
10,00
5,33
31,17
0,75
0,50
0,58
1,83
13,25
0,33
8,83
4,50
26,92
1,50
0,67
0,25
2,42
2,50
3,17
5,67
1,75
1,75
2,50
1,42
3,92
13,25
5,08
13,17
5,33
36,83
13,25
13,25

249

Vattenprover enskilda brunnar 2018

Unit
Year
Month

Miljö och hållbarhet
(flera objekt)
All

Summan av Actual_hours
Radetiketter
Miljö Enskilda brunnar
Förfrågningar enskilda brunnar
Anna Östlund
Erik Bäcklund
Hans Pantzare
Johanna Weglin Nilsson
Linn Westerdahl
Sanna Lindqvist
Ylva Andersson
Hantering av vattenprover
Anna Bredberg
Anna Östlund
Erik Bäcklund
Hans Pantzare
Johanna Weglin Nilsson
Ylva Andersson
Totalsumma

Kolumnetiketter
Gemensam

Hofors Ockelbo Sandviken Totalsumma
40,33 166,25
35,42
294,17
30,75 110,08
35,42
228,17
15,25
61,58
22,25
120,83
1,17
0,42
1,58
0,75
3,25
6,00
2,08
12,08
26,00
8,58
15,00
5,67
55,25
0,58
1,00
1,58
2,33
0,50
19,75
22,58
0,50
2,00
6,75
5,00
14,25
0,25
9,58
56,17
66,00
1,00
1,00
1,50
1,50
2,50
18,00
20,50
0,25
0,25
0,58
6,58
7,17
6,50
29,08
35,58
52,17 40,33 166,25
35,42
294,17

52,17
51,92
21,75
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Tillsynsobjekt
75758
12387
8076
8115
8863
8832
8804
12721
8155
8805
13101
76146
12740
76165
76166
13074
8037
76148
8376
8862
76218
76224
76217
7831
8662
13101
8080
76247
7976
13101
76314
12947
76584
12739
12947
7831
76653
9616
76731
76806
8857
76839
13101

Kommun
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo

Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo
Ockelbo

Godkänd datum Summa
2016-06-15
2016-06-15
2016-08-11
2016-09-27
2016-09-27
2016-10-13
2017-01-10
2017-03-06
2017-03-22
2017-07-10
2017-07-12
2017-07-13
2017-07-13
2017-09-04
2017-09-04
2017-10-13
2017-10-13
2017-10-13
2017-10-13
2017-10-13
2017-11-01
2017-11-01
2017-11-01
2017-11-02
2018-01-05
2018-01-05
2018-01-05
2018-01-05
2018-01-24
2018-01-24
2018-02-06
2018-02-22
2018-10-03
2018-11-30
2018-12-14
2018-12-19
2018-12-19
2019-01-16
2019-03-28
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-29
2019-05-29
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Pris (kr)
1100
992
993
457
402
794,5
396
136
733
396
733
733
733
733
733
746,85
733
396
396
711
746,85
746,85
746,85
746,85
403,48
746,85
746,85
746,85
746,85
746,85
746,85
746,85
773
418
418
746,85
746,85
773
692
1105
522
796
796

1100
992
993
457
402
794,5
4738,5
396
136
733
396
733
733
733
733
733
746,85
733
396
396
711
746,85
746,85
746,85
746,85 11296,25
403,48
746,85
746,85
746,85
746,85
746,85
746,85
746,85
773
418
418
746,85
746,85 8734,13
773
692
1105
1
796
796
4684
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255

256

257

258

259

260
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Datum

2019-08-25

1(2)
Referens

KS 2019/00471

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

Ändring av taxa för tillsyn enligt tobakslagen m. fl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. fastställa avgifter för ansökan om tobakstillstånd och tillsynsavgifter för
kontroll av tobakstillstånd enligt förslag på ändringar i taxa för tillsyn enligt
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
2. ansökningsavgifterna och anmälningsavgifterna ska börja gälla den 1
oktober 2019,
3. de nya tillsynsavgifterna ska börja gälla den 1 januari 2020
4. tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
samt kontroll av försäljning av receptfria läkemedel ska kvarstå

Sammanfattning av ärendet
Förändringar i tobakslagen
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att införa en ny lag, Lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088), som börjar gälla den 1 juli 2019.
Till skillnad mot tidigare då försäljning av tobaksvaror krävde anmälan
införs nu en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med
tillståndsplikten är att förhindra den illegala handeln med tobaksprodukter.
Kommunen får även ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare
tobakslag. Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare.
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att
endast vara anmälningspliktiga men överförs från tidigare Lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) till Lagen om
tobak och liknande produkter.
Rätten att ta ut avgifter
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan
och för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig
försäljning. Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen.
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnds, VGS) förslag till beslut är att
ansökningsavgifterna och anmälningsavgifterna ska börja gälla den 1
oktober 2019. Detta flyttas till att gälla fr o m 1 november 2019 för att
fullmäktiges beslut ska får laga kraft.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-08-25

KS 2019/00471

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05, VGS2019/45
2. Förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel (med markerade förändringar av taxan)

3. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
med förslag till ändringar markerade (förslag till ny taxa)
Ärendet
"[Här beskriver du ärendet i detalj. Syns EJ i protokollet!]"

263

Sida

2(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Diarienummer

2019-06-05

VGS2019/45

Emelie Jonsson, 026-24 11 54
emelie.jonsson@sandviken.se
Kommunfullmäktige

Ändring av taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås
besluta att
1. fastställa avgifter för ansökan om tobakstillstånd och tillsynsavgifter
för kontroll av tobakstillstånd enligt förslag på ändringar i taxa för
tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel,
2. ansökningsavgifterna och anmälningsavgifterna ska börja gälla den 1
oktober 2019,
3. de nya tillsynsavgifterna ska börja gälla den 1 januari 2020, samt
4. tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt kontroll av försäljning av receptfria
läkemedel ska kvarstå.
Sammanfattning
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att införa en ny lag, Lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088), som börjar gälla den 1 juli 2019.
Till skillnad mot tidigare då försäljning av tobaksvaror krävde anmälan
införs nu en tillståndsplikt för handel med tobak. Försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att endast vara
anmälningspliktiga men överförs från tidigare Lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare till Lagen om tobak och liknande produkter.
Kommunen har enligt den nya tobakslagen rätt att ta ut avgifter för
handläggningen av tobaksansökan och för den tillsyn som utförs över
beviljade tillstånd. Avgifternas storlek baseras på det uppskattade
genomsnittlig tidsåtgång som ett normalt ärende bedöms kräva. För att få ut

