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Datum

2019-06-01

Kommunstyrelsen
Plats:

Stora Vänortsrummet

Tid:

tisdag 11 juni 2019 kl. 09:00

Ärende

Föredragande

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av dagordning

3.

Redovisning av delegationsbeslut

4

4.

Delgivningar

5

5.

Ekonomisk uppföljning april 2019

J Krüger

6

6.

Års- och flerårsbudget 2020-2022 - preliminära
ramar

A-S Stensson

11 KF

7.

Långsiktig investeringsplan 2020-2026

A-S Stensson

57

8.

Instruktioner delårsbokslut per 2019-08-31

A-S Stensson

60

9.

Gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter

A-S Stensson

63

10.

Äskande om tilläggsanslag utbildnings- och
kulturnämnden

A-S Stensson

80

11.

Målstyrningsmodell Ockelbo kommun

L Sjödin

83 KF

12.

Upprättande av kommunövergripande
Översiktsplan

Henrik Modigh, VGS 13:00

84
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Ärende

Föredragande

13.

Remiss: Promemoria om förutsättningarna för
hur uppgifterna i detaljplaner och
planbeskrivningar kan tillgängliggöras och
behandlas digitalt

Henrik Modigh, VGS

87

14.

Länsstyrelsens tolkning av överlåten tillsyn
enligt miljöbalken

15.

Försäljning av fastigheter - Ockelbogårdar AB

P Warren, 15:00

121
KF

16.

Mål för en god organisatorisk och social
arbetsmiljö

A-S stensson/M Wåhlström

132
KF

17.

Kommunstyrelseförvaltningens del samt de
gemensamma delarna av den
kommungemensamma
dokumenthanteringsplanen

A Helldal

136

18.

Kommunikationspolicy för Ockelbo kommun

S Wike

138
KF

19.

Riktlinjer för sociala medier

S Wike

145

20.

Fortsatt provtagning av strandbad i Ockelbo
kommun

J Krüger

155

21.

Visionsmedel för investering i
drivmedelsanläggning Kjellas Mack, Jädraås

M Ekström

159

22.

Ansökan om kommunal borgen Lingbo
pumpstation

J Krüger

170
KF

23.

Revisionsrapport - Granskning av
leverantörsregister och leverantörsutbetalningar

J Krüger

179

24.

Revisionsrapport - Granskning av
årsredovisning 2018

J Krüger

203

25.

Årsredovisning för 2018 - Kommunalförbundet
Inköp Gävleborg

J Krüger

221
KF

26.

Årsredovisning för 2018 - Gästrike
Räddningstjänstförbund

J Krüger

246
KF

27.

Fyllnadsval (SD) - Ledamot i Utbildnings- och
kulturnämnden

277
KF

28.

KS-KF ärenden

278

97 KF
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Ärende
29.

Information kommunstyrelsen
Leader Gästrikebygden
Arbetsmarknad/Integration
Inköp Gävleborg
Digitaliseringsplan
Kommunikation Krisberedskapsveckan
Sveriges krisberedskap
Företagsklimat
Ockelbo ryttarförening
Gästrike Återvinnare
Bullerplank 272

Magnus Jonsson
ordförande

Föredragande
279
Theres Sundberg, 09:00
T Larsson/A Roth, 10:00
Lina Haglund/Bertil Eriksson
10:30
L Sen Thakuri
S Wike/M Lindblom, 14:00
M Lindblom
M Ekström
J Krüger
J Krüger
J Krüger
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-23

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 2019-04-15 – 2019-05-23 har inga delegationsbeslut fattats.
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Datum

2019-05-23
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
 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd – Protokoll 2019-03-01
 Gästrikerådet – Protokoll 2019-03-01
 Överförmyndarnämnden – Protokoll 2019-03-19
 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2019-03-19
 Gästrike Räddningstjänstförbund – Kallelse 2019-04-05
 Gästrike Räddningstjänstförbund – Protokoll 2019-04-05
 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2019-04-24
 Ockelbogårdar - Kallelse 2019-04-24
 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2019-04-24
 Överförmyndarnämnden – Protokoll 2019-04-24
 Ockelbogårdar – Protokoll 2019-04-24
 Ockelbo Vatten – Protokoll 2019-04-24
 Gästrike Vatten – Protokoll årsstämma 2019-04-24
 Gästrike Vatten – Protokoll 2019-04-24
 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2019-05-21
 Föreningen Service & Handel Ockelbo – Skrivelse – Polisiär närvaro i
Ockelbo
 Föreningen Service & Handel Ockelbo – Skrivelse – Ockelbo Sim- och
Friskvårdscenter
 Sveriges Kommuner och Landsting – SKLs sammanträdesplan för 2020
 Ockelbo Vatten – Protokoll med bilagor 2019-05-23
 Gästrike Vatten – Protokoll med bilagor 2019-05-23
SKL cirkulär
19:20 – Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020
19:26 – AFS 2018:4 – arbetstagare ska använda kanyler med integrerad
skyddsfunktion
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Datum

Referens

2019-05-23

KS 2019/00359

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

Års- och flerårsbudget 2020-2022 - preliminära ramar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Budgetarbetet fortsätter i enlighet med fastställda ramar i års- och
flerbudget 2020 – 2021 med utökning i enlighet med utökad ram i enligt
med de tillägg som styrelse/nämnder erhöll för budget 2019. För
budgetram för 2022 har grundramen för 2021 budgetram uppräknats med
2 %.
2. Styrelse och nämndernas mätbara mål 2020 ska ingå i respektive
budgetförslag.
3. Processen med personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål
för 2020 diskuteras vidare under höstens budgetprocess.
4. Preliminära ramar avseende drift- och investering för års- och
flerårsbudget 2020 – 2022 fastställs enligt följande:
Driftsbudget

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen
Utbildning/kultur

88 808
136 584

90 486
138 853

92 196
141 167

Socialnämnd

148 855

151 802

155 063

695

709

723

0

0

100

374 943
4 906

381 850
5 004

389 250
5 104

20 039

20 039

20 039

Revision
Valnämnd
Summa driftsbudget
- varav VGS
- varav gymnasieskola

Investeringsbudget

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

6 900

6 900

6 900

Utbildnings- och kulturnämnd

720

720

720

Socialnämnd

300

300

300

7 920

7 920

7 920

Summa investeringsbudget

5. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och
kulturnämnden exkluderas budgetanslaget för gymnasieskolan och
handläggs separat.
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KS 2019/00359

6. Budgetanslag om 250 000 kronor avseende riktad lönesatsning fr o m
2019 omfördelas från kommunstyrelsen till socialnämnden
7. Medel för att inför år 2020 möjliggöra en lönesatsning för personal inom
vård och omsorg kommer att beaktas under hösten budgetprocess.
8. Alla elever som genomgår omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig
utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en
tillsvidareanställning i kommunen.
9. Vid kommunstyrelsen sammanträde i juni 2019 kommer följande
områden att diskuteras vidare:
 Presentation av integration/arbetsmarknad utifrån ett kort- och
långsiktigt perspektiv.
 Nulägesbeskrivning digitaliseringsplaner inom styrelse/nämnder
ska presenteras
 Genomgång av kommunstyrelsens mätbara mål 2019
Sammanfattning av ärendet
Inför fastställande av preliminära ramar avseende drift- och
investeringsbudget 2020 - 2022 har överläggningar med nämndföreträdare
genomförts. Instruktioner med uppdrag har delgivits och behandlats av
respektive nämnd med inlämnande av skriftligt underlag.
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har bolagen även vara delaktiga i
kommunens budgetarbete. Ockelbogårdar AB har bjudits in till
överläggningen för att presentera bolagets budgetförutsättningar inför 2020 –
2022.
Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd.
Inför höstens budgetarbete föreslås att arbetet fortsätter med utgångspunkt
från fastställda ramar i års- och flerbudget 2020 – 2021 med utökad ram i
enligt med de tillägg som styrelse/nämnder erhöll för budget 2019. För
budgetram för 2022 har grundramen för 2021 budgetram uppräknats med 2
%.
Beslutsunderlag
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2019-05-21
Drift- och investeringsbudget 2020 - 2022
Resultat- och balansbudget 2020 – 2022
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Datum

Ockelbo kommun

2019-05-23

KS 2019/00359

Ärendet
Omvärldsbevakning
Sverige går mot svagare konjunktur
Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i
Sverige bedöms falla från 2,4 procent till låga 1,4 procent både 2019 och
2020. Den långaperioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att
upphöra.
BNP

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2,4

2,4

1,4

1,4

1,4

1,5

För att erhålla minskad arbetslöshet är riktmärket att BNP måste var minst 2,5 procent. BNP är
värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. BNP är det
vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas en ökning av BNP
över tid.

Vändpunkten beräknas komma under loppet av 2019. Den bedömda
konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med fördröjning på
arbetsmarknaden. Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides
lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. På flera håll i Europa ser
vi dämpade tillväxtutsikter och en blygsam BNP-ökning i Tyskland i år,
vilket får stor betydelse för den europeiska ekonomin.
Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos är perioden 2021–2022
en kalkyl. Dessa år antar vi ett balanserat resursutnyttjande – sysselsättning
och arbetslöshet bestäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i
balans. Förloppet dessa år blir alltså konjunkturneutralt.
Investeringar
Svensk inhemsk efterfrågan mattas av något. Tillväxten i investeringarna
beräknas växla ned. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög
nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare, samt en svag utveckling
för övriga investering inom näringslivet som står för dämpningen.
Arbetsmarknadsläget
Trots låg BNP-tillväxt är bedömningen att arbetsmarknadskonjunkturen blir
rätt stark i prognoserna. Den hittills långsamma uppgången i
löneökningstakten fortsätter kommande år. Löneökningarna förblir historiskt
sett rätt dämpade.
Ränteläget
Den svaga produktivitetstrend vi sett sedan finanskrisen 2008 antas hänga
kvar. KPIF-inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och
antagandet är att Riksbanken höjer reporäntan i maklig takt kommande år.
Skatteunderlagsprognoser
Skatteunderlagsprognoser görs av regeringen, Ekonomistyrningsverket
(ESV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommunen använder
sig av SKLs prognos i budgetberäkningarna i enlighet med rekommendation.
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2018

2019

2020

2021

2022

2018–
2022

SKL maj

3,6

3,0

3,1

3,1

3,7

17,5

Reg apr

3,9

3,1

3,2

3,5

3,8

18,8

ESV mar

3,6

3,3

3,5

3,1

3,1

17,8

SKL feb

3,6

2,9

2,9

3,8

4,0

18,5

Regeringen nov 2018

4,0

3,5

3,6

3,5

SKL okt 2018

3,6

2,9

3,3

3,8

De av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna för 2018 och 2019, som ligger till grund för
preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt 2019.

Vårpropositionen och vår ändringsbudget för år 2019
Den 10 april presenterade regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition.
Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för
perioden 2019–2021. Vår ändringsbudget anger förändringar i årets budget
och nedan sammanfattas några av satsningarna:


Satsning på lärarassistenter inom skolan.



Statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
förstärks



Två riktade statsbidrag till äldre slopas: trygghetsvärdar i
trygghetsboenden och förbättrad personalkontinuitet inom
hemtjänsten. Utöver detta har en förenkling av de 500 miljoner
kronor som tidigare avsåg äldreboendegaranti aviserats. Dessa
kommer nu istället betalas ut efter antal äldre i kommunerna.



Statsbidragen för fritidspengen utgår.

Det är endast i Vårändringsbudget för 2019 som ovanstående medel tillförts
kommunerna.
Budgetförutsättningar inför preliminära ramar - års- och
flerårsbudget 2020 – 2022
Utgångspunkt driftsbudget
Som utgångspunkt gäller fastställda ramar i års- och flerårsbudget 2020 2021 med utökad ram i enligt med de tillägg som styrelse/nämnder erhöll för
budget 2019 även för perioden 2020 - 2022. Sammanställning enligt nedan:
Sammanställning erhållna tillägg
Styrelse/nämnd (belopp i tkr)
Kommunstyrelsen/tillägg 2018 och 2019
Utbildning- kultur/tillägg 2018
Socialnämnd/tillägg 2018
Summa tillägg totalt

2019
5 200
3 100
1 000
9 300
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Uppdrag till styrelse och nämnder
Vid överläggningarna presenterade styrelse och nämnder det uppdrag som
beslutats av kommunstyrelsen. Uppdraget till styrelse och nämnder inför
överläggningen med ekonomiutskottet var att till överläggningarna den 20
maj 2019 redovisa/presentera följande:
1. Till överläggningarna inbjuds ordförande och förvaltningschef till en
framtidsdialog för att diskutera konsekvenser utifrån ett kort- och
långsiktigt perspektiv.
2. Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och
flerårsbudget 2020 - 2021 med utökad ram i enligt med de tillägg
som styrelse/nämnder erhöll för budget 2019.
3. Styrelse och nämnder har uppdrag att presentera arbetet med
digitalisering utifrån ett nuläge och utifrån ett framtidsperspektiv.
4. Styrelse och nämnder har uppdrag att presentera relevanta nyckeltal
utifrån Sverige Kommuner och Landsting, SKL, Öppna jämförelser.
5. Utbildning- och kulturnämnden erhåller i uppdrag att säkerställa antal
barn/elever i förskola, grundskola och gymnasieskola presenterat per
enhet och år under en längre tidsperiod.
Överväganden
Inför höstens budgetarbete föreslås att arbetet fortsätter med utgångspunkt
från fastställda ramar i års- och flerbudget 2020 – 2021 med utökad ram i
enligt med de tillägg som styrelse/nämnder erhöll för budget 2019. För
budgetram för 2022 har grundramen för 2021 budgetram uppräknats med 2
%.
Förändring av gymnasieskolans anslag utifrån avstämning av antal elever
med hänförs till höstens budgetprocess. Avstämning ska ske inför
ekonomiutskottet i oktober 2019.
Tillkommande behov
Behov av ytterligare medel med konsekvensbeskrivning finns angivet i
respektive nämnds tjänsteskrivelser. En detaljerad sammanställning av
nämndernas behov presenteras som bilaga.
Sammanställning tillkommande behov
Styrelse/nämnd (belopp i tkr)
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnd
Socialnämnd
Summa totalt

2019
3 200
9 346
0
12 546

I förslag till preliminära ramar har inga tillägg fördelats.
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Övriga budgetförutsättningar
Befolkningsprognos
Skatter och statsbidrag bygger på nu gällande utjämningssystem och
bidragens storlek är beräknas utifrån en befolkningsprognos. Vid beräkning
av befolkningsutveckling gäller försiktighetsprincipen. Beräkningarna utgår
från att antal invånare 1 november 2019 är 5 906 i enlighet med samma tid
föregående år.
Befolkningsprognos under 2019
Antal invånare

Nov 2018

2019-01-01

2019-03-31

2019-05-19

5 906

5 925

5 891

5 906

Prognos

Internränta
SKL presenterar årligen en intern räntesats för kommunernas beräkning av
kapitalkostnader. Internräntan kan betraktas som det pris kommunen får
”betala” för att avstå från att placera likvida medel, vilket skulle ha gett
framtida avkastning. Fastställande av internränta för 2020 hänförs till
höstens budgetprocess.
Höjd arbetsgivaravgift 2020 på grund av högre pensionskostnader
I vårpropositionen finns inget förslag på förändring av de lagstadgade
arbetsgivaravgifterna eller om några förändringar i avtalsförsäkringarna. För
avtalspensioner föreslås en höjning av det kalkylerade pålägget. Pålägget har
varit oförändrat länge men nu behöver det höjas. Bakgrunden är att allt fler
av de anställda har pensionsgrundande lön utöver taket (7,5
inkomstbasbelopp) och därför har rätt till förmånsbestämd pension.
Sammantaget innebär det att de totala preliminära arbetsgivaravgifterna
inklusive avtalsförsäkringar och avtalspensioner år 2020 blir 40,15 procent
av lönesumman (en ökning från 39,15).
Investeringsbudget
Kommunens totala investeringsnivå är fr o m 2016 fastställd till 11,0 mkr.
Investeringsmedel om 8,0 mkr fördelas till styrelse och nämnder. Reducering
om 3 mkr/år vid tilldelning av investeringsmedel är en del i den långsiktiga
planeringen för att möta kommande långsiktiga investeringar.
Investeringsnivå om 11,0 mkr med fördelning om 8,0 mkr gäller även för
kommande treårsperiod.
Sammanställning
Sammanställning (belopp i tkr)

2019

2020

2021

Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnd
Socialnämnd
Summa investeringsbudget

6 900
720
300
7 920

6 900
720
300
7 920

6 900
720
300
7 920
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Budget 2020 och plan 2021 - 2022
Sammanställning tillkommande behov (belopp i tkr)
Kommunstyrelsen

2020

Wij Trädgårdar – koordinator

500

GDPR

200

Sociala medier/Hemsida/Intranät

150

Digitalisering – projektledare

0

Ökade kapitalkostnader

2 350

Kommunstyrelsen totalt

3 200

Övrigt att beakta inom kommunstyrelsen
Inköpssamverkan
Lokaler utredningen / Internhyra
Integration/arbetsmarknad
Yttre skötsel
Bredbandsutbyggnad
Översiktsplan
Förslag från personalutskottet
Lönesatsning
Utbildnings- och kulturnämnd

2020

Förskola
Ny avdelning Wij, 3,0 årsarb
Utökad elevhälsa
Ökade kapitalkostnader

2 758
1 512
613
133

Kostenheten utökning förskola 1,25 årsarb

500

Grundskolan

1 108

Pedagogisk satsning NPF

1 108

Vuxenutbildning

2 380

4,0 årsarb, lärcentrum, IM och yrkesutbildning

2 100

Datorer (inventarier)

280

Summa utbildning/kultur

6 246

Gymnasieskolan

3 100

Kostnader för elever

3 100

Utbildnings- och kulturnämnd totalt

9 346
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Socialnämnd

2020

Socialnämnden avser lägga budget inom angiven budgetram. Med nuvarande
förutsättningar ser vi inget behov av att äska ytterligare medel
Heltidsresan/ heltid som norm återstartas under maj 2019. Här ingår även översyn av
delade turer. Översyn/analys kring hur detta påverkar ekonomin pågår.
Det finns önskemål från kommunal att höja OB. Beslut fattas av ekonomiutskottet. OM
beslut fattas måste medel tillskjutas för detta.
SUMMA TOTALT

12 546

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Ekonomiutskott 2019-05-20--21

OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2020 - 2021
Driftsbudget, tkr
Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

KOMMUNSTYRELSEN
Omf lönesatsning från 2018
Riktad lönesatsning fr o m 2019
Omf lönesatsning 2019
Tillägg 2018
Tillägg 2019
Summa kommunstyrelsen
- varav VGS

83 858
-250
250
-250
3 400
1 800
88 808
4 906

85 536
-250
250
-250
3 400
1 800
90 486
5 004

87 246
-250
250
-250
3 400
1 800
92 196
5 104

UTBILDNING/KULTURNÄMND
Anslag exkl gymnasieskolan
Tillägg 2018
Summa exkl gymnasieskolan

113 446
3 100
116 546

115 714
3 100
118 814

118 029
3 100
121 129

Gymnasieskolan
Summa gymnasieskola
Totalt utbildning/kulturnämnd

20 039
20 039
136 584

20 039
20 039
138 853

20 039
20 039
141 167

SOCIALNÄMND
Omf lönesatsning från 2018
Omf lönesatsning 2019
Tillägg 2018
Summa socialnämnd

147 355
250
250
1 000
148 855

150 302
250
250
1 000
151 802

153 563
250
250
1 000
155 063

695
695

709
709

723
723

0
0

0
0

100
100

374 943
-18 113
2 571
8 406
367 806

381 850
-18 420
2 724
8 780
374 934

389 250
-18 420
3 105
9 281
383 216

REVISION
Summa revision

VALNÄMND
Summa valnämnd

FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGET
Avgår kapitalkostnader
Pensionsavsättning
Övrig finansiering
TILL RESULTATBUDGET
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Ekonomiutskott 2019-05-20--21

OCKELBO KOMMUN

Års- och flerårsbudget 2020 - 2021
Investeringar, netto, tkr
Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

6 900
6 900

6 900
6 900

6 900
6 900

UTBILDNING/KULTURNÄMND
Summa utbildning/kulturnämnd

720
720

720
720

720
720

SOCIALNÄMND
Summa socialnämnd

300
300

300
300

300
300

7 920

7 920

7 920

11 000

11 000

11 000

KOMMUNSTYRELSEN
Summa kommunstyrelsen

SUMMA NETTOINVESTERING
INVESTERINGSNIVÅ

20

Ekonomiutskott 2019-05-20--21

OCKELBO KOMMUN
Års- och flerårsbudget 2020 - 2021
Resultatbudget, tkr
Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Verksamhetens nettokostnader

-367 806

-374 934

-383 216

Avskrivning
Verksamhetens nettokostnader

-13 332
-381 138

-13 735
-388 668

-13 735
-396 951

Skatteintäkter

275 987

284 543

295 071

Slutavräkning

0

0

0

Kommunalekonomisk utjämning

108 822

106 128

104 564

Summa skatter och statsbidrag

384 809

390 671

399 635
0

Finansiella intäkter

1 100

1 100

1 100

-2 000

-2 000

-2 000

-900

-900

-900

2 770

1 103

1 784

Resultat: 2 % av skatter och utjämning

0,7%

0,3%

0,4%

Befolkningsprognos (per 1 november)

5 906

5 906

5 906

Finansiella kostnader
Finansnetto
Årets resultat
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Enligt sändlista
2019-04-05

INFÖR ÅRSBUDGET- OCH FLERÅRSBUDGET 2020–2022
Kallelse, instruktioner och uppdrag inför ekonomiutskottets överläggning
den 20 maj 2019
Inledning
Ekonomiutskottets sammanträde i maj har flyttats till den 20 – 21 maj 2019, med överläggning den 20 maj 2019
Budgetprocess
Budgetprocessen avseende års- och flerårsbudget 2020 – 2022 påbörjades i samband
med bokslutsdagen och ekonomiutskottets överläggning den 7 – 8 mars 2019. Efter bokslutsdagen diskuterade ekonomiutskottet uppdrag till styrelse och nämnder inför redovisning till överläggningarna i maj 2019. Förslag till uppdrag har därefter behandlats av kommunstyrelsen. Uppdragen ska behandlas av respektive styrelse/nämnd i april/maj 2019.
Målprocess
Målarbetet ska aktualiseras inför varje budgetperiod. Kommunens Vision (Vision 2030 –
Plats att växa) och de sex övergripande strategierna är fastställda av fullmäktige och ligger till grund till grund för kommunens målarbete. Budget- och målprocessen ska gå parallellt och diskussioner om nämndernas mätbara mål ska påbörjas i samband med budgetprocessen. Utifrån Visionen och strategierna ska styrelsen och nämnderna utarbeta
förslag till mätbara mål för 2020. Nämnderna ska besluta om sina mätbara mål i september och kan med fördel lyfta eventuella förslag till målområden till diskussion på ekonomiutskottet i maj.

Uppdrag
Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2020 – 2022 är uppdraget till styrelse och
nämnder är att till överläggningarna den 20 maj 2019 redovisa/presentera följande:
1. Till överläggningarna inbjuds ordförande och förvaltningschef till en framtidsdialog
för att diskutera konsekvenser utifrån ett kort- och långsiktigt perspektiv.
2. Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och flerårsbudget 2020 2021 med utökad ram i enligt med de tillägg som styrelse/nämnder erhöll för budget 2019.
3. Styrelse och nämnder har uppdrag att presentera arbetet med digitalisering utifrån
ett nuläge och utifrån ett framtidsperspektiv.
Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Ann-Sofie Stensson  0297–55514  070–5141423  ann-sofie.stensson@ockelbo.se
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4. Styrelse och nämnder har uppdrag att presentera relevanta nyckeltal utifrån Sverige Kommuner och Landsting, SKL, Öppna jämförelser.
5. Utbildning- och kulturnämnden erhåller i uppdrag att säkerställa antal barn/elever i
förskola, grundskola och gymnasieskola presenterat per enhet och år under en
längre tidsperiod.

Ekonomiutskottets överläggning den 20 maj 2019
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till preliminära ramar kommer överläggningar med
nämndföreträdare att ske. Vid överläggningen ska konsekvenser av flerårsbudgetens ramar och redovisning av kommunstyrelsens uppdrag diskuteras.
Till överläggningarna kallas respektive nämndsordförande, förvaltningschef, teknisk chef,
personalchef och ekonomer till respektive pass enligt följande:

Dagordning
Måndag den 20 maj 2019
Tid

Styrelse/nämnd

kl 09.00 - 10.00

Ekonomiutskott

kl 10.00 – 11.00

Socialnämnd

kl 11.00 – 12.00

Utbildnings- och kulturnämnd

kl 13.00 – 14.00

Ockelbogårdar AB

kl 14.00 – 15.30

Kommunstyrelsen

kl 15.30 – 16.00

Information från VGS

Tisdag den 21 maj 2019
Vid ekonomiutskottets sammanträde bearbetas underlaget från överläggningen för att preliminära ramar för kommunen ska kunna fastställas under maj och juni 2019.
kl 09.00 – 12.00

Ekonomiutskott

Plats: Stora Vänortsrummet (båda dagarna)
Partiföreträdare
Företrädare för varje parti inbjuds att delta i överläggningarna den 20 maj 2019 och inbjuds även att delta vid ekonomiutskottets sammanträde den 21 maj 2019 utan beslutanderätt.
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Allmänna förutsättningar
Allmänna förutsättningar inför arbetet med års- och flerårsbudgeten är följande:
•

Kommunfullmäktige fastställer i juni preliminära ramar per styrelse/nämnd.

•

Som utgångspunkt gäller fastställda ramar i års- och flerårsbudget 2020 - 2021 med
utökad ram i enligt med de tillägg som styrelse/nämnder erhöll för budget 2019.

•

Diskussion med Ockelbo Vatten AB och Bionär Närvärme AB ska ske innan överläggningarna i maj 2019.

•

Uppdragen ska delges undertecknad (protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse) efter respektive nämnds sammanträde för att därefter presenteras och utgöra beslutsunderlag vid överläggningarna i maj 2019.
Sammanträdesordning
Kommunstyrelsen
Utbildning- och kulturnämnd
Socialnämnd

den 30 april 2019
den 8 maj 2019
den 16 maj 2019

Beräkningsunderlag preliminära budgetramar (driftsbudget 2020 – 2022)
Driftsbudget

2020

2021

2022

89 058

90 736

92 446

Utbildning/kultur

136 584

138 853

141 167

Socialnämnd

148 605

151 552

153 813

- varav VGS

4 906

5 004

5 104

20 039

20 039

20 039

Kommunstyrelsen

- varav gymnasieskola

I ovanstående ingår de tillägg som styrelse/nämnd erhöll för år 2019. Ramarna utgör
ett diskussionsunderlag till överläggning den 20 maj 2019.
Sammanställning tillägg
Styrelse/nämnd
Kommunstyrelsen/tillägg 2018 och 2019
Utbildning- kultur/tillägg 2018
Socialnämnd/tillägg 2018
Summa tillägg totalt

2019
5 200
3 100
1 000
9 300

Investeringsbudet 2020-2022
Lämna även kommentarer/konsekvenser till investeringsbudgeten.

Ann-Sofie Stensson
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Sändlista
Ordföranden styrelse/nämnder

Förvaltningschefer/chefer

Magnus Jonsson (S)

Lars Sjödin

Staffan Nordqvist (S)

Ola Johansson

Anna Engblom (S)

Johan Callenmark
Joachim Krüger

Ockelbogårdar AB

Monica Wåhlström

Patrik Jonsson (S)

Till kommunstyrelsens pass

Pamela Warren

David Hedman

Henrik Brolin

Anders Roth

Partiföreträdare

Ekonomi

Martin Sund Svensson (V)

Daniel Persson

Niels Hebert (MP)

Eva Alneberg

Dan Brodin (KD)

Johanna Sandelin Eriksson
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – för kännedom
Maria Wikström
Jenny Holm

Revision (för kännedom)
Revision Mats Åstrand (S)
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Sammanställning tillkommande behov 2020 - 2022 - Eu 190520--21

Budget 2020 och plan 2021-2022
Sammanställning tillkommande behov
2020

Belopp i tkr

Kommunstyrelsen
Wij Trädgårdar – koordinator
GDPR
Sociala medier/Hemsida/Intranät
Digitalisering – projektledare
Ökade kapitalkostnader
Kommunstyrelsen totalt
Övrigt att beakta
Inköpssamverkan
Lokaler utredningen / Internhyra
Integration/arbetsmarknad
Yttre skötsel
Bredbandsutbyggnad
Översiktsplan
Förslag från personalutskottet
Lönesatsning

500
200
150
0
2 350
3 200

Utbildnings- och kulturnämnd

2020
2 758

Förskola
Ny avdelning Wij, 3,0 årsarb
Utökad elevhälsa
Ökade kapitalkostnader
Kostenheten utökning förskola 1,25 årsarb
Grundskolan
Pedagogisk satsning NPF
Vuxenutbildning
4,0 årsarb, lärcentrum, IM och yrkesutbildning
Datorer (inventarier)
Summa utbildning/kultur
Gymnasieskolan
Kostnader för elever

1 512
613
133
500

1 108
1 108

2 380
2 100
280
6 246

3 100
3 100

Utbildnings- och kulturnämnd totalt

9 346

Socialnämnd

2020

Socialnämnden avser lägga budget inom angiven budgetram. Med nuvarande
förutsättningar ser vi inget behov av att äska ytterligare medel
Heltidsresan/ heltid som norm återstartas under maj 2019. Här ingår även översyn
av delade turer. Översyn/analys kring hur detta påverkar ekonomin pågår.
Det finns önskemål från kommunal att höja OB. Beslut fattas av ekonomiutskottet.
OM beslut fattas måste medel tillskjutas för detta.
SUMMA TOTALT

12 546
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

1(3)
Referens

2019-04-15

KS 2019/00317

Persson, Daniel, 0297-55568
daniel.persson@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2020-2022 Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2020-2022 behandlas och
diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i maj.
Sammanfattning av ärendet

Konsekvenser utifrån fastställda ramar

Förutsättningar
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2020 – 2022
Fastställd budgetram

2020

2021

2022

Kommunstyrelsen

89 058

90 736

92 446

Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion inför
ekonomiutskottet

Sammanfattning
Tillkommande behov (belopp i tkr)
Wij Trädgårdar – koordinator
GDPR
Sociala medier/Hemsida/Intranät
Digitalisering – projektledare
Ökade kapitalkostnader
Summa

Budget
2020
500
200
150
300
2 350
3 200

Ärendet
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.
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
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Datum

Ockelbo kommun

2019-04-15

KS 2019/00317

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.
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. Behov finns att både tillgänglighetsanpassa och öppna för fler Etjänster. Vi ser också ett kommande behov av att öka vår närvaro på Sociala
medier samt att se över de verktyg och tekniska plattformar vi i dag
använder för att producera och publicera rörlig bild.
Digitalisering
Vi har i uppdrag att ta fram en digitaliseringsplan och riktigt vad det kommer
att innebära är i nuläget inte klarlagt. Ska vi få riktig stuns i det här arbetet så
kommer det säkerligen att kräva någon form av projektledning och
konsultkostnad.
Tillkommande lokaler och kapitalkostnad
Åbyggeby skola kommer att kompletteras med baracker för att möta de
ökade antalet elever. Dock saknas medel i budget för etablering och drift av
dessa. Etableringen faller ut redan 2019 men driften och kapitalkostnad på
investeringen kommer att komma årligen.
Vi ser också kraftigt 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 den möjligheten.
Kostnaderna för byte av ventilation i Centrumhuset kombinerat med nytt
rum för sophantering och reservkraft är något osäker trots att
investeringskostnaden till stora delar kan räknas hem i och med
energieffektiviseringen. Detta kommer att klargöras under första halvåret
2019 och ligger inte med i de ökade kapitalkostnaderna i tabellen.

Övrigt att beakta

Inköpssamverkan
Gävle kommun har beslutat att lämna Inköp Gävleborg vilket kommer få
konsekvenser för övriga medlemskommuner i förbundet. En utredning om
framtida inköpssamarbete pågår och vart det leder är för tidigt att säga något
om. Oavsett framtida form av samarbete så kommer vi behöva stärka upp på
hemma plan.
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.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-04-15

KS 2019/00317

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. I dagsläget är det svårt
säga annat än att tillvaron är osäker.
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.
Bredbandsutbyggnad
För att stimulera bredbandsutbyggnaden har kommunen sen 2018 vikt 400
tkr av Visionsmedlen till projektet ”Fiber tillsammans”. Hittills har inte
pengarna nyttjats men här är framtiden oviss och det skulle kunna blir större
efterfrågan på det här området.
Översiktsplan
En ny översiktsplan behöver tas fram och det kommer att innebära
kostnader. I vilken omfattning är svårt att säga men det avsatta beloppet om
400 tkr vi har idag lär inte vara tillräckligt.
Sanering Frankssons
Sanering av den förorenade marken vid Frankssons såg har tidigare planerats
till 2020 men kommer troligen att skjutas något i tiden. Kommunens andel
beräknas kosta 2-2,5 mkr och kommer när det genomförs att belasta driften.
Saneringskostnaden finns inte med i budget 2020-2022.

Investeringsbudget

Kommunens investeringsram för 2020-2022 är 6,9 mkr/år. En
investeringsplan på ram kommer att presenteras på mötet för vidare
diskussion.
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Sammanträdesdatum

Mötets diarienummer

2019-03-19

VGS2019/4

VGS2019/15

§ 41

Underlag till kommunplan 2020-2022 för Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att:
1.

anta förslaget för underlag till kommunplan 2020-2022 för
samhällsbyggnadsnämnden och att

2.

överlämna förslaget till kommunstyrelserna i Sandviken, Ockelbo och
Hofors.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt gemensamma planeringsförutsättningar
(GPF) 2019-2022, KS2017/651, som ligger till grund för nämndens arbete
med underlag till kommunplan (UTK) 2020-2022. Vidare har inbjudan till
arbete kring UTK gått ut till Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
och delar av nämnden deltog. Gruppen använder sig av gemensamma
planeringsförutsättningar (GPF) 2019-2022 och anvisningar till UTK,
KS2017/642, som ett verktyg till att upprätta ett förslag med
framgångsfaktorer, mål och mått som utgår från kommunens styrmodell.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings ledningsgrupp har arbetat
med UTK 2020-2022 tillsammans med ledamöter från Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. Gruppen har arbetat med GPF 2019-2022 och
anvisningar till UTK 2020-2022, KS2017/642. Därefter har de upprättat
förslag som har kommunicerats med ordförande. Därefter har nämndens
presidium fått ta del av det förslag som samhällsbyggnadsnämnden har att ta
ställning till.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Underlag till kommunplan 2020-2022 för samhällsbyggnadsnämnden
Underlag till kommunplan 2020-2022 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
UTK 2020-2022 Bilaga 1 Ekonomiska konsekvenser VGS
UTK 2020-2022 Bilaga 2 Investeringar VGS
Protokollsutdrag skickas till
KS diarium Sandvikens kommun
KS diarium Ockelbo kommun
KS diarium Hofors kommun
Mats Hägglund, Hofors kommun
Joachim Krüger, Ockelbo kommun
Ann-Sofie Stensson, Ockelbo kommun
__________
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2019-03-08

VGS2019/15

Ert datum

Er referens

Jenny Holm, 026-241177
jenny.holm@sandviken.se

"[Ert datum]"

"[Er beteckning]"

Kopia till

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

"[Kopia till]"

Underlag till kommunplan 2020-2022 för
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
Förslag till beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd föreslås besluta att:
1. anta förslaget för underlag till kommunplan 2020-2022 för
samhällsbyggnadsnämnden och att
2. överlämna förslaget till kommunstyrelserna i Sandviken, Ockelbo
och Hofors.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt gemensamma planeringsförutsättningar
(GPF) 2019-2022, KS2017/651, som ligger till grund för nämndens arbete
med underlag till kommunplan (UTK) 2020-2022. Vidare har inbjudan till
arbete kring UTK gått ut till Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
och delar av nämnden deltog. Gruppen använder sig av GPF 2019-2022 och
anvisningar till UTK, KS2017/642, som ett verktyg till att upprätta ett
förslag med framgångsfaktorer, mål och mått som utgår från kommunens
styrmodell.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings ledningsgrupp har arbetat
med UTK 2020-2022 tillsammans med ledamöter från Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. Gruppen har arbetat med GPF 2019-2022 och
anvisningar till UTK 2020-2022, KS2017/642. Därefter har de upprättat
förslag som har kommunicerats med ordförande. Därefter har nämndens
presidium fått ta del av det förslag som samhällsbyggnadsnämnden har att ta
ställning till.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens kommun
811 80 Sandviken

Sandbacka Park
Högbovägen 45
Sandviken

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Fax

Hemsida

026-27 07 75

www.sandviken.se
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Datum

Diarienummer

Sida

2019-01-07

VGS2019/15
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Underlag till kommunplan 2020-2022 för
samhällsbyggnadsnämnden
Underlag till kommunplan 2020-2022 Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
UTK 2020-2022 Bilaga 1 Ekonomiska konsekvenser VGS
UTK 2020-2022 Bilaga 2 Investeringar VGS

Protokollsutdrag skickas till
KS diarium Sandvikens kommun
KS diarium Ockelbo kommun
KS diarium Hofors kommun
Mats Hägglund, Hofors kommun
Joachim Krüger, Ockelbo kommun
Ann-Sofie Stensson, Ockelbo kommun

Underskrifter

Maria Wikström
Förvaltningschef

Jenny Holm
Förvaltningsekonom
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Underlag till kommunplan 2020 – 2022
Målgrupp och verksamhetsuppdrag
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 t.ex. 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. Nämnden inrymmer Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet och
medverkar med fastighetsrättslig rådgivning i samhällsbyggnadsprocessen samt, enligt avtal, till de kommunala
förvaltningarna i Hofors och Ockelbo. Vidare ansvarar nämnden för bostadsanpassningsbidrag i alla tre
kommuner, samt för skolskjuts- och färdtjänstverksamheten i Sandviken.