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.
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avgiften multipliceras detta sedan med timavgift. Den nuvarande timavgiften
på 1 090 kr (2019) föreslås fortsatt gälla.
Den genomsnittliga tidsåtgången för handläggning av tillståndsansökan är
uppskattad till 8 timmar vilket medför en avgift på 8 720 kr. För tillfälligt
tillstånd uppskattas tidsåtgången till 5 timmar vilket medför en avgift på
5 450 kr. För handläggning av anmälan om ändring av tillståndspliktig
verksamheten uppskattas tidsåtgången till 4 timmar vilket medför en avgift
på 4360 kr. Då tillsynen kommer att utökas och förutom tillsynsbesök i butik
även inkludera inre tillsyn av tillståndspliktiga försäljningsställen krävs en
höjning av tillsynsavgiften i motsvarande timmar. Den årliga tillsynsavgiften
beräknas till 3 270 kr vilket motsvarar 3 timmar.
Avgiftsnivåerna för anmälan och tillsyn av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt kontroll av försäljning av receptfria läkemedel
föreslås kvarstå utefter tidigare beslut.
Avgifterna för ansökan om tobakstillstånd, stadigvarande och tillfälligt samt
anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamheten förslås börja gälla 1
oktober 2019. De nya tillsynsavgifterna föreslås däremot att börja gälla från
och med 1 januari 2020. Nuvarande tillsynsavgifter i taxan gäller fram till
den 31 december 2019.
Justeringar av avgifterna och begreppen i taxan har skett utefter föreslagna
ändringar på ansökningsavgifter och nya tillsynsavgifter.
Ärendet
Förändringar i tobakslagen

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen att införa en ny lag, Lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088), som börjar gälla den 1 juli 2019.
Till skillnad mot tidigare då försäljning av tobaksvaror krävde anmälan
införs nu en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med
tillståndsplikten är att förhindra den illegala handeln med tobaksprodukter.
Kommunen får även ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare
tobakslag. Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare.
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att
endast vara anmälningspliktiga men överförs från tidigare Lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) till Lagen om
tobak och liknande produkter.
Rätten att ta ut avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan
och för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig
försäljning. Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen.
Enligt 8 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter, får en kommun
ta ut avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5
kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Enligt 8 kap. 2 § i samma lag får en kommun ta ut avgifter för sin
tillsyn av den som driver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §
och av den som driver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §.
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Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2019-06-05

Diarienummer

VGS2019/45

Kommunen har rätt att ta ut sådana avgifter och nivån på avgifterna
regleras i kommunallagen (KL) 8 kap. 3 b § och av den så kallade
självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c § KL.
Förslag till ny taxa

Ändringar innehåller förslag på nya avgifter för ansökan och tillsyn av
tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter.
De ansöknings- och tillsynsavgifter som kommunen tar ut ska finansiera den
handläggning och de kostnader som uppkommer genom arbetet med
tillstånds- och tillsynsärenden. Avgifternas storlek baseras på det
uppskattade genomsnittlig tidsåtgång som ett normalt ärende bedöms kräva.
För att få ut avgiften multipliceras detta sedan med timavgift. Den nuvarande
timavgiften på 1090 kr (2019) föreslås fortsatt gälla.
Den genomsnittliga tidsåtgången för handläggning av tillståndsansökan är
uppskattad till 8 timmar vilket medför en avgift på 8 720 kr. För tillfälligt
tillstånd uppskattas tidsåtgången till 5 timmar vilket medför en avgift på
5 450 kr. Avgift är för prövning av om sökande kan beviljas tobakstillstånd.
I likhet med andra taxor med ansökan betalar en sökande ansökningsavgiften
oavsett om ansökan beviljas eller avslås.
Ändringar avseende uppgifter av betydelse för tillsynen ska anmälas till
kommunen. Detta innebär bland annat att bolagsändringar och betydande
förändringar av ägarförhållanden måste anmälas. För handläggning av
anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamheten uppskattas
tidsåtgången till 4 timmar vilket medför en avgift på 4 360 kr.
Ärendetyp
Handläggning med anledning av ansökan
om stadigvarande tobakstillstånd.
Handläggning med anledning av ansökan
om tillfälligt tobakstillstånd.
Handläggning med anledning anmälan om
ändring av tillståndspliktig verksamheten.
Handläggning med anledning av anmälan
om försäljning av elektroniska cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare

Timmar
8

Avgift
8 720 kr

5

5 450 kr

4

4 360 kr

1

1 090 kr

Föreslagna ansökningsavgifter för tobakstillstånd och anmälan om ändring av
tillståndspliktig verksamheten samt nuvarande avgift för anmälan av försäljning av
elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

Kommunens tillsyn över tillståndshavare och partihandlare består av två
delar, en yttre tillsyn och en administrativ inre tillsyn. Den yttre tillsynen
innebär besök på försäljningsstället, detta i samma omfattning som i
nuvarande tobakslag. I tillsynen ingår även att kommunen kan genomföra
kontrollköp för att se om tobak eller elektroniska cigaretter säljs till personer
som inte har fyllt 18 år. Den administrativa delen är regelbunden fortsatt
kontroll av tillståndshavarens lämplighet. Antalet timmar av tillsyn som ska
genomföras kommer därför öka jämfört med nu, och därmed krävs en
höjning av tillsynsavgiften i motsvarande timmar. Den årliga tillsynsavgiften
beräknas till 3 270 kr vilket motsvarar 3 timmar.
Ärendetyp

Timmar
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Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2019-06-05

Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp
avseende försäljning av tobak
Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och
eventuella kontrollköp avseende försäljning
av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av
receptfria läkemedel motsvarar den årliga
tillsynsavgiften

Diarienummer

VGS2019/45

3

3 270 kr

1

1 090 kr

1

1 090 kr

Föreslagna och gällande tillsynsavgifter.

Avgiftsnivåerna för anmälan och tillsyn av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare föreslås inte att ändras. Föreslaget innehåller inte heller
några förändringar för avgiften vid kontroll av försäljning av receptfria
läkemedel.
Avgifterna för ansökan om tobakstillstånd, stadigvarande och tillfälligt samt
anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamheten förslås börja gälla 1
oktober 2019. Genom att den som säljer tobak har hösten på sig att inkomma
med tillståndsansökan föreslås de nya tillsynsavgifterna däremot att börja
gälla från och med 1 januari 2020. Nuvarande tillsynsavgifter i taxan gäller
fram till den 31 december 2019.
Justeringar av avgifterna och begreppen i taxan har skett utefter föreslagna
ändringar på ansökningsavgifter och nya tillsynsavgifter. Bland annat taxans
namn ändras till taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel så den stämmer överens med den nya
lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05, VGS2019/45
Förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
med förslag till ändringar markerade
Protokollsutdrag skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se
Underskrifter

Maria Wikström
Samhällsbyggnadschef

Emelie Jonsson
Verksamhetsutvecklare
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KOMMUNAL TAXA
FÖR X KOMMUN

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Lag om
tobak och liknande produkter samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut den X X 2019, §
Denna taxa meddelas med stöd av 19 b § tobakslagen (1993:581), 46 § Lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 8 kap. 1-2 §§
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och 23 § Lag (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel.
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för tillsynsverksamhet enligt
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare verksamhet enligt Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel.

2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. handläggning av ansökan och anmälan om försäljning av
tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
2. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver
anmälningspliktig försäljning av tobaksvaror, elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare.
4. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver verksamhet
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.
2. handläggning som föranleds av att beslut överklagas.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
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5§

Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig och
anmälningspliktig försäljning enligt Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter samt detaljhandel enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.