Verksamhetsbeskrivning
Syftet med samverkan är att säkerställa en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare och
näringsliv i alla tre kommunerna. Samverkan möjliggör ett bredare utbud av tjänster med ökad tillgänglighet.
Sammantaget skapar detta goda möjligheter för hållbar samhällsutveckling.
Den gemensamma nämnden bedriver en ekonomiskt effektiv verksamhet inom miljö-, livsmedel-, bygg-, och
planområdet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande författningar och frivilliga
åtaganden. Nämnden samnyttjar och säkrar kompetens inom stora delar av nämndens verksamhetsområde.
Förutom ovan nämnda verksamhetsuppdrag ingår även mätning, kartframställning, trafikfrågor,
bostadsanpassning, tobak och receptfria läkemedel, strategiskt miljöarbete och naturvård med mera. För
Sandvikens kommun ingår även ansvar för skolskjuts och färdtjänst samt ansvar och uppdrag som kommunal
lantmäterimyndighet (KLM).
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, genom miljö- och hållbarhetsenheten, ansvarar för tillsyn enligt
miljöbalken, livsmedels-, smittskydds-, strålskydds-, receptfria läkemedels- och tobakslagstiftningen. Tillsynen
omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, livsmedelshantering, inomhusmiljö och offentliga lokaler.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är även prövningsmyndighet för vissa av de verksamheter som omfattas av
nämnda lagstiftningar. Inom enhetens verksamhetsområde ingår även ansvaret för naturvårdsfrågorna, såväl
tillsynsdelarna som det strategiska naturvårdsarbetet. Annat strategiskt arbete som enheten utför är energi- och
klimatrådgivning samt på uppdrag av respektive kommunstyrelse, svarar för de strategiska miljöfrågorna som rör
kommunernas organisationer.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, genom plan- och byggenheten, arbetar med fysisk planering i de
samverkande kommunerna. Huvuduppgifter inom fysisk planering är att ta fram översikts- och detaljplaner,
handlägga bygglov, anmälan och tillsyn enligt plan- och bygglagen. I bygglovshandläggningen ingår även att
utföra granskning och översyn av byggandet. I planhandläggningen utformas nya och förändrade områden för att
positivt bidra till livet i samhället, till stads- och landskapsbilden. Förändring av bebyggelse sker på sådant sätt
att befintliga kvaliteter och värden tas tillvara. Vid all planering är grönområden och vattendragens funktion för
livsmiljön av central betydelse. Inom plan- och byggenheten ingår även arbete med lokala trafikföreskrifter,
dispenser, yttranden och vägföreningsbidrag.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, genom kart- och lantmäterienheten, utför mät- och kartuppdrag.
Här finns även ett samordningsansvar för kommunernas geografiska informationssystem. Utöver detta ingår
även namnsättning av allmänna platser och gator, för Sandviken och Ockelbo, samt adressättning för de tre
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samverkande kommunerna. KLMs kärnverksamhet består av fastighetsbildning i Sandvikens kommun. Enligt
avtal, kan myndigheten även ge fastighetsrättslig rådgivning till de kommunala förvaltningarna i Hofors och
Ockelbo.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, genom enheten för Verksamhetsstöd, ansvarar för beslut om
bostadsanpassningsbidrag för personer med funktionsnedsättning, inom alla tre kommuner.
Inom enhetens ansvarsområde ingår även samordning och handläggning av skolskjuts- och färdtjänstverksamhet
inom Sandvikens kommun, handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade för alla tre kommuner samt
ansvar för kontakten med medborgare och kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg i kollektivtrafikfrågor
för Sandvikens Kommun.
Inom enheten för Verksamhetsstöd finns även förvaltningens administrativa funktioner såsom ekonomistöd,
diarieföring, arkivansvar, utlämning av handlingar, fakturering samt nämndsadministration. De administrativa
funktionerna fungerar även som stöd till förvaltningens övriga verksamheter.

Volym/Verksamhetsmått
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MEDBORGARE
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande.
 Medborgarna ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Lätt att göra rätt: VGS arbetssätt präglas av rättssäkerhet och effektivitet med ett professionellt och respektfullt
bemötande. VGS är serviceinriktade och möjliggör för kunden att göra rätt på ett enkelt sätt. VGS vill ha nöjda
kunder genom att vara lyhörda och skapa arenor för delaktighet.
Mätmetod:
Mål 2020
VGS verksamheter har nöjda medborgare.
Målnivå: NKI för alla VGS kommuner sammanslaget
ska öka utifrån värde 2018.

Kommentar
Mätmetod: SKL:s undersökning INSIKT ”NöjdKund-Index”, NKI.
Utfall 2017: NKI VGS 72
Utfall 2018: NKI VGS levereras i april 2019.

VGS och dess verksamheter ger medborgarna möjlighet Mätmetod: Egen mätning/beräkning.
att påverka inom nämndens verksamhetsområden.

Målnivå:
Samtliga arbetsgrupper nyttjar
användardialog/tjänstedesign vid framtagande av
arbetssätt och/eller information.

Utfall 2018: 0%

VGS verksamheter är tillgängliga för medborgarna.

Mätmetod:
SKL:s undersökning INSIKT ”Nöjd-Kund-Index”,
NKI – del tillgänglighet.

Målnivå:
NKI – del tillgänglighet ska öka utifrån värde 2018.

Utfall 2017: NKI VGS 72
Utfall 2018: NKI VGS levereras i april 2019.
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MEDARBETARE
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
 Sandvikens kommun har motiverade och nöjda medarbetare.
 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet
samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Ansvar för helheten: VGS medarbetare är motiverade och arbetar i gemenskap för en trygg och attraktiv
arbetsplats. VGS medarbetare känner arbetsglädje, engagemang och delaktighet. VGS medarbetare hjälper
varandra och tar tillvara på varandras styrkor. VGS medarbetare är stolta, ansvarstagande och lojala i arbetet
med att nå målen. VGS vågar vara innovativa och är öppna för nya kunskaper och idéer. Medarbetarna
vidareutvecklas både professionellt och personligt för verksamhetens bästa. VGS tar ansvar för ett tydligt och
respektfullt bemötande.
Mätmetod:
Mål 2020

Kommentar

Medarbetarna upplever att de är engagerade i och har
inflytande över sitt arbete.

Mätmetod: HRI (Human resource index).

Målnivå: Human resource index (HRI) är minst 66.

Utfall 2017: HRI 61
Utfall 2018: HRI 64

VGS skapar förutsättningar för kompetensutveckling.

Mätmetod: Egen beräkning/mätning.

Målnivå: 100% av medarbetarna i VGS har en
kompetensros kopplad till verksamhetens behov.

Utfall 2017: 24 %
Utfall 2018: 100 %

VGS uppmuntrar sina medarbetare till att nyttja
friskvårdsförmånerna.

Mätmetod: Egen beräkning/mätning.

Målnivå: Andelen nyttjade friskvårdsförmåner är mer
än 65 %.

Utfall 2018: 62 % (gäller friskvårdstimme)
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HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.
FRAMGÅNGSFAKTORER
De globala hållbarhetsmålen är navet i en hållbar samhällsutveckling:
VGS bidrar både strategiskt och operativt till en hållbar samhällsutveckling. Med en samlad kompetens skapar
VGS ett tryggt samhälle med goda förutsättningar att verka, bo och leva i.
Mätmetod:
Mål 2020
VGS är delaktig i arbete med att skapa ett tryggt och
hållbart samhälle.

Kommentar
Mätmetod: Egen mätning/inventering.

Målnivå:
Utfall 2018: 77 %
Andelen antagna detaljplaner där offentliga samråd varit
en del av processen för framtagande är minst 75 %.
VGS utvecklar kommunernas trafiksystem och bidrar
till en trygg, attraktiv och hälsosam miljö.
Målnivå: NRI del kommunikation ökar för respektive
kommun utifrån värde 2018.

Mätmetod: SCB’s medborgarundersökning, NöjdRegion-Index, NRI, del kommunikation.
Utfall 2017: NRI del kommunikation Hofors: 54;
Ockelbo: saknas; Sandviken: 60
Utfall 2018: NRI del kommunikation Hofors: saknas;
Ockelbo: saknas; Sandviken: 58

VGS arbete bidrar till minskad miljö- och
klimatpåverkan i kommunerna.

Mätmetod: Egen mätning.

Målnivå: Antal informationsinsatser inom energi- och
klimatrådgivningen är minst 15 stycken.

Utfall 2017: 14 stycken
Utfall 2018: 15 stycken aktiviteter + 2 tidningsartiklar
+1 radiointervju
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EKONOMI
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
 Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.
FRAMGÅNGSFAKTORER
Samverkan för god resurshushållning: Med VGS samlade kompetens, en god ekonomisk medvetenhet, förståelse
och ansvar för helheten bidrar VGS till en hållbar och kostnadssmart utveckling. Genom ständiga förbättringar
och ett tydligt medarbetarskap vill VGS alltid vara i framkant av en hållbar samhällsbyggnadsprocess.
Mätmetod:
Mål 2020
VGS håller sig inom sin budgetram.
Målnivå: Positivt resultat vid bokslutet 31/12 2020.

Kommentar
Mätmetod: Månatlig uppföljning samt i delårsrapport
och årsredovisning.
Utfall 2018: VGS totalt + 6 780 tkr (Hofors: 1 069 tkr;
Ockelbo: 1 838 tkr; Sandviken: 3 873 tkr).

VGS ökar effektiviteten genom samverkan.

Mätmetod: Utsökning i tidredovisningssystem.

Målnivå:
Andel produktionstid per årsanställd är i genomsnitt
minst 70 %.

Utfall 2018: 67 %

Verksamhetsförändringar 2020
Större förändringar inom nämndens verksamhetsområde
Om Sandvikens kommun blir kommunal förrättningsförberedande kommun, KFF-kommun, för Hofors och
Ockelbo medför det att handläggningstiden för förrättningar minskar. Dessutom finns möjlighet att påverka
kvaliteten hos kommunernas registerkartor positivt.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds verksamheter kommer att utveckla befintliga digitala verktyg för
att få en modern digital plattform vilket ger effektivare processer och bättre service till medborgarna.

Utökningar


-

Effektiviseringar


-

Framtidsbild
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds verksamheter berörs av den utveckling som pågår i hela Sverige,
att införa en digital samhällsbyggnadsprocess. Detta går hand i hand med att hitta effektivare arbetssätt där
digitalisering är en stor del i genomförandet. Digital teknik i fältarbete tillsammans med införande av
användarens perspektiv kan leda till att minska behovet av dubbelarbete (t ex att överföra anteckningar från
pappersform till digital form) eller behov av kompletteringar i ärenden. Att inkludera användaren i utformandet
av blanketter, information, medborgardialoger eller tillsynsmetodik kan förhoppningsvis skapa mer legitimitet
för verksamheten. Parallellt behöver verksamheterna se över sina processer i syfte att förenkla och enas om
gemensamt tillvägagångssätt.
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Stora delar av verksamheterna är digital i den mån nuvarande teknik och lagstiftning möjliggör det, men
ambitionen är att aktivt utveckla och förändra arbetet i takt med att möjligheten finns.
VGS kommer fortsätta att sprida kunskap om, och därmed möjliggöra en mer slagkraftig användning av,
kommunernas geografiska information i olika planerings- och beslutssammanhang. För att nå regeringens mål att
digitala tjänster ska vara ett förstahandsval i offentlig sektor, behöver stabila tekniska förutsättningar finnas och
arbetssätt skapas så att det är enkelt att arbeta med GIS.
VGS verksamheter inom plan och bygg påverkas i hög grad av den omvärld och förutsättning som ges inom
bostadsbyggandet på nationellt plan. Avmattningen av den senaste tidens högkonjunktur inom framförallt
storstadsregionerna har ännu inte anlänt verksamhetsområdet för Västra Gästrikland. Behovet är stort av fler
bostäder och därmed tillhörande infrastruktur.
En eftersläpning i bostadsbyggande ska byggas ikapp. Samtidigt ska en mer hållbar samhällsstruktur planeras,
med förutsättningar för ett mer hållbart resande och en säker vattenförsörjning.
För att möta kraven på ett ökat bostadsbyggande och mer byggbar mark för näringsliv, ska planprocessen ses
över för att göra den effektivare i samarbete med andra verksamheter.
Projektet Gränsförbättring i Kungsberg pågår och möjligheter torde finnas att genomföra motsvarande projekt
över annat geografiskt område. Projektet ger positiva effekter för berörda skogsägare i samband med
fastighetsbildningsärenden, då gränsredovisningen förbättras.
Inom det geografiska verksamhetsområdet finns stompunkter utlagda. Med stompunkter avses fast markerade
punkter med kända koordinater i plan och/eller höjd. För att kunna arbeta effektivt inom mät- och
kartverksamheten behöver stompunkter finnas med viss täthet och ha bra kvalitet. Stompunkter kan ibland
försvinna när grävarbeten utförs. Ett mer omfattande arbete kommer att behöva göras för att ta ställning till hur
status är på stomnäten för att sen besluta om eventuella insatser för att bibehålla stomnät av tillräckligt god
kvalitet.
Ett fortsatt arbete inom miljö- och hållbarhet för att få fram nya möjliga miljöprojekt inom hållbart resande,
energi- och klimatrådgivning, naturvård och vattenvård.

Investeringar
Bilaga 1

Ekonomiska resurser
Bilaga 2
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Ekonomiska konsekvenser
Budget 2020-2022

UTK, Bilaga 1

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Belopp anges i mkr med en decimal. I de fall utökningen innebär en ekonomisk konsekvens för mer än
ett kalenderår ska den del som belöper på år två (helårseffekt) anges i nästkommande års kolumn.
Prioritering sker med gradering 1 som viktigast, 2 som näst viktigast och så vidare.

Budget 2020

Utökning

Prioritet

Plan 2021

Belopp

Delsumma:

Prioritet

Prioritet

Nettoförändring
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0,0

Prioritet

Belopp

0,0

Plan 2021

0,0

Belopp

Plan 2022

Belopp

0,0

Budget 2020

Prioritet

0,0

Plan 2021

Belopp

Delsumma:

Plan 2022

Belopp

0,0

Budget 2020

Effektiviseringar

Prioritet

0,0

Plan 2022

0,0

0,0

Investeringar
Budget 2020-2022

UTK, Bilaga 2

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Förändring av investeringsplan 2019-2021
Behovet av att förändra nu gällande budget och flerårsplan för åren 2018-2020 redovisas nedan.
För varje investeringsobjekt lämnas en kortfattad beskrivning av förändringsbehovet.
Kopplat till (x)

Investeringsobjekt / förändringsbehov

Mkr/År

Prioritet

Fastighet

Mål

Tas i bruk
(ÅÅÅÅMM)

Nya investeringar 2020-2022
De av nämnden planerade och prioriterade förändringarna av verksamheten på lång och kort sikt som
medför nya investeringar i inventarier och maskiner anges nedan.

Kopplat till

Investeringsobjekt / beskrivning

Mkr/År
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Prioritet

Fastighet

Mål

Tas i bruk
(ÅÅÅÅMM)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-08
Utbildnings- och kulturnämnden

§ 41

Dnr 2019/00170

Inför Års- och flerårsbudget 2020-2022
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Äskar för år 2020 medel till:
1. Förskolan
1512tkr till tre årsarbetare ny avdelning Wij förskola.
Utökad elevhälsa, en årsarbetare 613tkr.
Utökning av ram till avskrivningar inventarier 133tkr.
2. Grundskolan
1108tkr pedagogisk satsning NPF.
3. Gymnasieskolan
3100tkr för faktiska kostnader för elevkostnader.
4. Vuxenutbildningen
2100tkr till fyra årsarbetare, lärcentrum, IM och yrkesutbildningar.
280tkr för datorer och inventarier.
5. Kostenheten
500tkr utökad förskola, 1,25 årsarbetare.
Totalt äskar UKN 9 300tkr

Ärendebeskrivning
Ekonomiska förutsättningar
Utbildning- och kulturnämnden redovisar konsekvenserna utifrån
preliminära tilldelade ramar för års och flerårsbudgeten 2020–2022
Utbildning- och kulturnämnden har erhållit 136 584tkr år 2020, 138 853tkr
år 2021 och 141 167tkr år 2022.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2019-04-16.
Inlägg
Lena Schenström (C), Theresia Mörtman (SD), Rickard Lindstrand Levin
(M), Mussie Haile (S), Anna Lindahl (S), Joel Strömner (SD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Johansson, Ola, 0297-555 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Inför Års- och flerårsbudget 2020-2022
Förslag till beslut
Nämnden äskar för år 2020 medel till:
1. Förskolan äskar 1512tkr till tre årsarbetare ny avdelning Wij förskola.
Utökad elevhälsa, en årsarbetare 613tkr.
Utökning av ram till avskrivningar inventarier 133tkr.
2. Grundskolan äskar 1108tkr pedagogisk satsning NPF.
3. Gymnasieskolan äskar 3100tkr för faktiska kostnader för elevkostnader.
4. Vuxenutbildningen äskar 2100tkr till fyra årsarbetare, lärcentrum, IM
och yrkesutbildningar.
280tkr för datorer och inventarier.
5. Kosten äskar 500tkr för utökning av tillagningskök förskolan, 1,25
årsarbetare
Totalt äskar UKN 9 300tkr

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska förutsättningar
Utbildning- och kulturnämnden redovisar konsekvenserna utifrån
preliminära tilldelade ramar för års och flerårsbudgeten 2020–2022
Utbildning- och kulturnämnden har erhållit 136 584tkr år 2020, 138 853tkr
år 2021 och 141 167tkr år 2022.
Ärendet
Budget 2020–2022
Förskolan
Under senhösten 2019 kommer renovering och ombyggnation av Wij
förskola att färdigställas och tas i bruk. Den nya förskolan är utbyggd med en
avdelning mer än tidigare och verksamhetens personalgrupp behöver därför
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Datum

Ockelbo kommun

2019-04-16

UKN 2019/00170

utökas med 3 års-arbetare. Äskar för beräknad årskostnad 1512tkr. I
samband med nybyggnationen kommer förskolan att utrustas med
inventarier, 600tkr tidigare beslutat ärende och årets investeringar 700tkr.
För att klar avskrivningen på dessa inventarier äskar förskolan 133tkr
årligen.
Förskolans behov av arbete med elevhälsa har under senaste åren ökat. För
att säkerställa att förskolan arbetar efter de krav och riktlinjer som finns idag
har området för elevhälsa utökats. Äskar 613tkr, motsvarande 1 årsarbetare,
för att tillgodose den tjänsten.
Under 2018 övertog kommunen förskolan Lilla Jag efter att Humana inte
skulle driva den vidare. Det beloppet kommunen hade fördelat till den
fristående aktören täcker inte kostnaderna för oss att driva den vilket ger oss
ett underskott i budget.
Om förskolan inte får den önskade utökningen så innebär det att
barngrupperna kommer att öka, ligger redan över skolverkets
rekommendation. Förskolan kommer inte kunna möbleras upp på ett för
verksamheten lämpligt ändamål. Barn med särskilda behov kommer vi inte
kunna ge tidiga insatser så att deras utveckling sker som vi önskar.
Grundskolan
Liksom förskolan har grundskolan stora utmaningar med personal som har
kompetens för att möta skolans alla elever. För att ha möjlighet att tillgodose
elever behov med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, äskar
grundskolan 1108tkr.
Skolans budget täcker inte timplanen just nu. Modersmål erbjuder vi 40
min/vecka för de elever som har rätt att läsa modersmål. Det är för lite tid för
att uppnå de kunskapskrav som finns i ämnet.
Skolan har de senaste tre åren haft ökade kostnader för införandet av
digitalisering till elever i form av 1till 1-satsning med en dator per elev.
Enligt utbildning- och kulturnämndens beslut introducerades digitaliseringen
i högre takt än vad det fanns utrymme för i budgeten. Vi ska följa politiskt
fattade beslut, för att vi ska kunna göra det så behöver vi utökad budget.
Om vi inte ökar grundskolans budget så kommer elevernas måluppfyllelse
att sjunka. Fler elever kommer inte att klara sin skolgång vilket ger
kommunen ytterligare kostnader på sikt. Vi kommer även behöva ompröva
beslutet om 1 till 1.

Gymnasieskolan
Elever från Ockelbo kommun går i gymnasiet på andra orter då det inte finns
någon egen gymnasieskola inom kommunen. Elevantalet kommer under de
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kommande tre åren att vara fler än tidigare år, för att sedan sjunka i elevantal
igen. Detta betyder att kostnaden för gymnasiet kommer att öka, äskar 3100 tkr.
Alternativet om vi inte får medlen är att vi gör ett budgetunderskott på
motsvarande belopp då vi inte kan neka våra elever gymnasieutbildning.
Vuxenutbildning/SFI
Lärcentrum startar i Ockelbo kommun hösten 2019 och det finns för
innevarande år ingen budget för den verksamheten. Inför budget 2020 finns
det behov av motsvarande 1 års-arbetare till Lärcentrum och därför äskas
534tkr samt 100tkr för inventarier.
I nuläget finns inga yrkesutbildningar i Ockelbo kommun och det är vi
ensamma om i det samarbete som benämns Gästrikevux som också består av
Gävle, Hofors, Sandviken och Älvkarleby kommun. Mycket av kostnader för
uppbyggnaden av yrkesutbildningar kan i nuläget finansieras med statsbidrag
men också en egen insats förväntas. Om det ska finnas yrkesutbildningar så
behövs en 1 årsarbetare motsvarande 532tkr.
IT standarden är eftersatt när det gäller tillgänglighet av datorer och därför
äskas om 50 nya datorer inför 2020 till en kostnad av 180 tkr.
Det finns ett antal elever som i dagsläget har det som kallas IM-praktik och
finns kopplade till AME. Nu har vi fått ansökningar av de första ungdomarna
om studier och om det ska ske i Ockelbo så finns det ingen budget som är i
närheten för att täcka de behoven. Ska IM finnas i Ockelbo så krävs en
satsning på motsvarande 2 årsarbetare motsvarande 1075tkr.

Framtid
Förskolan
Utredning om förskolan i kommunen har påbörjats och kommer att redovisas
UKN i september, vision för förskolan 2030.
Grundskolan
Grundskolan står i utmaningar vad det gäller att fler elever lyckas och kan
komma in på önskat gymnasieprogram. Meritvärdet har de sista åren sjunkit
men det som är än mer adekvat är att vi arbetar med andel elever som uppnår
behörighet till gymnasieskolan. För att vi ska kunna göra det så behöver vi
kompetens höja personalen mot elever med särskilda behov, anpassa
studiemiljön så att den passar fler elever.
Att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera behörig
personal. Kunna anställa behörig personal är en mycket stor utmaning pga
rådande brist på behöriga,
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Vuxenutbildning/SFI
Vi har ett behov av att utbilda arbetskraft på orten i allt större utsträckning,
finns möjligheter till detta i form av Lärcentrum som vi idag har teknisk
utrustning för men kräver också att vi har utrymme för personal som jobbar
med det.
Att arrangera fler yrkesutbildningar på orten är fullt möjligt men där behöver
vi en politisk viljeinriktning för vuxenutbildningen i kommunen

Fritid
Utbildnings- och kulturnämnden vill flytta anläggningsfrågor i sin helhet till
kommunstyrelsen och teknikområdet.
Behov av att se över och att öka anslaget till föreningsbidrag. Bidraget har
legat på samma nivå över lång tid. Många föreningar har hört av sig till
kommunen och bett om ekonomisk hjälp då ”föreningsgnistan” håller på att
slockna. Rimligt att vi justerar upp föreningsbidragen enligt traditionell
uppräkning varje år.

Kostverksamheten
Kommande livsmedelsavtal blir klart hösten 2019. Högre priser är att vänta.
Kosten äskar medel i och med förskolans utökning samt att förskolans
tillagningskök på Wij ska bemannas. 1,25 årsarbetare vilket ger en ökad
kostnad på 500tkr.

Ola Johansson
Förvaltningschef
UKN

Beslutet ska skickas till
Ekonomiutskottet
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FOLKBOKFÖRDA BARN I OCKELBO KOMMUN (2019-04-11)
Föd år

Gäv

Ling

Åby

Jädr

Åmot

S:a

2013
2014
2015
2016
2017
2018

27
42
29
27
37
34

6
3
10
9
2
4

20
13
16
9
12
17

3
0
3
2
0
1

3
4
6
3
2
4

59
62
64
50
53
60

Födda år 2013-2017
288
Födda år 2018
ej inskrivna

Placerade barn 2019-05-01
STENHUGGAREN
Trollsländan
Biet
Fjärilen
Myran
Nyckelpigan
Ängen
Lilla jag
WIJ
Kaplan uppe
Kaplan nere
Mumin
Smultronet

131
13
14
16
18
25
20
25
83
31
24
15
13

JÄDRAÅS
ÅMOT
LINGBO
Summa kommunen

7
17
23
261

Tillkommande
Svalan
Andra kommuner
Summa totalt

19
3
283
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OCKELBO KOMMUN
Elevstatistik per 2019-04-11
PERSLUNDASKOLAN
Läsår

Åk 4

18--19
19--20
20--21
21--22
22--23
23--24

Åk 5
64
52
51
55
70
59

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9 Åk 4-6

Åk 7-9

Totalt

46
64
52
51
55
70

53
46
64
52
51
55

44
53
46
64
52
51

56
44
53
46
64
52

70
56
44
53
46
64

163
162
167
158
176
184

170
153
143
163
162
167

333
315
310
321
338
351

GÄVERÄNGESKOLAN
Läsår
F-kl
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 1-3

Totalt

27
37
37
45
39
36

25
27
37
37
45
39

34
25
27
37
37
45

-

-

-

86
89
101
119
121
120

123
126
146
158
157
159

ÅBYGGEBY SKOLA
Läsår
F-kl
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 1-6

Totalt

26
28
33
22
17
25

18
26
28
33
22
17

-

-

-

72
87
83
72
64
56

105
109
100
97
78
70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

55
70
59
62
64
50

51
55
70
59
62
64

52
51
55
70
59
62

64
52
51
55
70
59

46
64
52
51
55
70

53
46
64
52
51
55

44
53
46
64
52
51

56
44
53
46
64
52
48

70
56
44
53
46
64

18--19
19--20
20--21
21--22
22--23
23--24

37
37
45
39
36
39

18--19
19--20
20--21
21--22
22--23
23--24

33
22
17
25
14
14

28
33
22
17
25
14

OCKELBO GRUNDSKOLA
År
18--19
19--20
20--21
21--22
22--23
23--24

F-kl
70
59
62
64
50
53

Total
561
550
556
576
573
580

F-3
228
235
246
255
235
229

Åk 4-6

163
162
167
158
176
184

Åk 7-9 Perslunda

170
153
143
163
162
167

333
315
310
321
338
351

GYMNASIESKOLAN
Antal elever 2019-2024
Läsår

Åk 1

18--19
19--20
20--21
21--22
22--23
23--24

Kalenderår
Läsår
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Elever/läsår
Elever/kalenderår

Åk 2
57
78
58
48
58
49

Åk 3
61
57
78
58
48
58

Total
49
61
57
78
58
48

Ökn/minskn

167
196
193
184
164
155

29
-3
-9
-20
-9

2018

2019

2020

2021

2022

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

57
61
49
167

78
57
61
196
182

58
78
57
193
195

49

48
58
78
184
189

58
48
58
164
174

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-16
Socialnämnden

§ 29

Dnr 2019/00111

Konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget
2020-2022
Socialnämndens beslut
Godkänna redovisade konsekvenser.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har att redovisa konsekvenserna utifrån fastställda ramar i
flerårsbudget 2020 – 2022.
Socialnämnden har erhållit en preliminär budgetram för 2020 på 148 605 tkr
och ramen för 2021 är 151 552 tkr. (145 770 tkr 2019)
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2019-05-03.
Inlägg
Jörgen Alkberg (S)
Liz Zachariasson (SD)
Birgitta Åstrand (C)
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Referens

SOC 2019/00111

Callenmark, Johan, 0297-555 77
johan.callenmark@ockelbo.se
Socialnämnden

Konsekvenser utifrån fastställda ramar i flerårsbudget
2020-2022
Förslag till beslut
Godkänna redovisade konsekvenser.

Ärendet
Socialnämnden har att redovisa konsekvenserna utifrån fastställda ramar i
flerårsbudget 2020 – 2022.
Socialnämnden har erhållit en preliminär budgetram för 2020 på 148 605 tkr
och ramen för 2021 är 151 552 tkr. (145 770 tkr 2019)
Socialnämndens uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt viktigt;
både för människorna verksamheten möter men också för att Ockelbo ska
vara en attraktivt ort att bo och leva i.
Kraven från samhället och medborgarens behov förändras över tid och vi
måste hänga med i den utvecklingen. Ett enda beslut kan snabbt generera
höga kostnader för nämnden.
Utifrån de fastställda ramarna vill vi lyfta fram följande
förändringar/utmaningar;


Hemsjukvård
Ökat tryck på hemsjukvården – alltmer avancerad hälso- och
sjukvård utförs i den enskildes hem, det vill säga i ordinärt eller
särskilt boende. 2019 anställdes en extra undersköterska vilken
avlastat sjuksköterskorna. Klarar budget med nuvarande
förutsättningar.
Skall hemsjukvården framgent arbeta mer förebyggande samt öka
insatserna inom rehab så behövs fler resurser inom yrkesområdena fysioterapeut/arbetsterapeut.
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IFO
IFO är idag en bred verksamhet med flera, vitt skilda,
verksamhetsområden. Ofta krävs snabba beslut där det ställs krav på
flexibilitet, samarbete och samverkan.
Verksamheten ställer höga krav på ansvarig chef. En möjlighet att
avlasta denne kan vara att avdela en erfaren socialsekreterare som del av
tid arbetar nära/tillsammans med chefen.
Dennes uppgift skulle vara att stötta kollegor med viss arbetsledning och
beslutsstöd samt vara processbärare mellan olika avdelningar inom
förvaltningen. Målsättningen är att lösa detta inom befintlig budgetram
ram.



Särskilt boende
Beläggningen på ”vanliga platser” har under året minskat. Kommer
sannolikt att se likadant ut kommande år. Antal brukare på
korttidsboende och demensavdelningen ökar däremot, vilka kräver högre
personaltäthet. Kostnaderna kan därmed komma att öka.
En satsning på kompetens inom demensvård kommer att inledas.
Bedöms klara budget inom ramen för förvaltningens ramar.



LSS/SOL
Klarar budget med nuvarande förutsättningar. Nya beslut kan dock leda
till ytterligare kostnader.
Gruppbostad Gärdesgården har ett ökat omvårdnadsbehov vilket kräver
mer resurser - löses genom omfördelning av resurser/budgetmedel.



Hemtjänst
Minskat antal beslut under Q1. Ett antal brukare har fått beslut om
särskilt boende. Ökad andel äldre i kombination färre resurser samt
ökade krav på kompetens kräver en mer flexibel verksamhet. En översyn
av ett utökat samarbete med Bysjöstrand kommer därför att initieras.



Stab
Införandet av Treserva har 2018 och första halvan av 2019 krävt en
projektledare på 100 %. Tanken är att denna tjänst övergår till en
kombinerad systemägare/projektledare tjänst för att stötta verksamheten.
Hanteras inom nuvarande budgetram.



Handläggning
LSS utredningen föreslår tre nya LSS-insatser;
- Personlig service och boendestöd
- Personligt stöd till barn
- Förebyggande pedagogiskt stöd
Träder i kraft först 1/1 2022. Oklart hur detta påverkar verksamheten.
Håller budget med nuvarande förutsättningar.
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Övrigt
-

Riktat stimulansbidrag för äldreomsorg 400 000 tkr ansöks.

-

Riktat stimulansbidrag ”ökat kunskap demens” ansöks.

-

Heltidsresan/ heltid som norm återstartas under Maj 2019. Här
ingår även översyn av delade turer. Översyn/analys kring hur
detta påverkar ekonomin pågår.

För att hålla nere kostnaderna har Socialförvaltningen använt sig av ett antal
internutbildare – HLR, Lyft/förflyttningsteknik, IBIC samt
Demensutbildning grund är några exempel.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden avser lägga budget inom angiven budgetram.
Med nuvarande förutsättningar ser vi inget behov av att äska ytterligare
medel*.
* Det finns önskemål från kommunal att höja OB. Beslut fattas av
ekonomiutskottet. OM beslut fattas måste medel tillskjutas för detta.

Johan Callenmark
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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KS 2019/00239

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

Lokalt arbetstidsavtal inom kommunals avtalsområde
Personalutskottets förslag till ekonomiutskottet/kommunstyrelsen

1. Kommunals skrivelse diskuteras vidare vid personalutskottets
sammanträde i september 2019.
2. Inför sammanträdet i september 2019 ska omvärldsbevakning,
lönekartläggning samt uppdaterad löneanalys säkerställas.
3. Förslag till ekonomiutskottet är att beakta behov av medel för att inför år
2020 möjliggöra en lönesatsning för personal inom vård och omsorg.
4. Alla elever som genomgår omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig
utbildning) och uppfyller kompetenskraven kommer att erbjudas en
tillsvidareanställning i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunal har inkommit med ett yrkande om ett lokalt arbetstidsavtal som
innebär en högre OB ersättning än vad avtalet anger.
Sammanställning av yrkandet
Avser OB -tid/tim
A Storhelg
B Veckoslut
C Vardag natt
D Vardagkväll

AB 2019
108,20
55,30
47,40
22,40

Yrkande
152,10
71,83
56,40
37,23

Ökning i kr
43,90
16,53
9,00
14,83

Ökning i %
40,6%
29,9%
19,0%
66,2%

Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunal 2019-03-18, Lokala tidsavtalet Helmer och avtalet
AB

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen via ekonomiutskottet
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Riktad lönesatsning 2019 – omfördelning av
budgetanslag
Personalutskottets förslag till ekonomiutskottet/kommunfullmäktige

Budgetanslag om 250 000 kronor avseende riktad lönesatsning fr o m 2019
omfördelas från kommunstyrelsen till socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Riktad lönesatsning 2019 kommer att gälla för personal inom individ- och
familjeomsorg. Lönesatsning gäller fr o m 1 januari 2019 och kommer att
genomföras i samband med ordinarie lönerevision.
Processen har diskuterats och redovisats för personalutskottet vid
sammanträdet i april 2019. Enhetschef för individ- och familjeomsorg var
inbjuden till detta sammanträde.
I och med att överläggningarna kommer att genomföras under våren 2019
ska de riktade medlen om 250 000 kronor omfördelas från kommunstyrelsen
till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Personalutskottet 2019-04-09, § 9
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KS 2019/00351

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

Personalstrategiska dokumentet med mål och
handlingsplan 2020
Personalutskottets förslag till beslut
Processen med personalstrategiska dokumentet, handlingsplan och mål för
2020 diskuteras vidare vid personalutskottets sammanträde i september
2019.
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 (diskussionsunderlag)
− Sjukfrånvaron ska inte öka.
− Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka
− En värdegrund för kommunen ska utarbetas (mål 2019)
− Förslag till mätbara mål diskuteras vidare
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
Delges
Ekonomiutskottet
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KS 2019/00360