Timavgift
6§

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 090
kronor per timme.
Avgift tas ut
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift),
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift), eller
4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

7§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd
tillsyns/kontrolltid avses med tillsyns/kontrolltid den sammanlagda
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv
timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar,
helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift med anledning av ansökan och anmälan
8§

Avgift för handläggning med anledning av anmälan om försäljning
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare
tas ut med en fast avgift motsvarande 1 timme.
Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska betalas i
form av fast avgift med de belopp som anges nedan.
Anmälningsavgiften Avgiften beräknas genom att tilldelad
handläggningstid multipliceras med timtaxan.
Avgift för handläggning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som ansökningen avser.
Avgift för handläggning av ansökan betalas med full avgift även
om ansökan avslås.
Ärendetyp
Handläggning med anledning av ansökan
om stadigvarande tobakstillstånd.
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Timmar
8

Avgift
8 720 kr

Handläggning med anledning av ansökan
om tillfälligt tobakstillstånd.
Handläggning med anledning anmälan om
ändring av tillståndspliktig verksamheten.
Handläggning med anledning av anmälan
om försäljning av elektroniska cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare

5

5 450 kr

4

4 360 kr

1

1 090 kr

Avgift för tillsyn
9§

För regelbunden tillsyn ska en årlig tillsynsavgift betalas med de
belopp som anges nedan.
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multipliceras med timtaxan.
•

För försäljning av enbart tobak motsvarar den årliga
tillsynsavgiften 1 timme.

•

För försäljning av både tobak och elektroniska cigaretter
eller påfyllningsbehållare motsvarar den årliga
tillsynsavgiften 1,5 timme.

Ärendetyp
Timmar
Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt
3
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp
avseende försäljning av tobak
Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och
1
eventuella kontrollköp avseende försäljning
av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av
1
receptfria läkemedel motsvarar den årliga
tillsynsavgiften
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Avgift
3 270 kr
1 090 kr

1 090 kr

10 §

Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och betalas från och med
det kalenderår som verksamheten anmäldes påbörjas eller, om
verksamheten har bedrivits utan tillstånd/anmälan, från och med
det år som nämnden fick kännedom om verksamheten.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer
efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört.

11 §

Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på
grund av väsentliga brister, ingår dessa inte i den årliga
tillsynsavgiften.
Avgift för detta tas ut i form av timavgift genom att den extra
tillsyns-/kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

Nedsättning av avgift
12 §

Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter
om det finns särskilda skäl.

Avgiftens erläggande m.m.
13 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.
14 §

Av 25 § tobakslagen, 41 § lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare 9 kap 1 § Lag om tobak och liknande
produkter och 22 a § förvaltningslagen framgår att nämndens
beslut om avgift får överklagas hos förvaltningsrätten.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018. Vid anmälningsärenden som
kommer in efter denna dag tillämpas den nya taxan.
Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018. Ändringar gällande
ansökningsavgift börjar gälla den 1 oktober 2019 och de nya årliga
tillsynsavgifterna den 1 januari 2020.
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KOMMUNAL TAXA
FÖR X KOMMUN

Taxa för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut den X X 2019, §
Denna taxa meddelas med stöd av 8 kap. 1-2 §§ Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter och 23 § Lag (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för verksamhet enligt Lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel.

2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. handläggning av ansökan och anmälan om försäljning av
tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
2. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver försäljning
av tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
4. tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver verksamhet
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.
2. handläggning som föranleds av att beslut överklagas.

4§

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av
avgift fattas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

5§

Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig och
anmälningspliktig försäljning enligt Lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter samt detaljhandel enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel.
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Timavgift
6§

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 090
kronor per timme.
Avgift tas ut
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift),
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift), eller
4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

7§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd
tillsyns/kontrolltid avses med tillsyns/kontrolltid den sammanlagda
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv
timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar,
helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift med anledning av ansökan och anmälan
8§

Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska betalas i
form av fast avgift med de belopp som anges nedan. Avgiften
beräknas genom att tilldelad handläggningstid multipliceras med
timtaxan.
Avgift för handläggning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som ansökningen avser.
Avgift för handläggning av ansökan betalas med full avgift även
om ansökan avslås.
Ärendetyp
Handläggning med anledning av ansökan
om stadigvarande tobakstillstånd.
Handläggning med anledning av ansökan
om tillfälligt tobakstillstånd.
Handläggning med anledning anmälan om
ändring av tillståndspliktig verksamheten.
Handläggning med anledning av anmälan
om försäljning av elektroniska cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare
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Timmar
8

Avgift
8 720 kr

5

5 450 kr

4

4 360 kr

1

1 090 kr

Avgift för tillsyn
9§

För regelbunden tillsyn ska en årlig tillsynsavgift betalas med de
belopp som anges nedan.
Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multipliceras med timtaxan.
Ärendetyp
Timmar
Årlig tillsynsavgift för inre tillsyn samt
3
tillsynsbesök och eventuella kontrollköp
avseende försäljning av tobak
Årlig tillsynsavgift för tillsynsbesök och
1
eventuella kontrollköp avseende försäljning
av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av
1
receptfria läkemedel motsvarar den årliga
tillsynsavgiften

10 §

Avgift
3 270 kr
1 090 kr

1 090 kr

Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och betalas från och med
det kalenderår som verksamheten påbörjas eller, om verksamheten
har bedrivits utan tillstånd/anmälan, från och med det år som
nämnden fick kännedom om verksamheten.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer
efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört.

11 §

Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på
grund av väsentliga brister, ingår dessa inte i den årliga
tillsynsavgiften.
Avgift för detta tas ut i form av timavgift genom att den extra
tillsyns-/kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

Nedsättning av avgift
12 §

Nämnden får besluta att höja, sätta ned eller efterskänka avgifter
om det finns särskilda skäl.

Avgiftens erläggande m.m.
13 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd genom Sandvikens
kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i faktura.
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Verkställighetsfrågor m.m.
14 §

Av 9 kap 1 § Lag om tobak och liknande produkter och 22 a §
förvaltningslagen framgår att nämndens beslut om avgift får
överklagas hos förvaltningsrätten.

Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018. Ändringar gällande
ansökningsavgift börjar gälla den 1 oktober 2019 och de nya årliga
tillsynsavgifterna den 1 januari 2020.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-25

1(1)
Referens

KS 2019/00472

Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd - revidering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd antas.
2. Reglemente gäller från den 1 oktober 2019, varvid tidigare reglemente
upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Det har skett förändringar som medför att reglementet för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd är i behov av revidering.
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft
och ersätter tidigare tobakslag samt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har ansvara
för kommunernas skyldigheter enligt både tobakslagen samt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vilket medför att nämnden
föreslås ha fortsatt ansvar för lagen om tobak och liknande produkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-27, Dnr VGS2019/46
Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd med giltighet fr o
m 1 november 2019
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TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Diarienummer

2019-05-27

VGS2019/46

Emelie Jonsson, 026-24 11 54
emelie.jonsson@sandviken.se
Kommunfullmäktige i Sandvikens, Ockelbo och Hofors

Reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Sandviken, Ockelbo respektive Hofors föreslås
besluta att
1. anta nytt reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd.
2. nytt reviderat reglemente gäller från den 1 oktober 2019, varvid
tidigare reglemente upphör att gälla.
Sammanfattning
Det har skett förändringar som medför att reglementet för Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd är i behov av revidering.
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i
kraft och ersätter tidigare tobakslag samt lagen om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd har
ansvara för kommunernas skyldigheter enligt både tobakslagen samt lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare vilket medför att
nämnden föreslås ha fortsatt ansvar för lagen om tobak och liknande
produkter.
Hofors kommun har dessutom för avsikt att lämna över ansvaret för
kontakten mot Region Gävleborg gällande frågor angående färdtjänst och
riksfärdtjänst. Detta handlar om att ta emot statistik, information, etc. från
Region Gävleborg. Ansvaret för kommunens uppgifter angående färdtjänst
och riksfärdtjänst föreslås inte ändras utan kommer fortsatt ligga kvar på
Region Gävleborg för Hofors kommun.
Det nya reglementet förslås börja gälla den 1 oktober 2019 varvid det
tidigare reglementet upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-27, Dnr VGS2019/46

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.
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Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken
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026-24 00 00
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Hemsida

277

www.sandviken.se

Organisationsnr

212000-2346

Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2019-05-27

Diarienummer

VGS2019/46

Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Protokollsutdrag skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se
Kommunstyrelse i Sandviken, Hofors och Ockelbo
Emelie Jonsson, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Underskrifter
Maria Wikström
Samhällsbyggnadschef

Emelie Jonsson
Verksamhetsutvecklare

278

Sida

2(2)

Sida

1(9)

Reglemente för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
Antagen av kommunfullmäktige i Hofors 2019-xx-xx § x
Antagen av kommunfullmäktige i Ockelbo 2019-xx-xx § x
Antagen av kommunfullmäktige i Sandviken 2019-xx-xx § x
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente samt det ingångna samverkansavtalet mellan kommunerna för
den gemensamma nämnden.
Sandvikens kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
Sandvikens kommuns organisation.
Nämndens uppgifter
§ 1 Verksamhetsområde

Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter
enligt:
Miljö- och livsmedelsområdet
• De uppgifter som enligt miljölagstiftningen ankommer på kommunen
som tillsynsmyndighet enligt svensk lagstiftning och EU-lagstiftning.
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
• De uppgifter som enligt livsmedelslagstiftningen ankommer på
kommunen som kontrollmyndighet enligt svensk lagstiftning och
EU-lagstiftning.
• Uppgifter enligt Lag om foder och animaliska biprodukter.
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom livsmedels- och foderkontrollområdet.
• Beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor inom
miljöområdet.
Plan- och byggområdet
• Nämnden är kommunernas byggnadsnämnd i enlighet med plan- och
bygglagstiftningen inom svensk lag och EU-lagstiftning.
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.
• Beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor såsom den
kommunala fysiska planeringen avseende detaljplaner och
områdesbestämmelser.
• Nämnden får anta en detaljplan som inte är av stor vikt eller har
principiell betydelse.
• På uppdrag av respektive kommun svara för kommunens strategiska
arbete för samhällsutveckling såsom fysisk översiktsplanering och
bostadsförsörjningsprogram.

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.
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Prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning.
Bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-,
anläggnings- och ledningsrättslagarna.

Geografisk information
• Hålla kommunernas primärkartor.
• Mät-, kart- och beräkningsverksamhet.
• Ansvara för utveckling och samordning av kommunernas geografiska
informationssystem (GIS).
• Ansvara för adressättning enligt Lag om lägenhetsregister.
Trafik
• Nämnden är kommunernas trafiknämnd i enlighet med
trafiklagstiftningen med ansvar för bland annat lokala
trafikföreskrifter och prövning av parkeringstillstånd enligt
trafikförordning.
• Flyttning av fordon enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall.
• Kommunernas ansvar enligt Sjötrafikförordning.
• Samråd enligt Svävarfartsförordning.
Övriga tillsynsområden
• Lag om tobak och liknande produkter
• Kontroll enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
• Tillsyn av solarieverksamhet enligt Strålskyddslag.
• Tillsyn enligt Lag om sprängämnesprekursorer.
Övriga områden
• På uppdrag av respektive kommun svara för strategiskt miljöarbete.
• Ansvar för kommunal energi- och klimatrådgivning inom ramen för
åtagandet enligt Förordning om bidrag till kommunal energi- och
klimatrådgivning.
• Ansvar för att samordna kommunernas klimatanpassningsarbete.
• Nämnden är kommunernas naturvårdsorgan.
• Ansvar för kalkning (åtgärder vid försurning).
• Ansvar för uppgifter rörande bostadsanpassningsbidrag enligt Lag
om bostadsanpassningsbidrag.
För Sandvikens och Hofors kommuner
Ansvara för:
• Skyddsjakt enligt Jaktförordning.
För Sandviken och Ockelbo kommuner
Ansvara för:
• Beredning och namnsättning av allmänna platser och gator.
För Hofors kommun
Svara för:
• Kommunens kontakt mot Region Gävleborg i färdtjänst- och
riksfärdtjänstsfrågor.
För Sandvikens kommun
Ansvara för:
• Kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst och Lag om
riksfärdtjänst samt för anordnande av skolskjutsar enligt Skollag.
• Bidrag till enskild väghållning och vägföreningar.
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Yttranden enligt ordningslagen rörande användning av offentlig plats.

Svara för:
• Samråd och samordning med Region Gävleborg kring kollektivtrafik.
• Kommunal lantmäterimyndighet med ansvar i enlighet med Lag om
kommunal lantmäterimyndighet.
Nämnden ska inom sitt ansvarsområde:
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom
kommunerna och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i
frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden ska
verka för en god bebyggd miljö samt en god stads- och
landsbygdsutveckling.
Nämnden ska i sitt arbete beakta miljö-, likabehandlings-, jämställdhets-,
integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor, frågor som rör personer med
funktionsnedsättning samt intentionerna i Förenta Nationernas
barnkonvention.
Nämndens förvaltning ska delta i respektive kommuns krisorganisation
utifrån respektive kommuns behov och de möjligheter som ges enligt lag.
Nämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda
vilkas arbete och intressen rör nämndens verksamhet.
Nämnden ansvarar för att informera externt och internt inom
verksamhetsområdet samt att allmänhet och företag får den service som
anges i förvaltningslagen.
Övriga uppgifter
Nämnden ska ansvara för de uppgifter som med stöd av lag eller annan
författning överlämnas från statliga myndigheter och som
kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar ska ligga inom nämndens
verksamhetsområde. Nämnden ska i övrigt fullfölja de uppdrag som
respektive kommunfullmäktige ger nämnden.
§ 2 Ledning, styrning och uppföljning

Den gemensamma nämnden ska leda och samordna verksamheten inom
nämndens ansvarsområde. Nämnden ska utforma övergripande mål,
riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt ansvara för att de, av
respektive kommun-fullmäktige, fastställda målen för verksamheten
efterlevs.
Nämnden ska övervaka efterlevnaden av de lagstiftningar som reglerar
nämndens ansvarsområde och med stöd av dessa meddela föreskrifter och
beslut. Nämnden ansvarar för reformering av sitt regelbestånd.
Nämnden ska arbeta med kvalitetsarbete och ta till vara de möjligheter som
lagstiftningen ger till att förenkla och underlätta för den enskilde.
Information, råd och upplysning ska vara en naturlig del av verksamheten.
Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta
de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt
samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars
verksamhet berörs.
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, annan
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nämnd eller kommunalförbund i någon av de samverkande kommunerna. På
samma sätt ska nämnden svara på remisser och avge yttranden i övrigt inom
sitt verksamhetsområde som inte är av strategisk eller kommunövergripande
betydelse.
Nämnden får tillämpa och efter delegation ändra taxor i enlighet med av
respektive fullmäktige fastställda beslut.
Nämnden ska tillse att den löpande förvaltningen sköts rationellt och
ekonomiskt samt i enlighet med de föreskrifter som kan finnas i lag eller
förordning eller som bestämmelse i detta reglemente. Nämnden kan
omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av respektive fullmäktige beslutad beloppsram och
andra riktlinjer.
Ärenden i nämnden får väckas av medlem i den gemensamma nämnden
genom framställan från respektive kommunfullmäktige eller
kommunstyrelse.
Nämnden ska samråda med medlemmarna innan beslut fattas om att ändra
befintlig verksamhet eller om ändringen är av principiell beskaffenhet, av
större ekonomisk betydelse eller annars av större vikt.
Ledamöterna i de fullmäktige som är medlemmar i nämnden äger rätt att
ställa frågor och interpellationer inom nämndens verksamhetsområde.
§ 3 Nämndens ställning

Nämnden fattar beslut i Sandvikens kommun och ingår avtal för Sandvikens
kommuns räkning. Sandvikens kommun har därför att hantera och svara för
civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa på grund av
annat avtal som nämnden ingått. Sandvikens kommun har regressrätt mot
övriga samverkande parter med anledning av eventuella civilrättsliga krav
som riktas mot Sandvikens kommun enligt ovanstående.
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde
Nämnden får själv eller genom ombud föra de samverkande kommunernas
talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i
sådana mål och ärenden rätt att på kommunernas vägnar träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta andra avtal.
Kommunmedlemmar i de samverkande kommunerna har rätt att få
lagligheten av nämndens beslut prövad enligt bestämmelserna i
kommunallagen.
§ 4 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två
gånger per år redovisa till respektive fullmäktige hur de har fullgjort de
uppdrag som full-mäktige har lämnat till dem i reglementet.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur de uppdrag som
delegerats till den fullgjorts.
Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställts av respektive
fullmäktige. Redovisningen lämnas till respektive kommunstyrelse.
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Nämnden ska tillse att respektive kommunstyrelse får rapporter om den
ekonomiska ställningen och hur verksamheten utvecklas enligt
överenskommen plan samt till respektive fullmäktige årligen lämna en
redogörelse över föregående års verksamhet.
§ 5 Arkiv

Nämnden är ansvarig för vård och förvaring av verksamhetens
arkivhandlingar enligt Sandvikens kommuns arkivreglemente.
§ 6 Förvaltningsorganisation

Under nämnden lyder en förvaltning benämnd Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig
och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och
styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
§ 7 Personalansvar

Nämnden har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för förvaltningens personal.
Nämnden ska inom sin verksamhet ansvara för frågor rörande förhållandet
mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare, förutom i frågor
inom kommun-styrelsens ansvarsområde.
§ 8 Personuppgifter

Nämnden är inom sin verksamhet personuppgiftsansvarig enligt
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 (”Dataskyddsförordningen”) samt nationell lagstiftning i anslutning till
Dataskyddsförordningen.
Nämnden ska utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska rapportera till personuppgiftsansvarig nämnd.
Nämnden är i sin roll som personuppgiftsbiträde till andra nämnders
behandling av personuppgifter skyldig att följa Dataskyddsförordningen
samt nationell lagstiftning i anslutning till dataskyddsförordningen och
instruktioner från personuppgiftsansvarig nämnd. Nämnden ska vidta
samtliga åtgärda som anges i Artikel 28 Dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombudet ska rapportera personuppgiftsbiträdesfrågor till
förvaltningschef.
§ 9 Sammansättning

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, varav Sandvikens
kommun utser 5 ledamöter och ersättare, Hofors 3 ledamöter och ersättare
och Ockelbo 3 ledamöter och ersättare.
Nämnden ska ha en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
som utses av Sandvikens kommunfullmäktige. Ordföranden ska komma från
Sandviken. Förste vice respektive andre vice ordföranden ska komma från
Hofors och Ockelbo.
Nämnden beslutar själv om utskott ska inrättas. Inrättas inget utskott ska
nämnden ha ett presidium som består av ordförande och de två vice
ordförandena.
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§ 10 Mandatperiod

Den första mandatperioden för den gemensamma nämnden ska löpa från och
med den 1 april 2016 till och med den 31 december 2018. Därefter ska
mandatperioden vara 4 år från och med den 1 januari året efter det att
allmänna val hållits i hela landet.
§ 11 Presidieberedning

Om nämnden har ett presidium enligt 9 § ska de ärenden som ska avgöras av
nämnden i dess helhet beredas av presidiet om beredning behövs. Presidiet
be-stämmer dag och plats för sina sammanträden. Protokoll behöver inte
föras från presidieberedningen.
§ 12 Utskott

Vid behov har nämnden rätt att inrätta ett utskott. Ett utskott är en mindre del
av den beslutande nämnden med särskild uppgift som ska definieras av
nämnden.
Om nämnden inrättar ett utskott beslutar den om antal ledamöter och
ersättare. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland nämndens
ledamöter, en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.
Utskottet sammanträder på tid och plats som det själv bestämmer. Utskottet
sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst två
ledamöter begär det. I övrigt ska vad som föreskrivs för nämnden i dess
reglemente om arbetsformer även gälla för utskottet i tillämpliga delar.
§ 13 Ordförande

Det åligger nämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av
betydelse för verksamhetens utveckling och ekonomiska intressen samt
effektiviteten i verksamheten. Ordförande ska vidare ta initiativ i dessa
frågor samt främja sam-verkan mellan nämnden och de samverkande
kommunernas övriga nämnder. Ordförande representerar nämnden vid
uppvaktningar, konferenser och samman-träde om inte nämnden bestämt
annat.
§ 14 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan delta i ett helt
sammanträde, eller del av sammanträde, fullgör den ledamot med längst
tjänst-göringstid i nämnden ordförandens uppgifter. Vid lika tjänsteålder
fullgör den till levnadsålder äldste ledamoten dessa uppgifter.
Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
upp-draget, för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
§ 15 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde, eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om det inte finns någon ersättare
närvarande från den frånvarande ledamotens kommun ska ersättare från
samma parti som den ordinarie ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Saknas ersättare från samma parti ska ersättare inträda för tjänstgöring i den
ordning övriga partier är representerade i nämnden. En ersättare som har
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börjat tjänstgöra har dock företräde före annan ersättare oberoende av
turordningen.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om ersättare trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdet även när de inte
tjänstgör, men inte i beslutet eller rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
§ 16 Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller
del av ett sammanträde ska meddela detta till sitt parti som snarast meddelar
namn på ersättare till nämndsekreteraren.
§ 17 Närvarorätt för kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd från medlemskommunerna får närvara vid
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätt gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.
§ 18 Jäv och andra hinder