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

Långsiktig investeringsplan 2020-2026
Förslag till beslut
Långsiktig investeringsplan budget 2020 och plan 2020 - 2026 diskuteras
vidare vid ekonomiutskottet i oktober 2019.
Sammanfattning av ärendet
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger
per år. Detta ske i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I
samband med beslut om års- och flerårsbudget 2020 -.2022 ska planen
aktualiseras och en ny plan för perioden 2020 – 2026 ska tas fram.
Beslutsunderlag
Långsiktig investeringsplan 2020 – 2026
Ärendet
Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå
Utgångspunkt
Kommunens totala investeringsnivå fastställdes inför 2009 till 10,0 mkr/år
med viljeinriktningen att ge förutsättningar för att möta kommande
investeringsbehov inom förskolan, grundskola och kostverksamheten.
Investeringsmedel om 7,0 mkr fördelades till styrelse och nämnder.
Reducering om 3 mkr/år vid tilldelning av investeringsmedel har varit en del
i den långsiktiga planeringen för att möta investeringen av kommunens
framtida skola.
Förändringar
Investeringsnivån har successivt utökats för att sedan 2016 vara fastställd till
11,0 mkr/år
Investeringsnivån (grundnivån) 11,0 mkr/år kvarstår även för 2020 - 2022.
För att finansiera kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr av
den totala investeringsramen fördelats.
Större investeringar beaktas i särskild ordning.
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Större investeringssatsningar
Framtidens centrum
Fullmäktige beslutade inför 2016 om tillägg om 5,0 mkr för investering i
Framtidens centrum (torget). Dessa medel har inför 2017 omfördelats till
Framtidens centrum 2.0 (lokaler).
Att beakta när i tid grundprojektet Framtidens centrum (torget) ska hänföras
till (år 2021).
Förskola södra/centra Ockelbo
 Investeringsanslag avseende investering av kommunens förskola i
södra/centrala fastställs till max 25,0 mkr.
 Fullmäktige har beslutat om utökad investeringsram om 5,0 mkr utifrån
att utformningen av den nya förskolan har inte varit fastställd när beslut
togs.
 Ytterligare en utökad investeringsram om 3,0 mkr för tillkommande
kostnader tillagningskök i samband med om- och nybyggnation Wij
förskola.
 Förslagen innebär en total investeringsram för nya förskolan om 33,0
mkr.
Möjligheternas hus
 Under 2016 har fullmäktige beslutat om tillägg om 6,0 mkr för
investering i Möjligheternas hus/kombihall.
 Inför 2017 har fullmäktige beslutat om ytterligare tillägg om 3,0 mkr
samt 0,9 tkr via omfördelning inom kommunstyrelsens
investeringsbudget 2017 (totalt 3,9 mkr för år 2017).
 Ytterligare tillägg 2018 om 4,0 mkr. Totalt anslag 13,9 mkr.
Energieffektivisering
 Energieffektivisering Centrumhuset om 9,5 mkr har beaktats inför
budget 2018. Finansieras via omfördelning till Gröna lån.
 Sedan tidigare har 700 tkr avsatts i planen för belysningsstolpar
Wijåkern mot Åbyggeby år 2020.
Förändring investeringsbudget nämnder
Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning
från kommunstyrelsen.
Att beakta
Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess.
I planen anges behov av att avsätta medel till kommunens gång- och
cykelvägar, 5,0 mkr, avsätts år 2021.
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OCKELBO KOMMUN
Långsiktig investeringsplan - Budget 2019 - plan 2020 - 2025
Övergripande kommunstyrelsen
Framtidens centrum (torget)
Framtidens centrum 2.0 (omfördelning)
Möjligheternas hus
Förskola södra
Administration, m m
Dokumenthanteringssystem
Belysningsstolpar Wijåkern mot Åbyggeby
Eneergieffektivisering
Larm Bysjöstrand
Kommunal ledningsplats
Markinköp
Gång- och cykelvägar
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, byarna
Wij Trädgårdar
Ockelbo ryttarförening
Teknikområdet
Totalt kommunstyrelsen
Investeringsbudget - nämnder
Utbildnings- och kulturnämnd (äskande om
680 tkr avslås)
Socialnämnd (150 tkr omf från 2016)
Investeringsbudget - nämnder

Ekonomiutskottet 2019-05-20--21

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

Plan
2019

Plan
2020

3 100

700

2 700

3 300

3 300

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

600

600

Nytt beslut om torget måste tas.

0
6 000
650

5 000
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14 410

18 950
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16 220
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11 000
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RAM 2017 - 2027
Prognos investering 2017-2027
Avvikelse
Upplåning Kommuninvests Gröna lån
Egen finansiering
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110 000
160 730
-50 730
9 500
-41 230
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KS 2019/00361

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

Instruktioner delårsbokslut per 2019-08-31
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen
Instruktioner för delårsbokslut per 31 augusti 2019 godkänns
Sammanfattning av ärendet
Ny lag om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft 1 januari
2019 och gäller from räkenskapsår 2019. Den nya lagstiftningen anger att
delårsrapporten ska beslutas i styrelsen inom två månader.
För att möta ny lagstiftning har perioden för delårsbokslutet ändras fr om
2019 till att vara per 31 augusti. Processen blir då att det kompletta
delårsbokslutet behandlas av kommunstyrelsen den 29 oktober och
fullmäktige den 25 november. Respektive nämnds delårsbokslut behandlas
av nämnd i oktober.
Ockelbo kommun sammanställer ett delårsbokslut per år och fr o m 2019 för
perioden per den 31augusti. Instruktioner för kommunens delårsbokslut ska
behandlas av kommunstyrelsen i juni 2019.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
av fullmäktige beslutade målen.
Sammanträdesdatum och arbetsgång
Kommunstyrelsen den 29 oktober 2018
Det kompletta delårsbokslutet kommer att behandlas av kommunstyrelsen
den 29 oktober 2019. Nämndernas verksamhetsberättelser kommer att ingå i
delårsbokslutet och behandlas vid samma tillfälle.
Nämndernas verksamhetsberättelse presenteras utifrån bifogade
instruktioner.
Samtliga ordföranden, förvaltningschefer och ordförande och VD för
Ockelbogårdar AB ska delta vid kommunstyrelsens sammanträde och
redogöra för respektive nämnd/bolag resultat.
Beslut i fullmäktige den 25 november 2019.
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Beslutsunderlag
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2019-05-11
Ärendet
Instruktioner respektive nämnds verksamhetsberättelse
Delårsbokslutet är inte lika omfattande som en årsredovisning, men strukturen ska
vara den samma. Nämndernas verksamhetsberättelse ska i likhet med
årsredovisningen innehålla följande sex rubriker:
1. Verksamheten - Kort beskrivning av nämndens verksamhet
2. Viktiga händelser under året - Kommentar till händelser under året.
3. Mål/ måluppfyllelse - Verksamhetsberättelsen ska innehålla kommentarer till
måluppfyllelse utifrån nämndernas mätbara mål
4. Ekonomisk redovisning - Kommentarer till resultatet ska anges och kommentar
till måluppfyllelse med koppling till god ekonomisk hushållning. Detta utifrån
kommunens finansiella målsättning:
”God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla
verksamheter”.
Kommentarer till resultatet ska anges enligt följande:
XXXnämnden redovisar ett underskott/överskott för perioden om -/+XX mkr,
vilket förklaras av (ange förklaring).
Kommentarer till periodens resultat och årsprognos med måluppfyllelse ska
anges. Om det vid någon av styrelse och nämndernas uppföljning redovisas en
budgetavvikelse ska en åtgärdsplan finnas med i delårsbokslutet.
Drift- och investeringsredovisning
Redovisningen är uppdelad utifrån nedanstående rubriker och gäller för både
drift- och investeringsbudgeten.
Budget
2019

Budget
2019-08-31

Delårsbokslut
2019-08-31

Avvikelse
2019-08-31

Delårsbokslut
2018-08-31

Prognos
2019



För att erhålla ett rättvisande resultat är det är av vikt att kontrollera
redovisningen extra noga under augusti månad.



Fakturaportalen ska vara tömd den 31 augusti 2019. Inga fakturor får
ligga kvar i portalen, eftersom det påverkar redovisningen.



Vid delårsbokslutet ska jämförelse med föregående års delårsbokslut
göras.

5. Framtiden – Kommentarer till nämndens förväntade utveckling inom den
närmaste framtiden. Möjligheten finns även att lyfta fram områden som
nämnden anses vara av särskild vikt.
6. Uppföljning av nyckeltal - De nyckeltal som presenterades vid
fastställande av budgeten är av vikt att följa upp.
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Avvikelse
2019

Datum

Ockelbo kommun

2019-05-11

KS 2019/00361

Övriga förutsättningar
Nämndernas delårsbokslut ska vara max tre sidor (exkl drift- och
investeringsbilagan och måluppfyllelse).
Internkontrollplanarbetet
Avstämning och uppföljning av internkontrollplan 2019 ska ske i samband
med delårsbokslutet med kommentarer i verksamhetsberättelsen.
Övriga områden att kommentera
Personalstrategiska dokumentet
Varje nämnd ska redovisa sjukfrånvaro per nämnd och uppdelat på kön.
Måluppfyllelse ska anges och jämföras med samma period föregående år.
Varje nämnd ska separat kommentera nämndens arbete utifrån det
personalpolitiska dokumentet.
Miljöredovisning
Nämndernas miljöarbete ska redovisas särskilt och kommer att
sammanställas till en övergripande skrivning. Nämnderna ska presentera
vilka mål från miljöprogrammet som man arbetat med och på vilket sätt.
Instruktionerna kommer att kompletteras med


Kommunövergripande mål, mätbara mål och nämndernas mätbara
mål.



Personalstrategiska dokumentet med handlingsplan för 2019.
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Datum
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Referens

KS 2018/01185

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

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Förslag till beslut
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation om att
gemensamt med övriga kommuner finansiera en nationell samordning antas.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid
sammanträde den 14 december 2018 beslutat att rekommendera
kommunerna att gemensamt finansiera tjänster som tillhandahålls nationellt
med stöd från SKL.
För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver
samtliga kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende
rekommendationen senast den 15 juni 2019. Förslaget omfattar en samlad
gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning av:
•

De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälsooch sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens
verksamheter

•

Stöd för uppföljning och analys genom t ex brukarundersökningar
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet
och resultat

•

Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Finansiering
Den totala kostnaden beräknas till max 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95
kr/invånare i kommunen. För Ockelbo kommun innebär det en kostnad om
ca 12 tkr och ska beakta inom kommunstyrelsens budgetram. Finansieringen
gäller för fyra år, 2020 - 2024.
Beslutsunderlag
 Meddelande från styrelsen 15/2018 – Rekommendation, SKL
 Rekommendation om gemensam finansiering, tjänsteskrivelse 201901-30
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 15/2018

Vårt ärendenr:
18/00003

2018-12-14

Kommunstyrelserna

Meddelande från styrelsen – Rekommendation till
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Ärendenr: 18/00295

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14
december 2018 beslutat:
1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun.
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.
3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni
2019.
Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla
från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.
Behov av ställningstagande från alla kommuner
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår
från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL
tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.
För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se
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kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den
15 juni 2018.
Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@skl.se med hänvisning till
ärendenummer 18/00295.
Bakgrund
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik,
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap
ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter.
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.
De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s
ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande
överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade.
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma
om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna
utformas.
En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är
att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa
medel ska användas – tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.
För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan,
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning.
Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för
de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med
SKL.
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i
ledning och styrning av:
•

de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.
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•
•

stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Rekommendationen redovisas i bilaga 1.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande
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Vårt dnr: 18/00295

KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH
KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD
Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Förankrings- och beslutsprocess under 2018:

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg
och primärvård och äldreomsorg 19 april.
2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april,
18 maj och 7 september.
3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30
augusti.
4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september.
5. Information till AU 14 juni.
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och
överläggning med beredningen för socialpolitik och
individomsorg 13 september.
7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för
socialpolitik och individomsorg 15 november.
8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november.
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december.
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Inledning
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad
socialtjänst av hög kvalitet.
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande.
Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna;
• Kunskapsstöd
• Uppföljning och analys
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för
att socialtjänstens verksamheter har:
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas.
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera
dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister,
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.
• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar.
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar
utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av
kvalitet och resultat.
Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och
evidensbaserad socialtjänst.
Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver
2
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med
stöd av SKL.
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva
sin verksamhet som tidigare.
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten
och den kommunala hälso- och sjukvården.

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal
finansiering och medverkan i ledning och styrning av:
•

•

•

de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälsooch sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens
verksamheter.
stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet
och resultat.
nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen.

Varför behöver kommunerna finansiera detta?
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.
3
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska
användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom
socialtjänsten.
Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området
kunskapsstyrning inom landsting/regioner:
• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr.
• Nationell patientenkät = 9,5 mkr.
• Stödfunktion för att stödja etableringen av
landstingens/regionernas gemensamma system för
kunskapsstyrning = 7 mkr.
Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för
ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc.
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen.
Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrning för både
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.
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Förslag till beslut
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och
medverkan i ledning och styrning av:
•

•

•

de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälsooch sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens
verksamheter.
stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet
och resultat.
nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Förslag till beslut:
1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL,
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en
kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare
i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).
1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för
utveckling utöver förvaltning.
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen.
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att
leda arbetet.
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen
för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna
får en rabatt på 10 procent.
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar
långsiktigt.
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation
samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade
förslaget senast den 15 juni 2019.
Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om
rekommendationen antas eller inte.
Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande ledningsoch styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt
många kommuner antar rekommendationen.
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Uppföljning och analys
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån
kommunernas och landstingens/regionernas behov.
Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens
verksamheter.
De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget
är:
• Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott,
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)
• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)
• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom
(används av 289 kommuner)
• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av
63 kommuner)
• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60
kommuner)
Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling.

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex.
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete.
De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:
1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård,
missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).
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•

ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22
kommuner i pilotundersökningen 2017).
2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både
kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102
kommuner och åtta privata aktörer 2017).
Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna.
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.
Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling.
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Nationell samordning för
gemensam utveckling av
kunskapsstyrning
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och
sjukvård.
För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en
vidareutveckling av:
• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter
(i Partnerskapet).
• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan
med Rådet för styrning med kunskap.
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att
kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens
verksamheter.
• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.
Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning,
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.
Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr.
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Bättre insatser för brukare
och bättre förutsättningar för
huvudmännen
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell
samordning:
•
•
•

•
•

•

Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.
Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5
procent (Senior alert).
Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i
socialtjänstens verksamheter.
NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga
kommunernas behov av kunskapsstöd.
Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex.
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården.
Kommunerna har genom NSK-S samverkat med
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk
hälsa.
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En önskan om medverkan
från samtliga kommuner
Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis)
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att
kunna erbjudas nationellt framöver.
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Ledning och styrning av det
gemensamt finansierade
delarna
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.
När det gäller styrning och ledning avseende de nationella
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-12

1(1)
Referens

KS 2019/00384

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

Äskande om tilläggsanslag utbildnings- och
kulturnämnden
Förslag till beslut
Utbildnings- och kulturnämndens äskande om maximalt 145 000 kronor i
tilläggsanslag beviljas.
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden har inkommit med äskande om
tilläggsanslag om 145,0 tkr till utökning av anslag till föreningsbidrag och i
detta fall bidrag till Jädraås Folkets Hus.
Föreningen har behov av att byta en värmepump för att slippa värma upp
lokalen med olja vid minus 6 grader. Föreningen har även sökt stöd ifrån
extern finansiär där svaret väntas komma under slutet av maj månad.
Summan kan bli lägre om det blir positivt svar från externa finansiärer.
Beslutsunderlag
Utbildning- och kulturnämnden 2019-05-08, § 44
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-08
Utbildnings- och kulturnämnden

§ 44

Dnr 2019/00182

Föreningsbidrag Jädraås Folkets Hus
Utbildnings- och kulturnämndens beslut
Äskar om ett tilläggsanslag från Kommunstyrelsen på 145 tkr.
Ärendebeskrivning
UKN står nu inför slutspurten i fördelning av föreningsbidragen och
marginalerna är väldigt knappa för att göra de satsningar som på lång sikt
skall förbättra ekonomin för de föreningar som driver egna anläggningar.
Jädraås Folkets Hus har sökt investeringsmedel på 145 tkr till att byta ut den
värmepump som finns idag mot en större för att slippa värma upp byggnaden
med olja vid -6 grader och kallare. Jädraås Folkets Hus har även sökt stöd
ifrån extern finansiär där svaret väntas komma under slutet av maj månad.
Denna satsning har gjorts i ett antal anläggningar i kommunen med ett
mycket gott resultat, detta görs för att förbättra miljön och för en hållbarare
ekonomi för föreningarna. Då det inte finns utrymme i den normala budgeten
för dessa investeringar så äskar UKN om ett tilläggsanslag från KS på 145
tkr. Summan kan bli lägre om det blir positivt svar från externa finansiärer.
Beslutsunderlag
Ansökan från Jädraås Folkets Hus – investeringsmedel.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-04-25

1(1)
Referens

UKN 2019/00182

Johansson, Ola, 0297-555 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Föreningsbidrag – Jädraås Folkets Hus
Förslag till beslut
Äskar om ett tilläggsanslag från Kommunstyrelsen på 145 tkr.
Sammanfattning av ärendet
UKN står nu inför slutspurten i fördelning av föreningsbidragen och
marginalerna är väldigt knappa för att göra de satsningar som på lång sikt
skall förbättra ekonomin för de föreningar som driver egna anläggningar.
Jädraås Folkets Hus har sökt investeringsmedel på 145 tkr till att byta ut den
värmepump som finns idag mot en större för att slippa värma upp byggnaden
med olja vid -6 grader och kallare. Jädraås Folkets Hus har även sökt stöd
ifrån extern finansiär där svaret väntas komma under slutet av maj månad.
Denna satsning har gjorts i ett antal anläggningar i kommunen med ett
mycket gott resultat, detta görs för att förbättra miljön och för en hållbarare
ekonomi för föreningarna. Då det inte finns utrymme i den normala budgeten
för dessa investeringar så äskar UKN om ett tilläggsanslag från KS på 145
tkr. Summan kan bli lägre om det blir positivt svar från externa finansiärer.
Beslutsunderlag
Ansökan från Jädraås Folkets Hus – investeringsmedel.