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 19 Tidpunkt och offentlighet för sammanträden

Nämnden sammanträder på de dagar och tider som nämnden bestämmer.
Sammanträden ska dessutom hållas om minst en tredjedel av nämnden begär
det eller ordföranden anser att det behövs.
Nämnden får besluta att ett sammanträde ska vara offentligt. Nämndens
samman-träde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
§ 20 Kallelse

Ordföranden ansvarar för kallelse till sammanträde. Kallelsen ska vara
elektronisk, i undantagsfall skriftlig, med uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt
till annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. Kallelse ska
skickas minst sju kalenderdagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde
ska den ledamot som har längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta. Vid
lika tjänsteår fullgörs uppgiften av den till levnadsåldern äldste ledamoten.
Ersättare ska tillställas kallelse till alla sammanträden med nämnden.
§ 21 Ärenden i nämnd på initiativ av nämndsledamot

Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera ledamöter.
Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom nämndens
befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma ärende.
Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden.
En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör som
ledamot vid ett sammanträde.
§ 22 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och ledamot. Nämnden kan besluta att en
paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan
justering sker.
Anslagsbevis ska anslås på var och en av de samverkande kommunernas
anslagstavla. Protokollet i sin helhet ska finnas på respektive kommun.
Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll
har anslagits på de olika anslagstavlorna. Anslagstiden räknas från dagen när
sista protokollet blivit anslaget på någon av kommunernas anslagstavla.
§ 23 Reservation

Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut, och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
§ 24 Delgivning

Handlingar som ska delges nämnden lämnas till ordföranden,
förvaltningschef eller annan anställd som nämnden utser.
§ 25 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, av 1: e vice
ordförande eller 2: e vice ord-förande i nämnd ordning, och kontrasigneras
av förvaltningschef.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
§ 26 Anmälan om delegationsbeslut

Beslut som fattas på delegation från nämnden ska anmälas till nämnden.
Delegationsbeslut anmäls genom att särskild beslutsförteckning lämnas till
nämnden. Förteckningen sammanställs inför varje nämndssammanträde.
§ 27 Revision och ansvarsfrihet

Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de
sam-verkande kommunerna.
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Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av
de samverkande kommunerna.
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Medelstilldelning till Samordningsförbund Gävleborg
2020
Förslag till beslut
Samordningsförbundet Gävleborgs förslag till medlemsavgift för Ockelbo
kommun och för 2020 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Varje år fördelar staten medel till Samordningsförbunden baserat på varje
ingående kommuns försörjningsmått samt befolkningsantal. Staten
finansierar Samordningsförbunden med 50% under förutsättning att
Region/landsting samt kommun tillsammans finansierar de övriga 50%.
Samordningsförbund Gävleborg kan få tillgång till 10,4 mnkr 2020.
Vid medlemssamrådet, som genomfördes i samband med det regionala
kommunsamrådet 2019-05-17 diskuterades finansieringen för 2020 och
diskussionen gav vid handen att finansieringen skulle ligga kvar på samma
nivå som 2019.
Sammanställning av medlemsavgiften över år
År
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Belopp
21 000
34 962
34 962
34 962
69 924
69 924

Samordningsförbundet ligger organisatorisk under kommunstyrelsen.
Finansiering av anslaget ska beaktas vid budgetprocessen för 2019.
Beslutsunderlag
"[Här listar du bilagor till ditt ärende, om det finns några]"
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Till samordningsförbunden

Försäkringskassans VOchefer, områdeschefer,
stabschefer, Nationella rådet, Nationella
rådets arbetsgrupp

Hej!
Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordningsförbunden för 2020.
För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen (se bilaga) behöver vi er
hjälp med uppgift om vad berörd kommun/berörda kommuner och region planerar att avsätta för
respektive samordningsförbund för 2020. Svar lämnas i bifogad excelfil som mailas till berörd
stabschef enligt nedan senast den 30 augusti 2019. Eventuella frågor om medelstilldelningen eller
med anledning av detta meddelande mailas till berörd stabschef.
I bilaga framgår vad fördelningsmodellen kan ge respektive förbund enligt parametrar i
grundmodellen. Vid den preliminära första tilldelningen beaktas de två första parametrarna i
grundmodellen.

o För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges som bas en grundtilldelning
om 400 tkr.
o Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75 procent
försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska
områden. Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl rehabiliterande
som förebyggande samverkansinsatser i ett område.
Den sista parametern, se nedan, beaktas först i senare skede.
o I modellen finns en spärr så att ett förbund får maximalt 10 procent minskning från ett
år till nästa.
Liksom inför 2019 finns ett antal faktorer som kan påverkar storleken på den möjliga
tilldelningen till enskilda samordningsförbund som inte har varit möjliga i nuläget att beakta i
bifogad bilaga.
-

Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2020
Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner
Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen

Med hänsyn till ovanstående är vår ambition att kunna lämna preliminära uppgifter om
medelstilldelning per förbund i slutet på september.
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Försäkringskassan vill också uppmärksamma samordningsförbunden på vikten av att försöka
arbeta för att minska storleken på det egna kapitalet.
Mottagare av svar samt eventuella frågor
Camilla Napik, e-post camilla.napik@forsakringskassan.se (VO Syd)
Arne Rydbäck, e-post arne.rydback@forsakringskassan.se (VO Väst)
Behrooz Flood, e-post behrooz.flood@forsakringskassan.se (VO Mitt)
Pär-Olov Sennvall, e-post par-olov.sennvall@forsakringskassan.se (VO Stockholm)
Åsa Nilsson, e-post asa.nilsson@forsakringskassan.se (VO Nord)

Med vänlig hälsning
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Martin Jonasson
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2019-06-27
Anna-Karin Hainsworth

Medelstilldelning från staten till
Samordningsförbunden 2020-ställningstagande
från varje medlem
Varje år fördelar staten medel till Samordningsförbunden baserat på varje
ingående kommuns försörjningsmått samt befolkningsantal.
Staten finansierar Samordningsförbunden med 50% under förutsättning att
Region/landsting samt kommun tillsammans finansierar de övriga 50%.
Som framgår av bifogat dokument ”Idealfördelning 2019-06-17” så skulle
Samordningsförbund Gävleborg kunna få tillgång till 10,4 mnkr 2020.
Vid medlemssamrådet, som genomfördes i samband med det regionala
kommunsamrådet 2019-05-17 diskuterades finansieringen för 2020 och
diskussionen gav vid handen att finansieringen skulle ligga kvar på samma
nivå som 2019. Frågan har sedan behandlats i samordningsförbundets
styrelse och styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för 2020, enligt
följande:

Staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen)
Region Gävleborg
Bollnäs kommun
Gävle kommun
Hofors kommun
Hudiskvalls kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Ockelbo kommun
Ovanåkers kommun
Sandvikens kommun
Söderhamns kommun

Belopp/tkr
6 659 500
3 329 750
306 336
1 218 690
109 880
432 870
216 434
109 880
69 924
129 860
442 856
293 020

Svar om ert ställningstagande önskas senast den 7/8 via e-post till AnnaKarin Hainsworth, anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se.

Samordningsförbund Gävleborg
Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle
Telefon: 070-0840400 | Org.nr. 2220003137
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Grundfördelningen till 2020 enligt parametrar 25/75 och 400 tkr (ingen hänsyn till 10% spärren tagen)

Samordningsförbund
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem
Samordningsförbundet i Södertälje
Samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna
Samordningsförbundet Stockholm stad
Samordningsförbundet Sundbyberg
Samordningsförbundet Roslagen
Samordningsförbundet VärNa
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Samordningsförbundet Uppsala län
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Samordningsförbundet Västra Östergötland
Samordningsförbundet Östra Östergötland
Finnvedens samordningsförbund
Höglandets samordningsförbund
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Samordningsförbundet Värend
Sunnerbo samordningsförbund
Samordningsförbundet i Kalmar län
Samordningsförbundet Finsam Gotland
Samordningsförbundet i Blekinge Län
Finsam Kävlinge-Lomma
Lunds samordningsförbund
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp
Samordningsförbundet FINSAM i Helsingborg
Samordningsförbundet Finsam i Malmö
Samordningsförbundet i Höganäs
Samordningsförbundet i Trelleborg
Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv
Samordningsförbundet Mittskåne

Län
01
01
01
01
01
01
01
01
03
04
05
05
05
06
06
06
07
07
08
09
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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VO
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Sthlm
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Sthlm
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd

Ideal-fördeln.
(tkr-avr.)
7 300 000
3 942 000
3 553 000
27 577 000
1 870 000
6 365 000
3 824 000
5 315 000
11 480 000
10 574 000
5 638 000
3 430 000
6 923 000
2 576 000
4 069 000
5 563 000
4 194 000
2 095 000
8 150 000
2 130 000
5 562 000
1 705 000
3 691 000
1 697 000
5 618 000
14 115 000
1 107 000
1 907 000
2 579 000
2 520 000

Samordningsförbundet Nils
Samordningsförbundet Nord Nordvästra Skåne
Samordningsförbundet Skåne Nordost
Sydöstra Skånes samordningsförbund
Söderåsens samordningsförbund
Samordningsförbundet i Halland
Samordningsförbundet Göteborg
Samordningsförbundet Insjöriket
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet och Grästorp
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Samordningsförbundet Väst
Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Samordningsförbundet Älv och Kust
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Sjuhärads Samordningsförbund
Arvika Eda samordningsförbund
Fryksdalens samordningsförbund
Klarälvdalens samordningsförbund
Samordningsförbundet Bengtfors Åmål Dalsed Säffle Årjäng BÅD-ESÅ
Samordningsförbundet Samspelet
Samordningsförbundet Östra Värmland
FINSAM Lekeberg och Örebro
Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga
Samordningsförbundet i norra Örebro län SOFINT
Samordningsförbundet Sydnärke
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Samordningsförbundet Västerås
Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Finsam Västerdalarna
Nedansiljans samordningsförbund
Norra Dalarnas samordningsförbund
Samordningsförbundet Finsam Borlänge

12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
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SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Syd
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Väst
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Mitt
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord

1 461 000
3 251 000
6 445 000
2 872 000
1 563 000
9 554 000
20 191 000
6 831 000
1 729 000
3 210 000
2 102 000
4 679 000
3 435 000
4 098 000
4 412 000
7 451 000
1 547 000
1 485 000
1 340 000
2 113 000
4 928 000
970 000
5 559 000
1 824 000
1 948 000
2 114 000
2 711 000
5 576 000
2 023 000
880 000
1 393 000
1 412 000
2 215 000

Samordningsförbundet Finsam-Falun
Södra Dalarnas Samordningsförbund
Västerbergslagens Samordningsförbund
Samordningsförbund Gävleborg
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
Samordningsförbundet i Kramfors
Samordningsförbundet i Sollefteå
Samordningsförbundet i Sundsvall
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
Samordningsförbundet Ånge
Samordningsförbundet i Jämtlands län
Samordningsförbundet Södra Lappland
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Samordningsförbundet Umeåregionen
Samordningsförbundet Activus i Piteå
Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn
Samordningsförbundet Pyramis Luleå

20
20
20
21
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
25
25
25
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SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord
SF Nord

2 036 000
2 133 000
1 725 000
10 441 000
1 837 000
1 092 000
1 111 000
3 524 000
2 203 000
736 000
4 251 000
1 511 000
2 808 000
5 094 000
1 793 000
675 000
2 639 000
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Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av arvoden och
ersättningar till förtroendevalda
Förslag till beslut
Arvodeskommitténs förslag till kommunstyrelsen
1. Ärendet behandlas vidare av kommunstyrelsen den 10 september
2019 med förslag att kommunkontoret får i uppdrag att beakta
rapporten och dess påpekanden.
2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i
oktober 2019.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Ockelbo kommuns förtroendevalda revisorer har PwC
granskat utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Syftet
med granskningen är att bedöma om styrelsen och nämnderna säkerställt att
arvodesreglemente följs, det vill säga att rätt ersättning utbetalas utifrån
gällande arvodesbestämmelser.
Svar på rapporten ska lämnas till revisionen senast 2019-10-31
Arbetet kommer att behandlas av arvodeskommittén den 21 augusti 2019
och av kommunstyrelsen den 10 september 2019.
Ärendet kommer att delges utbildning- och kulturnämnden och
socialnämnden.
Sammanfattande bedömning
PwCs sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och respektive
nämnd delvis har säkerställt en tillräcklig intern kontroll att gällande
reglemente avseende ersättningar till förtroendevalda följts. Bedömningen
har sin grund i fyra kontrollmål, varav ett av dessa har uppfyllts i sin helhet.
PwC har lämnat ett antal rekommendationer som kommer att behandlas och
beaktas.
De flesta av rekommendationerna avser det interna arbetet och
säkerställande av en god internkontroll
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Datum

Ockelbo kommun

2019-08-21

KS 2019/00478

Beslutsunderlag
PwCs Granskningsrapport arvoden och ersättningar, juni 2019
Ärendet
Sammanfattande bedömning
PwCs bedömning har sin grund i fyra kontrollmål, varav ett av dessa har
uppfyllts i sin helhet.
Kontrollmål
1. Är fastställt regelverk ändamålsenligt avseende hantering av ersättning
och arvoden till förtroendevalda?
Bedömningen är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Det finns ett fastställt övergripande reglemente. Reglementet innehåller
dels en beskrivning av syfte och en beskrivning av arvodesberättigande
sammanträden etcetera, dels på vilka grunder yrkande om ersättning kan
ske.
PwCs uppfattning är att vissa förtydliganden kan göras i reglementet.
Vidare anser vi även att tillämpningsanvisningar med beskrivande
praktisk tillämpning av arvodesreglementet med fördel behöver upprättas.
2. Finns det kontroller som säkerställer korrekta utbetalningar av
ersättningar och arvoden?
Bedömningen är att kontrollmålet inte är uppfyllt. Det saknas upprättade
och fastställda rutiner för vilka kontroller som ska utföras och av vem. Vi
har noterat att vissa kontroller utförs, dock finns ingen dokumentation
sparad.
3. Attesteras ersättning och arvode till förtroendevalda av behörig person?
Bedömningen är att kontrollmålet är uppfyllt. Bedömningen har sin
grund i utförda stickprov.
4. Är utbetalade ersättningar och arvoden korrekta?
Bedömningen är att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Vid genomförd
granskning har ett antal brister noterats, nämnas kan underlag i form av
arbetsgivarintyg för förlorad arbetsinkomst från 2011. Totalt uppgår inte
noterade avvikelser till väsentliga belopp för den granskade perioden.
Rutiner behöver dock upprättas och kontroller fastställas för att
säkerställa att samtliga utbetalningar är korrekta.
En del i arbetet är att utveckla formerna för dialog mellan de olika parterna i
processen för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
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Datum