Ola Johansson
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum

2019-03-17

1(1)
Referens

KS 2019/00233

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

Målstyrningsmodell Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Ockelbo kommuns styrmodell består av nedanstående mål och beslutsnivåer:
Mål nivå

Beslutsnivå

Vision 2030 – Plats att växa
Kommunövergripande strategier

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Nämndernas mätbara mål

Kommunfullmäktige

Verksamhetsplaner
Handlings/aktivitetsplaner (vid behov)

Kommunchef/förvaltningschef
Verksamhetsansvarig

Sammanfattning av ärendet
Målstyrningsmodell

Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är
kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande
strategier utarbetats. Därefter och utifrån Visionen och strategierna har
kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.
Visionen och strategierna kommer att diskuteras varje år i samband med
fastställande av budget. Nämndernas mätbara mål ska behandlas varje år i samband
med fastställande av budget.
Förslaget enligt ovan innebär en tydligare styrmodell som klargör var besluten av
de olika målen tas. Förslaget är också att verksamhetsplaner beslutas av respektive
förvaltningschef. Detta förutsätter dock en bred förankring i den egna verksamheten
och en dialog med respektive nämnd innan fastställande av verksamhetsplan.
Bakgrund
Ockelbo kommun har under 2017 och 2018 reviderat sin Vision (Vision 2030) och
tagit fram sex strategier utifrån Vision 2030. Arbetet har bedrivits genomförts med
bred förankring med både politik och förvaltningar. Vision 2030, strategierna och
nämndernas mätbara mäl har sedan beslutats av kommunfullmäktige.
Under hösten 2018 har nämnderna tagit fram mätbara mål som förvaltningarna har
att arbeta med under verksamhetsåret. Det har inte fattats något beslut angående
verksamhetsplaner och ovanstående förslag är ett sätt att tydliggöra styrmodellen
och också föra in verksamhetsplaner i styrmodellen.
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1(3)
Referens

KS 2019/00307

Modigh, Henrik, 026-24 21 06
henrik.modigh@sandviken.se
Kommunstyrelsen

Upprättande av kommunövergripande Översiktsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning i
uppdrag att påbörja arbetet med en projektplan för framtagande av ny
kommunövergripande Översiktsplan.
Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen, 3 kap § 1, ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan.
Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver kommunens avsikter när
det gäller framtida mark och vattenanvändning i form av exempelvis
strategier för bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, naturmiljöer med flera
intressen.
Gällande Översiktsplan för Ockelbo kommun antogs av kommunfullmäktige
2013-05-06.
Ärendet
Enligt plan- och bygglagen, 3 kap § 1, ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan.
Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver kommunens avsikter när
det gäller framtida mark- och vattenanvändning i form av exempelvis
strategier för bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, naturmiljöer,
riksintressen med flera.
Syftet med framtagande av projektplan för en ny kommunövergripande
översiktsplan är att arbeta fram en ny modern och aktuell översiktsplan för
kommunens mark- och vattenområden. Innehållet i översiktsplanen ska vara
av strategisk karaktär för att undvika att det blir omodernt direkt efter
antagandet.
Projektet blir även starten för en kontinuerlig översiktsplaneprocess där
aktualiseringen kan ske mer regelbundet genom mindre uppdateringar och
tillägg till översiktsplanen.
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Datum

2019-05-24

Ockelbo kommun

KS 1.1.1.1
2019/00307

Översiktsplanen ska medverka till att uppfylla Ockelbos Vision 2030 genom
att utarbeta övergripande strategier för hur utveckling av mark- och
vattenområden ska ske för kommunens tätort, byar och landsbygd.
Planen ska bidra till att det blir enklare att hantera inkommande
förfrågningar gällande planbesked, förhandsbesked, bygglovgivning och
andra förändringar av den fysiska miljön.
Den nya översiktsplanen upprättas i ett digitalt GIS-baserat format så att den
enklare kommer att kunna revideras i ett rullande översiktsplanearbete
framöver.
Projektet ska vara en öppen process och ska föras fram i dialog med
medborgare och andra aktörer.
Målet med översiktsplanen är att skapa en inriktning och brett förankrad
överenskommelse för en hållbar långsiktig planering och utveckling av
kommunens mark- och vattenanvändning.
Beställare av projektet är kommunstyrelsen.
Uppdragsbeskrivning
En projektplan som föranleder ett förslag till ny översiktsplan ska utarbetas
av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning genom Plan- och
byggenheten i samarbete med andra förvaltningar.
Upprättande av tillhörande konsekvensbeskrivningar som t ex en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår också i uppdraget.
Översiktsplanen ska vara digital och GIS-baserad.
Förslag på innehåll:
 Plankarta
 Övergripande inriktning – strategier för framtida utveckling
 Utmaningar
 Regionala frågor
 Bebyggelseutveckling
 Befolkningsutveckling
 Bostadsförsörjning
 Näringsliv
 Offentlig service
 Kulturmiljö
 Grönstruktur och rekreation
 Idrott och lek
 Vattenmiljö och LIS
 Landsbygden
 Kommunikationer och trafik
 Teknisk försörjning
 Risk, hälsa och sårbarhet
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Klimatanpassning
Konsekvenser
Genomförande

Exempel på frågor som bör belysas särskilt i planarbetet:
 Hur kan planen medverka till att nå Ockelbo kommuns Vision 2030?
 Vilken befolkningsstruktur planerar vi för? Var kommer bebyggelseutvecklingen sannolikt att ske?
 Hur utvecklar och stärker vi Ockelbo som stationssamhälle med
sammanhängande kommunikationer inom kommunen ut till byarna
samt dess omland?
 Var finner vi plats för fortsatt utveckling av verksamhetsområden och
industrimark?
 Hur utvecklar vi våra natur- och rekreationsområden?
 Vilken infrastruktur och teknisk försörjning behöver kommunen
planera för på sikt?

Beslutet ska skickas till
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-24

1(2)
Referens

KS 2019/00349

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

Remiss: Promemoria om förutsättningarna för hur
uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan
tillgängliggöras och behandlas digitalt
Förslag till beslut
Yttrande med synpunkter avseende Remiss: Promemoria om
förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar
kan tillgängliggöras och behandlas digitalt avges enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ockelbo kommun har inbjudits att yttra sig över Boverkets promemoria om
förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar
kan tillgängliggöras och behandlas digitalt med övergripande
konsekvensbeskrivning.
Den gemensamma samhällsbyggnadsförvaltningen i Sandvikens, Hofors och
Ockelbo kommuner, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
(VGS) ställer sig positiva till att stärka planprocessens enlighet i form av
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning. Några
förbättringsförslag har kunnat identifieras vilket kommunstyrelsen i Ockelbo
kommun ställer sig bakom.
Beslutsunderlag
Missiv remiss pm
Promemoria
Yttrande KS Ockelbo kommun
VGS Yttrande remiss Boverket
Synpunkter
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning anser inte att det är
tillräckligt tydligt hur bestämmelser om stängsel och utfart ska tillämpas med
den nya beteckningen. Denna typ av bestämmelse används alltid i gräns
mellan allmän plats och kvartersmark markerat med en linje. I förslag till
föreskrifter finns endast en bestämmelse i punktform. Detta bör förtydligas.
I den del som reglerar planbeskrivningens innehåll, 5 kap 2 §, framgår att
endast de utredningar och undersökningar som är nödvändiga för att kunna
handlägga planen ska finnas med i planbeskrivningen. Det är här inte
tillräckligt tydligt vilka utredningar eller undersökningar som inte är
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Datum

Ockelbo kommun

2019-05-24

KS 2019/00349

nödvändiga att ha med. Det är i förvaltningens bedömning ovanligt att
oväsentliga utredningar eller undersökningar tas fram i ett planarbete.
I 5 kap 2 § framgår att planbeskrivningens tredje del ska innehålla det som
krävs för att den laga kraftvunna detaljplanen ska kunna förstås och
genomföras. Det är i förvaltningens mening en alltför generell beskrivning
som kan misstolkas.
Vidare framgår inte tillräckligt tydligt av 5 kap 2 § var konsekvenser av
planens genomförande ska föras in. Enligt PBL 4 kap 33 § punkt 4 ska
planbeskrivningar innehålla ”de överväganden som har legat till grund för
planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens
konsekvenser” det blir mot bakgrund av detta en osäkerhet för förvaltningen
att inte veta var dessa konsekvenser ska föras in i planbeskrivningen.
Övrig formalia:
-

Legend borde namnges teckenförklaring.
GATA och övriga asfalterade ytor används ibland med vit färg.
Boverket bör ta ställning till om det finns en möjlighet att lägga till
färgen i det allmänna rådet.

Beslutet ska skickas till
Boverket

88

Sida

2(2)

Missiv
Datum

Boverket
Myndigheten

Diarienummer

2019-05-02

3.2.1

for samhallsplanerlng,

byggande

och boende

Enligt sändlista

Remiss: Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna
i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängligöras och
behandlas digitalt
Ni får härmed tillfälle att yttra er över Boverkets promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar
kan tillgängligöras och behandlas digitalt med övergripande konsekvensbeskrivning.
Synpunkter på remissen lämnas senast den 5 juli 2019. Lämna synpunkterna
samma svarsfil som bifogades till remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.

i

I första hand ska remissynpunkterna
lämnas via e-post till remiss@boverket.se.
Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att: Stina Jonfjärd, Box 534, 371
23 Karlskrona.
Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.
Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats

: .,. ,Li l)

Yvonne Sven_~or1./
rättschef

www.boverket.se

//

.. ./

Bilagor
-

Promemoria om förutsättningarna
för hur uppgifterna i detaljplaner
planbeskrivningar
kan tillgängligöras och behandlas digitalt

-

Sändlista

och

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
Fax: 0455-3531 00. E-post: registraturen@boverket.se.
Webbplats: www.boverket.se
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6352/2018

Promemoria
Datum

2019-05-02

3.2.1

Diarienummer

6352/2018

Enligt sändlista

Promemoria om förutsättningarna för hur uppgifterna i
detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängligöras och
behandlas digitalt
Förutsättningarna för hur digital detaljplanerinformation ska hanteras har hittills inte varit tillräckligt utredda för att det skulle vara möjligt att reglera genom föreskrifter. Nedan beskrivs anledningen till detta och vad som behöver
finnas på plats för att Boverket ska kunna meddela föreskrifter för digital detaljplaneinformation. Det beskrivs även på vilket sätt föreskrifterna är tänkta att
utformas.
Genom en ändring i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, har regeringen beslutat att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dessa kan tillgängligöras och behandlas digitalt, 2 kap. 5 a § PBF.
Boverket anser att villkoren för hur den digitala informationen i detaljplaner
och planbeskrivningar ska överföras bör styras i Lantmäteriets specifikationer
för tillgängliggörande av geografisk information kopplat till den nationella
plattformen för geodata. Boverket avser att hänvisa till dessa specifikationer i
föreskrifterna för digital detaljplaneinformation. Detta förutsätter författningstekniskt och juridiskt att Lantmäteriet har bemyndigande att föreskriva om specifikationerna senast när Boverkets föreskrifter beslutas.
Om förutsättningarna som beskrivs i denna promemoria uppfylls planerar Boverket att skicka ut en formell remiss om föreskrifter för digital information i
detaljplaner och planbeskrivningar med tillhörande konsekvensutredning. Boverket bedömer att detta tidigast kan ske under hösten 2019. Arbetet kommer
att samordnas med Lantmäteriets arbete med att ta fram informationsspecifikationer för digitala detaljplaner och deras föreskrifter för grundkarta.

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se.
Webbplats: www.boverket.se
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Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett frågan om en nationell geodataplattform och en nationell plandatabas. Lantmäteriet lämnade sin slutrapport1
till regeringen den 26 april 2019. Där menar Lantmäteriet att det behövs ett
tvingande regelverk om nationellt tillgängliggörande av digital detaljplaneinformation. Lantmäteriets förslag innebär att lagen (2010:1767) om geografisk
miljöinformation ska vara den juridiska förutsättningen för att tillgängliggöra
digital information i detaljplaner och planbeskrivningar. De nödvändiga informationsspecifikationerna planeras att utarbetas under hösten 2019.
Kravet enligt PBF på att digital detaljplaneinformation ska kunna vara överförbar är nära sammankopplat med kravet på ett nationellt tillgängliggörande av
informationen som hanteras i Lantmäteriets rapport. Därför anser Boverket att
det i samband med en reglering om nationell geodataplattform bör införas ett
bemyndigande för Lantmäteriet att föreskriva om specifikationer för detaljplaneinformation. Detta för att undvika att det ställs vissa krav för digital detaljplaneinformation enligt 2 kap. 5 a § PBF och andra krav för tillgängliggörande
i en nationell geodataplattform.
Möjlig författningsteknisk lösning
Nedan beskrivs hur en författning med hänvisning till lagen (2010:1767) om
geografisk miljöinformation skulle kunna reglera förutsättningarna för att
kunna hantera och överföra uppgifter i detaljplaner med planbeskrivning.


Med digital detaljplaneinformation menas i denna författning uppgifter i detaljplan med tillhörande planbeskrivning i digital form.



Vid överföring av digital detaljplaneinformation ska den information som föreskrivs i Boverkets föreskrifter 2019:xxxx (Boverkets detaljplaneförskrift)
ingå.



Vid överföring av digital detaljplaneinformation ska informationen kunna
återges i den form som föreskrivs i x kap. x § i Boverkets föreskrifter
2019:xx (Boverkets detaljplaneföreskrift).



Digital detaljplaneinformation ska vara lämplig för arkivering.



Informationen som avses ska vara digitalt kodad så att planbestämmelserna
och andra objekt är identifierbara och lägesbestämda. Informationen i lägesbestämningar ska utgå från ytor.



Digitala detaljplaner ska vara i format som möjliggör digital överföring enligt
vad som föreskrivs med stöd av lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

1

Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen - Slutrapport i uppdraget att
verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess
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Övergripande konsekvensbeskrivning
Det är inte möjligt mer än att på ett mycket generellt plan bedöma konsekvenserna av ovanstående författningsförslag. Detta beroende på att konsekvenserna
i stor utsträckning är beroende av senare beslut angående exempelvis kodning
och överföringsformat och framförallt nationellt tillgängliggörande. I denna
föreskrift regleras att detaljplaneinformationen ska vara i format som möjliggör
digital överföring. Vidare regleras att informationen vid överföring ska vara
digitalt kodad så att planbestämmelserna och andra objekt är identifierbara och
lägesbestämda. För att kunna göra en närmare bedömning om konsekvenserna
behövs kännedom om hur informationen ska struktureras och i vilket format
den digitala detaljplanerinformationen ska vara.
Formaten för digital överföring av detaljplaneinformationen kan inte bestämmas idag eftersom det varierar beroende på vilka informationsmängder som ska
överföras. Detta ger att endast ett tekniskt överföringsgränssnitt inte kan förordas. Detta innebär att ett större arbete behöver genomföras i samverkan med
intressenter för att hitta de informationsmängder och överföringsgränssnitt som
ska användas i samband med Lantmäteriets arbete med att ta fram specifikationer till Geodataplattformen.
Nya krav med anledning av nationellt tillgängliggörande

Det kommer att ställas nya krav på informationshanteringen med anledning av
den nya plattform för geodata som regeringen har uppdragit till Lantmäteriet
att utreda. Det överföringsformat som följer av den gällande SIS standarden för
detaljplaner2 och Boverkets planbestämmelsekatalog kommer sannolikt att behöva justeras. Delar av planinformationen kan behöva utbytas separat och då
troligen med andra tekniker som är mer lämpliga än XML-formatet som används i detaljplanestandarden. Lantmäteriet kan idag inte ge närmare besked
om hur modellen kommer att se ut. Detta kommer att utredas närmare i det
specifikationsarbete som påbörjas under våren 2019. Utvecklingen av den nya
modellen kommer Lantmäteriet göra bl.a. tillsammans med Boverket, kommuner och systemleverantörer.
Kostnader

De samhällsekonomiska kostnaderna är svåra att närmare bestämma. Kostnaderna är även beroende av vilken lösning som väljs. Kostnader för omställningen kommer dock, oavsett val, troligen till stor del hamna på kommunsektorn. De kostnader som oftast talas om är kostnaderna för själva teknikomställningen och hur dessa kommer att se ut för en enskild kommun. Boverket konstaterade i en rapport 20173 att svaret är – det beror på. Kommunernas förutsättningar ser helt olika ut. Bland annat beroende på vilken IT-lösning den enskilda kommunen har valt. Det finns kommuner som redan har gjort en omställning och som troligtvis mycket marginellt kommer att påverkas kostnads2

SS 637040:2016
Boverket (2017) Digitala detaljplaner – reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt, rapport
2017:21.
3
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mässigt av ett genomförande av en reglering. En förändring av informationsinnehållet kan innebära att de kommuner som idag har gjort omställningen kan
behöva komplettera delar av arbetet. Dock kommer den stora delen av digitaliseringen med största säkerhet inte behöva göras om. För de flesta kommunerna
kommer omställningen att medföra nya kostnader. För många mindre kommuner kan det vara mer eller mindre omöjligt att inom rimlig tid själv klara av en
omställning.
När det gäller programmoduler för att producera detaljplaner konstaterade Boverket att, för en medelstor kommun, kan det i runda tal handla om 100 000
kronor i programinköp och 40 000-50 000 kronor i årligt underhåll. Till detta
kommer också kostnader för installationer, utbildning, eventuell datakonvertering. Omfattningen beror på förkunskaper och datamängder. Vidare konstaterade Boverket att kommunerna kommer att behöva göra vissa omställningar av
sitt sätt att producera detaljplaner. Detta kommer att kräva kompetensutveckling och det kommer att uppstå ett behov av att staten aktivt genomför sådana
insatser. Kommunerna kommer också att ha behov av vägledning från staten.
I en intervjustudie gjord av Sweco på Boverkets uppdrag har de allra flesta av
de intervjuade kommunerna i dagsläget digitala system och arbetssätt som är
anpassade därefter. Flertalet kommuner har haft detta upplägg under en lång tid
och i många fall bedömer man att det inte har varit någon speciellt stor kostnadsmässig utmaning att övergå till att ta fram nya detaljplaner digitalt. Det ses
i regel som en naturlig verksamhetsutveckling som utförs integrerat i det löpande linjearbetet och konkreta kostnader är främst knutna till programlicenser,
viss kompetenshöjning samt support för upprättande av databaser. Efter den
inledande investeringen bedömer de flesta intervjuade kommuner att det inte är
några nämnvärda löpande kostnader till följd av det digitala arbetssättet.
Många kommuner ser ett digitalt arbetssätt med nya planer som en naturlig del
av planarbetet och därmed även de direkta och indirekta kostnader det medför.
Investeringar som görs i det arbetet faller oftast inom ramen för den ordinarie
verksamheten och därför har i regel ingen specifik konsekvensanalys eller uppföljning gjorts kring just den frågan. På flera håll registreras tidsåtgång för arbetet med att ta fram detaljplaner, inte minst i de fall man anlitar konsulter,
men i denna uppföljning separeras inte arbetet kopplat till just digitalisering.
Den tidsuppföljning som görs på olika håll förefaller heller inte vara möjlig att
jämföra med tidsåtgången för att ta fram detaljplaner innan man arbetade digitalt på samma sätt.
Nyttor

De isolerade nyttorna av ovanstående författningsförslag är även de i princip
omöjliga att beskriva. Nyttorna måste dessutom sättas i ett större sammanhang.
Som beskrevs inledningsvis handlar det inte bara om kravet att detaljplaner ska
finnas i digital form utan även om kravet på att digitala detaljplaner ska finnas
tillgängliga för nationell åtkomst. De största nyttorna uppstår givetvis då informationen i detaljplaner tillgängliggörs digitalt vilket inte regleras i ovanstå-
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ende författning. En enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess är
till nytta för medborgare, företag, kommuner, landsting, statliga myndigheter
och andra aktörer genom att exempelvis bidra till att förenkla kontakterna mellan dessa. En enhetlig digital process leder även till en mer effektiv tillämpning
av PBL, vilket i sin tur ger förutsättningar för ett snabbare bostadsbyggande
och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ovanstående författningsförslag
är således en liten pusselbit för att uppnå detta.
Lantmäteriet har gjort en uppskattning av det potentiella ekonomiska värde
som användningen av nationella standardiserade och harmoniserade grundläggande data som är tillgängliga från den nationella plattformen tillsammans med
kommunernas egna geodata och privata företags data ger för aktörerna i den
smarta samhällsbyggnadsprocessen.4
De årliga potentiella ekonomiska fördelarna för samhällsbyggnadsprocessen
beräknades till 22,5 – 42,6 miljarder kronor. För detaljplaner är den beräknade
siffran 415 miljoner per år. Det konstateras också att de potentiella ekonomiska
fördelarna finns i hela samhällsbyggnadsprocessen men att de största fördelarna finns i projekterings- och byggfasen.
Dessa siffror förutsätter dock att all information i samtliga gällande detaljplaner finns digitalt tillgängligt nationellt. Den reglering som utreds nu handlar
endast om de cirka 1 500 tillkommande detaljplanerna per år efter år 2022.
Även om de största nyttorna kanske finns utanför den offentliga sektorn uppkommer positiva effekter även inom det offentliga. För kommunernas del bedöms nyttorna vara att förutsättningarna för att driva en effektivare digital
planprocess blir bättre, planinformationen kommer att bli återanvändbar, vilket
dels skapar nyttor direkt i den egna organisationen och dels ger möjlighet att
bygga e-tjänster, vilket också kommer medborgarna/kunderna till nytta vid
exempelvis ansökan om bygglov.