Ockelbo kommun
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KS 2019/00478

Sammanfattning av ärendet
Revisionell bedömning
PwC bedömer att kommunstyrelsen och respektive nämnd delvis har
säkerställt en tillräcklig kontroll avseende att reglemente för ersättning
till förtroendevalda följs.
Fullmäktige har fastställt arvodesreglemente under 2018, vilket har
reviderats under 2019. PwCs uppfattning är att förtydligande behöver
göras i reglementet. Framförallt gällande roller och ansvar.
Det finns ingen upprättad rutin med vilka fastställda kontroller som skall
utföras, eller vem som ska utföra dessa kontroller. Det saknas även
tillämpningsanvisningar kopplade till arvodesreglementet. Det förekommer
att kontroller av arvoden och ersättningar sker men inte på ett systematiskt
sätt. PwC har inte identifierat några dokumenterade manuella eller
automatiska kontroller för processen med arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.
Inga rutiner för inhämtande av inkomstuppgifter finns och det finns inga
krav på hur ofta arbetsgivarintyg ska inhämtas som underlag till
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vid granskningen har det noterats
ett arbetsgivarintyg från 2011 som underlag för utbetalning av sådan
ersättning.
Rekommendationer att beakta
1. Förtydliga arvodesreglementet gällande roller och ansvar.
2. Fastställa med vilken periodicitet arbetsgivarintyg för förlorad
arbetsförtjänst ska inhämtas samt se över behov av inhämtande av
årsinkomstuppgifter för tjänst avseende de förtroendevalda där
ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas.
3. Komplettera arvodesreglementet med tillämpningsanvisningar.
Anvisningarna kan exempelvis beskriva rutiner för utbetalning av
arvoden, där det även bör framgå vilka kontroller som ska utföras och
av vem och hur de ska dokumenteras.
4. Tydliggöra vilka kontroller som ska utföras vid attest av
tjänstgöringsrapport och blankett för ersättning till förtroendevalda,
exempelvis kan en checklista användas.
5. Utveckla formerna för dialog mellan de olika parterna i processen för
arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
6. Göra en översyn av systemstöd för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda för att minska manuell handpåläggning och
kompatibilitet. Detta innefattar även en översyn kring vilken
möjlighet till automatiska kontroller som finns i systemet.
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Ockelbo kommun

2019-08-21

KS 2019/00478

Överväganden
De flesta av rekommendationerna avser det interna arbetet och
säkerställande av en god internkontroll


Roller och ansvar kommer att säkerställas. De roller som avses är
följande:
Ordförande (vice ordförande), fullmäktiges ordförande, kommunchef,
förvaltningschef, personalchef, controller, sekreterare
Vem som ska underteckna står angivet ordförande och vice
ordförande (alternativt fullmäktiges ordförande). Detta bör lyftas till
fortsatt diskussion och eventuellt ändras till att det är
förvaltningschef som också undertecknar och sekreteraren som
samordnar.



Arvodeskommittén kommer vid sammanträden den 21 augusti 2019
att diskutera om förslaget om att samtliga förtroendevalda fr o m
2020 ska lämna in arbetsgivarintyg för förlorad arbetsförtjänst en
gång per år och under maj månad. Kontrollfunktion för detta ska
införas för att säkerställa att det genomförs
För 2019 kommer en avstämning av de intyg som inlämnats under
året att genomföras. De intyg som inte lämnats kommer kontakt att
tas med den förtroendevalde.



Interna riktlinjer/rutiner att utarbeta
Tillämpningsanvisningar, rutiner för utbetalning av arvoden, vilka
kontroller som ska utföras och av vem och hur de ska dokumenteras.
Tydliggöra vilka kontroller som ska utföras vid attest av
tjänstgöringsrapport och blankett för ersättning till förtroendevalda,
exempelvis kan en checklista användas.
Tidigare reglementen har varit uppdelade i föreskrifter och
tillämpningsanvisningar. Detta upplevdes som krånglig varvid
tillämpningsanvisningarna skrevs in i reglementet.

De två nedanstående punkterna kommer att diskuteras vidare


Utveckla formerna för dialog mellan de olika parterna i processen för
arvoden och ersättningar till förtroendevalda.



Göra en översyn av systemstöd för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda för att minska manuell handpåläggning och
kompatibilitet. Detta innefattar även en översyn kring vilken
möjlighet till automatiska kontroller som finns i systemet.
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KS 2019/00458

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

Valärende - Gästrike räddningstjänstdirektion
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige har att utse 2 ersättare till Gästrike
räddningstjänstdirektion för perioden 2019-2022.
Ersättare
XX (C)
XX (M)
2. Tidigare fullmäktige beslut, del av 2018-12-17, § 102, beslut 2 ersättare
till Gästrike räddningstjänstdirektion 2019-2022 upphävs.
Sammanfattning av ärendet
Vid fullmäktiges sammanträde 2018-12-17, § 102 valdes ledamöter och
ersättare till Gästrike räddningstjänstdirektion.
Enligt kommunallagen 9 kap 7§ vad gäller ledamöter och ersättare: ”En
förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen
välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens
fullmäktige. Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen och andra nämnder
samt revisorer välja bland dem som har rösträtt vid val till någon av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige”. De valda ersättarna, (C) och (M) är
varken ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige Ockelbo kommun.
Utifrån detta har kommunfullmäktige att ändra tidigare beslut och utse 2
ersättare som är ledamot/ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet ska skickas till
Gästrike räddningstjänstdirektion
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KS 2019/00011

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

KS-KF ärenden
Förslag till beslut
 Avfallstaxa för 2020
 Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd 2020
 Inköp Gävleborg – begäran om utträde samt reviderad
förbundsordning
 Samägt bolag mellan Hästen kooperativ hyresrättsförening och
Ockelbo kommun
 Policy för styrdokument - termer och beslutsinstanser
 Riktlinjer för hantering av styrdokument
 Biblioteksplan Ockelbo kommun 2019-2021
 Risk- och sårbarhetsanalys - Ockelbo kommun
 Upphävande av styrdokument (VGS)
 Ändring av taxa för tillsyn enligt tobakslagen m. fl. (VGS)
 Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
 Valärenden - Gästrike räddningstjänstdirektion
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Information kommunstyrelsen
Medborgarundersökning
Driftbidrag Stiftelsen Wij Valsverk
Ockelbo ryttarförening
Omklädningsrum IP
Riktlinjer för kommunens
minoritetspolitiska arbete 2019-2022
Livsmedelshantering sommarjobbare
Ungdomsråd – redovisning
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