4

Lantmäteriet (2019) Nationellt tillgängliggörande av geodata i samhällsbyggnadsprocessen. Slutrapport
i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Dnr: 519-2018/2019.
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Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning

Sida

YTTRANDE

1(2)

Datum

Diarienummer

2019-05-14

6352/2018
Vårt diarienummer

Andreas Wallström, Joel Eklund
026 — 24 00 00
vgs@sandviken.se

VGS-PL-2019-48

Kommunstyrelsen Hofors
Kommunstyrelsen Ockelbo
Kommunstyrelsen Sandviken

Yttrande gällande remiss om förslag till Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med
planbeskrivning
Beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att lämna yttrande
med synpunkter för vilka redogörs för nedan.
Ärendet
Boverket har skickat ut ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd och
vill erhålla yttrandet senast 5 juli 2019.

Boverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd syftar till att skapa
enhetlighet med bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och
planbeskrivningen.
Förslaget reglerar visualiseringen av detaljplanen samt hur olika
planbestämmelser får användas och formuleras. Reglerna hanterar formen på
förvaltningsbeslutet för att det ska vara enhetligt utformat och läsbart.
Reglerna anger hur plankartan, legenden, planinformationen samt övrig
information om planen ska utformas och vilket innehåll dessa olika delar ska
ha. Motsvarande bestämmelser finns också för planbeskrivningen.
Synpunkter
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ställer sig positiva till att
stärka planprocessens enhetlighet i form av föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning. Några förbättringsförslag har kunnat
identifieras:

Förvaltningen anser inte att det är tillräckligt tydligt hur bestämmelser om
stängsel och utfart ska tillämpas med den nya beteckningen. Denna typ av
bestämmelse används alltid i gräns mellan allmän plats och kvartersmark
markerat med en linje. I förslag till föreskrifter finns endast en bestämmelse i
punktform. Detta bör förtydligas.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.
VAIJIX-V

OCKELBO
KOMMUN

Hofors Kommun
Postadress

Besöksadress

Telefon

Sandvikens kommun
811 80 Sandviken

Stadshuset
Odengatan 37
Sandviken

026-2400 00
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Sandvikens Kommun

E-post

vgs@sandviken.se

Fax

Hemsida

026-27 07 75

www.sandviken.se

Organisationsnr

212000-2346

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Datum

Diarienummer

Sida

[Datum]

[Dnr ...]
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I den del som reglerar planbeskrivningens innehåll, 5 kap 2 §, framgår att
endast de utredningar och undersökningar som är nödvändiga för att kunna
handlägga planen ska finnas med i planbeskrivningen. Det är här inte
tillräckligt tydligt vilka utredningar eller undersökningar som inte är
nödvändiga att ha med. Det är i förvaltningens bedömning ovanligt att
oväsentliga utredningar eller undersökningar tas fram i ett planarbete.
I 5 kap 2 § framgår att planbeskrivningens tredje del ska innehålla det som
krävs för att den laga kraftvunna detaljplanen ska kunna förstås och
genomföras. Det är i förvaltningens mening en alltför generell beskrivning
som kan misstolkas.
Vidare framgår inte tillräckligt tydligt av 5 kap 2 § var konsekvenser av
planens genomförande ska föras in. Enligt PBL 4 kap 33 § punkt 4 ska
planbeskrivningar innehålla "de överväganden som har legat till grund för
planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens
konsekvenser" det blir mot bakgrund av detta en osäkerhet för förvaltningen
att inte veta var dessa konsekvenser ska föras in i planbeskrivningen.
Övrig formalia:
Legend borde namnges teckenförklaring.
GATA och övriga asfalterade ytor används ibland med vit färg.
Boverket bör ta ställning till om det finns en möjlighet att lägga till
färgen i det allmänna rådet.
Beslutsunderlag
Remiss
Tjänsteskrivelse
Yttrandet skickas till
remiss@boverket.se
Underskrifter

Carina Westerberg
Ordförande Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-06-01

1(2)
Referens

KS 2019/00331

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

Länsstyrelsens tolkning av överlåten tillsyn enligt
miljöbalken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Länsstyrelsens sammanställning av överlåten tillsyn enligt gällande
lagstiftning godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har vid ett flertal tillfällen beslutat om att överlåta tillsyn
enligt miljöbalken (1998:808) (MB) till Ockelbo kommun. Besluten gäller
idag men har till övervägande del fattats med stöd av och med hänvisning till
lagstiftning som upphört att gälla. Länsstyrelsen vill med denna information
meddela vilken tillsyn som länsstyrelsen anser vara överlåten till Ockelbo
kommun enligt nu gällande lagstiftning.
Syftet med informationen är även att göra den överlåtna tillsynen mer
överskådlig och ge möjlighet att lämna synpunkter för att se om
länsstyrelsen och Ockelbo kommun är överens om vilka tillsynsområden
som är överlåtna.
Den gemensamma samhällsbyggnadsförvaltningen i Sandvikens, Hofors och
Ockelbo kommuner, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
(VGS) har i dag tillsynen över alla tillståndspliktiga miljöskyddsobjekt
(B-objekt) i alla tre kommuner. Det som är undantaget från överlåtelsen är
kommunöverskridande vindkraftparker inom Gävleborgs län som länsstyrelsen
har tillsynsansvaret för.
Informationen stämmer helt överens med Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltnings syn på överlåtna tillsynsområden.

Beslutsunderlag

Information om länsstyrelsens tolkning av överlåten tillsyn enligt miljöbalken
Beslut 1991, 2008, 2012, 2013, 2014, 2017
VGS beslut 2019-05-21, § 80
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Datum

Ockelbo kommun

2019-06-01

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen Gävleborg, enheten för miljö
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-29

1(1)
Referens

KS 2019/00087

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

Försäljning av fastigheter - Ockelbogårdar AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige
Ockelbogårdar AB ges rätten att försälja fastigheterna Ugglan 10, Slänten 9
och Fallet 1:92
Sammanfattning av ärendet
Ockelbogårdar AB har avsikten att försälja fastigheter i syfte att effektivisera
förvaltningen och frigöra kapital som kan användas för nybyggnation och
större underhållsåtgärder inom övrigt fastighetsbestånd.
Förslaget från Ockelbogårdar innebär att allmännyttan fortfarande är
representerad i de större kommundelarna (Ockelbo, Lingbo, Åmot och
Jädraås). Något som bedöms vara av betydelse och bidra till att allmännyttan
kan uppfylla sitt uppdrag.
Ärendet återremitterades för ytterligare beredning vid fullmäktige 13 maj
2019.

Beslutsunderlag
Ockelbogårdars skär till försäljningsframställan av fastigheter
KF beslut 2019-05-13, § 38
Presentation KS 2019-04-30
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Ockelbogårdars skäl till försäljningsframställan av fastigheter.
Det övergripande skälet till vår framställan om försäljning är att vårda bolagets finansiella
ställning på kort och lång sikt genom en aktiv förvaltning av bolagets fastighetsbestånd.
Kort sikt
Ockelbo har ett behov av förnyelse på bostadsmarknaden. En nyproduktion av en fastighet
kräver högre kapitalinsats än vad den i färdigt skick är värd och kan bokföras till i företagets
balansräkning. Bolagets finansiella ställning försvagas kortsiktigt eftersom en nedskrivning
krävs. För nybyggnationen på Höjdvägen kalkyleras en direktnedskrivning på 4,5 Mkr om vi
får investeringsbidrag och 7,4 Mkr utan bidrag.
Intäkter från försäljning av några äldre fastigheter bidrar till att stärka företagets kassa. Det
innebär att företaget kan minska lånebehovet vid nyproduktion och även tillgodogöra sig
eventuell vinst från försäljningen till att möta det nedskrivningsbehov som uppstår vid en
nyproduktion om försäljning och nedskrivning sker samma år.
Lång sikt
De fastigheter som upptagits till försäljning har behov av ett kostsamt underhåll inom de
närmaste åren och har i nuläget högre reparationskostnader än snittet för vårt
fastighetsinnehav. För riket ligger reparationskostnaden på 180 kr/m2, Ockelbogårdar betalar
210 kr/m2 enligt Svenska Allmännyttas senaste sammanställning över ekonomisk statistik.
Den ekonomiska avkastningen från fastigheterna är dålig och kommer att försämras under ett
antal år framåt även efter genomförda underhållsåtgärder.
Vid en försäljning minskar vi däremot kostnaderna och stärker bolagets resultaträkning
långsiktigt.
Företaget vårdar sin soliditet och minskar därmed ägarnas finansiella risk i bolaget. Idag har
Ockelbogårdar en soliditet på 15,1 %
Metodens tillämpning
Det beskrivna förfarandet är idag vanligt och tillämpas i ett allt större antal fastighetsbolag
inom allmännyttan. Motsvarande åtgärder har praktiserats med framgång under de senaste
åren inom både Gavlegårdarna och Sandvikenhus vid deras nyinvesteringar.
Man ska också komma ihåg att fastigheter som säljs fortfarande finns kvar och bidrar till
bostadsmarknaden i Ockelbo.
Fastighetsinformation
Taxeringsvärden:
Ugglan 10, Södra Åsgatan 3 – 5:
Slänten 9, Södra Åsgatan 72
Fallet 1:92, Sjövägen 2 – 32:

972 000 kr
954 000 kr
1 178 000 kr

Ugglan 10 var föremål för renovering 2018 men blev istället tilltänkt att försälja eftersom
anbudssumman var så hög att vi hade behövt frångå kravet på affärsmässighet för att
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investeringen skulle bli lönsam. Slänten 9 och Fallet 1:92 ligger inte med i underhållsplan
fram till 2025.
Nedan beskrivs vad som ingår i en typrenovering, då stambyte är aktuellt för en byggnad som
ligger med i vår underhållsplan. Här ingår inte tex byte av tak/tätskikt eller dränering då det är
behovsbaserat specifikt för varje objekt.
-

Komplett utbyte av vatten-, värme- och avloppssystem ovan källargolv inklusive
armaturer för bostadslägenheter och allmänna utrymmen (Källare) i byggnaden
Nya stammar till lägenheter samt stråk i källare för värme inklusive injusteringsventiler
Renovering bad-, dusch-, och wc-rum
Nya elinstallationer
Nya armaturer
Jordning av elinstallation inom lägenhet, nya köksarmaturer i tak och under överskåp i
kök, mm. (se även under rubriken elinstallationer)
Ventilation: Rensning av hela kanalsystemet inklusive fläktar, byte av samtliga
frånluftsdon.
Byte bänkskivor, diskbänk och stänkskydd av kakel i kök.
Nya dörrar till badrum, tillgänglighetsanpassning
Ombyggnad av tvättstuga med värmeåtervinning inkl. golvbrunnar, ny belysning,
anpassning av ventilationen, målningsarbeten samtliga allmänna utrymmen, demontering
och återmontering av maskinell utrustning
Byte av belysning i trapphus och källare till ny närvarostyrd.
Byte av lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar
Byte av samtliga fönster och fönsterdörrar
Byte av spillvattenledningar under betongplatta inkl. golvbrunnar
Asbestsanering skall ingå

Beräknade investeringar enligt schablon 14 000 kr/m2
Södra Åsgatan 3 – 5: 3,8 Mkr
Södra Åsgatan 72: 5,3 Mkr
Sjövägen 2 – 32: 14,1 Mkr
Rent generellt så ger en försäljning ett stabilare resultat och att vi kan minska
underhållsberget i en snabbare takt. De fastigheter som finns med i förslaget inför försäljning
går med vinst idag men framåt när det är dags för renovering kommer de att driva stora
kostnader.
När anbudsgivningen är klar så tar styrelsen i Ockelbogårdar beslut om försäljning ska
genomföras eller ej.
Ockelbogårdar AB
Pamela Warren
VD
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FÖRSLAG ATT SÄLJA
AV FASTIGHETER
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S. ÅSGATAN 72, 4 LÄGENHETER
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OPTIONSPRISER EXKL. MOMS
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SÖDRA ÅSGATAN 3 – 5, 2 LÄGENHETER OCH 2 LOKALER
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SJÖVÄGEN 2 – 32, 16 LÄGENHETER

128

KV. HAMMAREN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-13
Kommunfullmäktige

§ 38

Dnr 2019/00087

Försäljning av fastigheter - Ockelbogårdar AB
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras utifrån bristfälligt beslutsunderlag gällande
fastigheternas värdering och investeringsbehov.
Sammanfattning av ärendet
Ockelbogårdar AB har avsikten att försälja fastigheter i syfte att effektivisera
förvaltningen och frigöra kapital som kan användas för nybyggnation och
större underhållsåtgärder inom övrigt fastighetsbestånd.
Förslaget från Ockelbogårdar innebär att allmännyttan fortfarande är
representerad i de större kommundelarna (Ockelbo, Lingbo, Åmot och
Jädraås). Något som bedöms vara av betydelse och bidra till att allmännyttan
kan uppfylla sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Ockelbogårdar protokollsutdrag 2019-03-20, § 1036.
Yrkanden
Patrik Jonsson (S) yrkar, med instämmande av Ann-Christin Persson
Georgsdotter (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Joel Strömner (SD),
återremiss av ärendet utifrån bristfälligt beslutsunderlag gällande
fastigheternas värdering och investeringsbehov.
Kommunfullmäktige ajournerar sig mellan 20:55-21:05.
Magnus Jonsson (S) föreslår därefter, återremiss av ärendet.
Inlägg
Patrik Jonsson (S), Linus Gunnarsson (M), Joel Strömner (SD),
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S), Magnus Jonsson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-30

1(2)
Referens

KS 2019/00281

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

Mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö
Personalutskottets förslag till kommunfullmäktige
Förslag till mål för organisatorisk och social arbetsmiljö godkänns
Sammanfattning av ärendet
Systematiskt arbetsmiljöarbete
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns det
regler om arbetsmiljöpolicy, kunskaper och hur arbetsgivaren regelbundet
ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten.
Där finns det också regler om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att
komma till rätta med riskerna.
Utöver ovanstående ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka
organisationens förmåga att motverka ohälsa.
Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att
ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem
Målen ska dokumenteras skriftligt
Förslag till mätbara mål har utarbetats.
Beslutsunderlag
Controller Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2019-04-01
Förslag till mätbara mål för organisatorisk och social arbetsmiljö
Personalutskottet 2019-04-09, § 6
Ärendet
Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att
ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem.
Arbetsgivaren bör ha en tydlig strategi för arbetet med att uppnå målen.
Grundläggande för ett framgångsrikt arbete mot målen är att de är
förankrade i den högsta ledningen och i övriga delar av organisationen.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-04-30

KS 2019/00281

Målen kan syfta till att exempelvis stärka och förbättra kommunikation,
lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet.
En arbetsmiljöpolicy ska finnas och målen bör ta sin grund i policyn och
vara förenliga med den.
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MÅL FÖR EN GOD ORGANISATORISK OCH SOCIAL
ARBETSMILJÖ
Kommunfullmäktige 2019-xx-xx
Ockelbo kommun ska vara en arbetsgivare som uppfattas attraktivt och välkomnande av
såväl nuvarande som tidigare eller framtida anställda.
Alla kommunens chefer ska verka för en god organisatorisk och social arbetsmiljö för våra
medarbetare där förebyggande arbete mot psykisk och fysisk påfrestning ska vara en del
av verksamheternas vardag.
Genom tydligt och kompetent ledarskap så ska kommunens medarbetare känna trygghet,
delaktighet, meningsfullhet och utvecklingspotential i sitt arbete.
Kommunens medarbetare ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin arbetssituation, arbetsmiljön och i förändrings- och utvecklingsarbetet som avser det egna arbetet.
Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig och integrerad del av verksamheterna där samverkan och kommunikation mellan oss som arbetsgivare, skyddsombud och medarbetare ska
ske för att upptäcka och förebygga risker i arbetsmiljön samt för att verka för en mer tillfredsställande arbetsmiljö.
Arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöfrågor ska beaktas i alla beslut som tas samt i de aktiviteter som genomförs inom kommunen.
I kommunens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete så ska varje individ behandlas med respekt och jämlikhet där allas lika värde är en självklarhet.

Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö
1. Alla chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hur man hanterar hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen.
o

Alla chefer och skyddsombud ska erhålla arbetsmiljöutbildning

2. Alla kommunens nyanställda månadsanställda ska erhålla introduktion för att kunna
arbeta säkert, verka för att eftersträva våra policys, riktlinjer och leva upp till de ansvar
och skyldigheter som en anställning i Ockelbo kommun medföljer.
o

Respektive förvaltningschef ska återkoppla till personalenheten en gång per år
att introduktion genomförs. Återkoppling ska ske varje år i samband med bokslut.
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3. Avtal om samverkan och arbetsmiljö. Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan
och arbetsmiljö. Samverkansgrupper och arbetsplatsträffar ska finnas på alla nivåer i
organisationen (Kommunens samverkansgrupper såsom Central samverkansgrupp,
utbildnings- och kulturnämnden samverkansgrupp, socialnämndens samverkansgrupp
och lokala samverkansgrupper.
o

Respektive förvaltningschef ska återkoppla till personalenheten en gång per år
om samverkansgrupper finns på alla nivåer och att arbetsplatsträffar genomförs
på alla arbetsplatser. Detta ska ske varje år i samband med bokslut.

4. Ingen medarbetare inom Ockelbo kommun ska utsättas eller bevittna kränkande särbehandlingar, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier.
o

Alla medarbetare vet var de kan vända sig och vilken hjälp de kan få om de
känner sig utsatta för kränkande särbehandlingar, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-29
Kommunarkivet
Helldal, Anja Christina, 070-160 41 92
anja_christina.helldal@ockelbo.se

1(2)
Referens

KS 2019/00345
2.2.3.1

Kommunstyrelseförvaltningens del samt de
gemensamma delarna av den kommungemensamma
dokumenthanteringsplanen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens samt de gemensamma delarna av
dokumenthanteringsplanen antas.
Sammanfattning av ärendet
En kommungemensam dokumenthanteringsplan är under arbete. Till skillnad
från tidigare dokumenthanteringsplaner, där varje nämnd med förvaltning
hade sin egen, ska denna plan täcka hela kommunens verksamhet.
Planen är utarbetad av kommunarkivarien i samråd med handläggarna på
förvaltningen. De delar av den som hör till detta beslut har varit ute på
remiss mellan 2019-04-11 och 2019-04-26. Inga synpunkter har inkommit.
För kommunstyrelsen presenteras här de delar av planen som är
gemensamma för hela verksamheten, samt de delar som är specifika för
kommunstyrelseförvaltningen. När gallringsanvisningarna antagits gäller de
för kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens samt gemensamma delar av
dokumenthanteringsplanen, Excelformat
Grafisk version process, exempel på hur planen presenteras i ett grafisk
webbgränssnitt
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens tidigare dokumenthanteringsplan är från
2014 (§25). Socialförvaltningens plan uppdaterades 2016 (§34).
Utbildnings- och kulturnämnden antog sina delar av denna nya
dokumenthanteringsplanen i §13/2019, och bytte då ut sin gamla plan från
2006. När kommunstyrelsen godkänt de gemensamma delarna av planen kan
Utbildnings- och kulturnämnden fatta beslut om även dessa. Arbete kommer
att påbörjas med socialförvaltningens delar av planen under hösten.
Den nya dokumenthanteringsplanen är uppdelad i processer, där vissa är
gemensamma för alla förvaltningar (till exempel punkt 2.2.2.1, ”Hantera och
registrera inkommande handlingar”), medan andra är specifika för en viss
verksamhet (till exempel punkt 3.6.8.1, ”Bedriva välkomstcenter”).
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2019-04-29

Ockelbo kommun

KS 2.2.3.1
2019/00345

Det innebär att även om det skulle bli en större förändring inom kommunen
gäller planen fortfarande och behöver inte göras om, eftersom kommunens
uppgifter är desamma. Uppgifter som tillkommer eller försvinner (om de
exempelvis läggs ut på entreprenad eller övergår till en gemensam nämnd)
kan också ändras vid behov, men en helt ny plan kommer inte att behöva
utarbetas. Även mindre ändringar kan göras med lätthet.
Planen är ej helt färdigställd, då bland annat en del mindre gemensamma
processer ännu inte utarbetats. Eftersom alla kommunens planer dock börjat
upplevas som föråldrade, och denna plan är så färdigställd att den kan tas i
bruk, är den redo att godkännas i sitt nuvarande tillstånd. Arbete att
uppdatera planen kommer att fortsätta löpande.
Alla ändringar i gallringsanvisningar måste godkännas av ansvarig nämnd
eller kommunstyrelsen innan de gäller. Processerna kan dock modifieras
utan politiskt beslut om arbetssätt ändras eller handläggare upptäcker att en
specifik process inte korrekt speglar deras verksamhet.
Processerna och gallringsanvisningarna presenteras för verksamheten i
grafiskt format i form av länkade webbsidor. Det har dock visat sig svårt att
göra dessa tillgängliga för de förtroendevalda. Eftersom kommunstyrelsens
uppgift är att fatta beslut om gallringsanvisningarna kan dessa dock
presenteras i Excelformat för beslut. Excelarket är likvärdigt en traditionell
dokumenthanteringsplan.
Om vissa punkter verkar saknas i Excelarket beror detta på att endast de
punkter som berör kommunstyrelsens verksamhet visas i denna fil, för att
undvika förvirring.

Helldal, Anja Christina
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Datum

2019-05-24

1(2)
Referens

KS 2018/00894

Kommunkontoret
Wike, Sofia,
sofia.wike@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Kommunikationspolicy för Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunikationspolicy för Ockelbo kommun antas att gälla från och
med 1 juli 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ockelbo kommuns kommunikationspolicy antogs 2012 och sedan dess har
såväl medielandskapet som kommunens kommunikationsarbete förändrats.
Kommunikationspolicyn har nu uppdaterats för att fungera som ett gott stöd
till alla kommunens medarbetare i deras kommunikationsarbete.
Kommunikationspolicyn är också ett viktigt verktyg som ska ligga till grund
för att säkra att kommunens kommunikationsarbete följer de lagar och
förordningar som gäller i dag. I den nya kommunikationspolicyn säkerställs
att den nya dataskyddsförordningen följs samt att vi har en rättslig grund för
att hantera personuppgifter då vi marknadsför och informerar om
kommunens verksamhet.
Kommunikationspolicyn återremitterades vid fullmäktige 13 maj med ett
tilläggsyrkande från Miljöpartiet som önskade ett förtydligande att
meddelarfrihet råder i all verksamhet i Ockelbo kommun.
"Alla medarbetare i Ockelbo kommun får självständigt och utan att fråga
någon i organisationen berätta om förhållanden i den kommunala
verksamheten för media. Vem som lämnat meddelande till media får inte
efterforskas."
Policyn har nu uppdaterats med ovan tillägg.
Beslutsunderlag
Kommunikationspolicy
Ärendet
Ockelbo kommuns nuvarande kommunikationspolicy arbetades fram och
antogs 2012. Då såg medielandskapet helt annorlunda ut och kommunen
hade helt andra parametrar att ta hänsyn till i omvärlden.
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2019-03-26

Ockelbo kommun

KS 1.1.2.1
2018/00894

Sedan 2012 har mediebevakningen av kommunen minskat och viss
bevakning har helt upphört. Samtidigt har kommunen själv tagit ett större
ansvar att förmedla nyheter och information om aktuella händelser och
ärenden i kommunen, såväl från den egna verksamheten som från externa
aktörer så som företag, föreningar och andra organisationer i kommunen.
Samtidigt ser vi också att våra invånares kommunikationsvanor har
förändrats i grunden sedan 2012. Den tekniska utvecklingen som har skett de
tio senaste åren har inneburit den största omläggningen av beteende i
människans historia. Vanor och beteenden förändras snabbt vilket ställer
höga krav på policydokument att vara konkreta men övergripande för att
kunna leva under en längre tid.
Tack vare de förändrade kommunikationsvanorna och den förändrade
mediebranschen har kommunens förutsättningar att kommunicera också
förändrats. Vi kommunicerar i fler kanaler än någonsin och har helt nya
verktyg att använda i vårt arbete. Vi har också en digital omställning att ta
hänsyn till samtidigt som vi vet att över en halv miljon svenskar inte är i den
digitala världen ännu.
Den kanske allra viktigaste parametern att ta hänsyn till
kommunikationsarbetet är de lagar och förordningar som reglerar arbetet. De
senaste åren har flertalet nya lagar och direktiv tillkommit, vilket ställer höga
krav på oss att anamma de nya förutsättningarna och förändra våra arbetssätt
så att de stämmer överens med uppdraget så väl som de lagar vi har att
förhålla oss till.
I maj förra året började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla,
vilket innebär att vi måste införa nya arbetssätt i vårt kommunikationsarbete
för att säkerställa att vi hanterar personuppgifter på rätt sätt. Vi behöver se
över rutiner och arbetssätt och vi behöver framför allt ha en övergripande
policy som är i enlighet med GDPR. För att kunna fortsätta bedriva ett
utåtriktat kommunikationsarbete såsom tidigare, vilket inte är ett av
kommunens huvuduppdrag, behöver vi ha stöd i kommunikationspolicyn. Vi
behöver ha en rättslig grund att vila på för att kunna hantera personuppgifter,
såsom till exempel namn och bild, även framgent. I den policy som är
föreslagen finns nu en koppling till detta och det är tydligt att kommunens
viljeinriktning är att vi ska fortsätta att arbeta med att informera om och
marknadsföra kommunens verksamheter eller sådant som berör
kommuninvånarna. Det finns också en tydlig koppling till den övergripande
strategin att torgföra Ockelbo (Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt
det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen), vilken har beslutats
av kommunfullmäktige.

Wike, Sofia
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KOMMUNIKATIONSPOLICY
Inledning
En fungerande kommunikation är en hörnsten i en levande demokrati. Ockelbo
kommun är en offentlig och politiskt styrd organisation som är till för alla som bor,
lever och verkar i kommunen. Korrekt och relevant information och
kommunikation är en grundförutsättning för deras insyn, delaktighet och
inkludering, samt för att de ska kunna vara del i kommunens utveckling.
Korrekt, öppen, proaktiv och inbjudande kommunikation ska genomsyra all
verksamhet och bidra till att stärka bilden av Ockelbo kommun som en attraktiv
plats att bo, leva och verka på, och även bidra till att stärka kommunens
arbetsgivarvarumärke.
Att torgföra Ockelbo – informera om och marknadsföra våra verksamheter och
händelser i kommunen – är ett viktigt och prioriterat mål i kommunikationsarbetet.
Att förmedla rätt information till rätt personer, vid rätt tidpunkt är ytterligare en
viktig del i kommunikationsarbetet.

Struktur
Ockelbo kommuns kommunikationspolicy är ett övergripande
och långsiktigt styrdokument som ska prägla all verksamhet
och bidra till att förverkliga kommunens vision, övergripande
mål och beslut. Policyn antas av kommunfullmäktige.
Utifrån kommunikationspolicyn utarbetas riktlinjer för verktyg
och plattformar som används i kommunikationsarbetet.
Dessa antas i kommunstyrelsen.
Utifrån detta upprättas sedan instruktioner, som detaljerat
redogör för rutiner och arbetssätt i respektive
kommunikationskanaler, för att kommunikationspolicyn och
riktlinjerna ska följas. Dessa beslutas av kommun-/
förvaltningschef.

POLICY
RIKTLINJER
”Vad?”
INSTRUKTIONER
”Hur?”

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
 Sofia Wike  0297-55551  070-4141417  sofia.wike@ockelbo.se

140

1 (4)

Vad ska vår kommunikation uppnå?
Kommunikationspolicyn anger ett gemensamt förhållningssätt i
kommunikationsfrågor i kommunen och ska vara vägledande för alla
medarbetare.
All vår kommunikation ska vara korrekt, öppen, proaktiv och inbjudande och
målet är att vår kommunikation, såväl extern som intern, ska:








Göra Ockelbo kommuns vision och mål kända samt bidra till att
övergripande mål nås.
Öka invånarnas insyn, kunskap om och förståelse för Ockelbo
kommuns verksamhet.
Ge en tydlig och korrekt bild av Ockelbo kommun.
Uppmuntra till kommunikation och dialog med alla intressenter
som kan bidra till kommunens utveckling.
Skapa en vi-känsla och öka delaktigheten i kommunen, med såväl
interna som externa aktörer.
Skapa intresse och engagemang för kommunens verksamhet.
Attrahera potentiella Ockelbobor och medarbetare.

Var kommunicerar vi?
Kommunens kommunikationsarbete sker i ett antal olika digitala och analoga
kanaler som är strategiskt valda utifrån syfte, målgrupp och mål.

Med vilka kommunicerar vi?
Intern kommunikation
Vår interna kommunikation riktar sig till medarbetare och förtroendevalda inom
kommunen. Den interna kommunikationen ska bidra till att medarbetare och
förtroendevalda känner sig delaktiga och välinformerade, vilket leder till hög
kvalitet och effektivitet även i den externa kommunikationen. Information som ska
kommuniceras både internt och externt ska i största möjliga mån kommuniceras
internt först.
Extern kommunikation
Vår externa kommunikation riktar sig till nuvarande och potentiella
kommuninvånare. Organisationer, företag, besökare samarbetspartners,
föreningar, myndigheter, media med flera är andra viktiga målgrupper som vi
syftar till att nå. Vår externa kommunikation ska bidra till att alla som bor, lever
och verkar i Ockelbo kommun får relevant information i aktuella frågor.
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Medierelationer
Media spelar en viktig roll i den kommunala demokratin, inte bara som förmedlare
av information utan också som opinionsbildare och kritisk granskare av den
kommunala verksamheten.
Det är viktigt att ha en professionell relation till media och att mediefrågor
prioriteras. Kommunen ska arbeta aktivt för att tillhandahålla relevant och korrekt
information samt att vara öppen, inbjudande och proaktiv i kontakter med media.
Detta gäller såväl i med- som motgång.
Genom att vara öppna och transparenta och informera om händelser, problem,
missförhållanden eller kontroversiella frågor ökar vår trovärdighet och vi undviker
spekulationer och rykten.
Förvaltningschef alternativt berörd chef svarar för Ockelbo kommuns räkning i
kontakter med media.

Hur kommunicerar vi?
Vårt kommunikationsarbete ska sprida kunskap och skapa dialog och
engagemang. Vi ska utgå från våra fyra grundregler i vårt kommunikationsarbete.
Korrekt
All kommunikation ska vara korrekt – kontrollera därför alltid fakta före
publicering! Medarbetare och invånare ska kunna lita på att kommunens
information är sann. Vi ska vara en tydlig avsändare och genom att använda
kommunens grafiska profil visar vi tydligt vem som är avsändare.
Öppen
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunens medarbetare och
politiker och vi ska informera i såväl med- som motgång. Vi ska alltid vara ärliga
och ge så mycket information som vi kan. Vi ska alltid svara på frågor, även om
det inte finns någon ny information att ge.
Proaktiv
Information är en färskvara och därför bör den spridas så snabbt som möjligt till
berörda. Vi ska ha ett proaktivt arbetssätt och omvärldsbevaka för att ta till oss
informationsbehov. Vi ska, om möjligt, göra information tillgänglig innan den
efterfrågas.
Inbjudande
Vi ska anpassa både form och innehåll i vår kommunikation till mottagarens
behov och förutsättningar för att den ska vara lättillgänglig och nå alla. Vi
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kommunicerar på ett enkelt och begripligt vis. Vi ska uppmuntra till dialog och
engagemang och vara lyhörda för synpunkter av alla slag.

Vem är ansvarig?
Kommunstyrelsen och kommunledningen har det övergripande ansvaret för
kommunens kommunikation.
Kommunstyrelsen och respektive nämnd är ansvariga för politiska frågor och
ställningstaganden.
Kommunikationsenheten är en resurs i alla verksamheters
kommunikationsarbete och ska vara en rådgivande och stödjande funktion i
kommunikationsfrågor. Kommunikationsenheten arbetar aktivt för att utveckla
kommunens kommunikationsarbete.
Förvaltningarna och verksamheterna är sina egna informationsägare och
berörda chefer ansvarar för att kommunicera förändringar och beslut, såväl
internt som externt. Verksamheterna har ett informationsansvar och ska arbeta
för att vara korrekta, öppna, inbjudande och proaktiva i sin kommunikation.
Medarbetarna är de som känner verksamheten bäst och har därigenom möjlighet
och ansvar att förmedla en bild av sin arbetsplats.
Alla våra medarbetare åtnjuter yttrandefrihet och meddelarfrihet. Alla
medarbetare i Ockelbo kommun får självständigt och utan att fråga någon i
organisationen berätta om förhållanden i den kommunala verksamheten för
media. Vem som lämnat meddelande till media får inte efterforskas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-13
Kommunfullmäktige

§ 34

Dnr 2018/00894

Kommunikationspolicy för Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ockelbo kommuns kommunikationspolicy antogs 2012 och sedan dess har
såväl medielandskapet som kommunens kommunikationsarbete förändrats.
Kommunikationspolicyn har nu uppdaterats för att fungera som ett gott stöd
till alla kommunens medarbetare i deras kommunikationsarbete.
Kommunikationspolicyn är också ett viktigt verktyg som ska ligga till grund
för att säkra att kommunens kommunikationsarbete följer de lagar och
förordningar som gäller i dag. I den nya kommunikationspolicyn säkerställs
att den nya dataskyddsförordningen följs samt att vi har en rättslig grund för
att hantera personuppgifter då vi marknadsför och informerar om
kommunens verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunikationspolicy
Niels Hebert (MP) föreslår att kommunikationspolicyn förtydligas med "Alla
medarbetare i Ockelbo kommun får självständigt och utan att fråga någon i
organisationen berätta om förhållanden i den kommunala verksamheten för
media. Vem som lämnat meddelande till media får inte efterforskas."
Magnus Jonsson (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande
ledamöter, återremiss av ärendet för ytterligare beredning.
Inlägg
Niels Hebert (MP), Martin Sund Svensson (V), Magnus Jonsson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunkontoret
Wike, Sofia,
sofia.wike@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Riktlinjer för sociala medier för Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Riktlinjer för sociala medier för Ockelbo kommun antas att gälla från och
med 1 juli 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ockelbo kommun har inte haft några riktlinjer för arbetet med sociala
medier. Eftersom kommunen utvecklat sitt arbete och nu finns representerad
i fler kanaler är det viktigt att ha riktlinjer som kan styra arbetet.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för sociala medier
Ärendet
Ockelbo kommun har under året arbetat med att uppdatera kommunens
kommunikationspolicy som är det övergripande styrdokumentet för allt
kommunikationsarbete.
I kommunens kommunikation är sociala medier viktiga arbetsredskap för att
nå våra invånare. Fyra av fem svenskar använder sociala medier, vilket
innebär att kommunen också behöver kommunicera i sociala medier. Det
som utmärker sociala medier är att de består av användargenererat material
och att alla kan vara medskapare. Därför behöver Ockelbo kommun ha
riktlinjer för hur man hanterar sociala medier.
Den kanske allra viktigaste parametern att ta hänsyn till
kommunikationsarbetet är de lagar och förordningar som reglerar arbetet. De
senaste åren har flertalet nya lagar och direktiv tillkommit, vilket ställer höga
krav på oss att anamma de nya förutsättningarna och förändra våra arbetssätt
så att de stämmer överens med uppdraget så väl som de lagar vi har att
förhålla oss till. I riktlinjerna finns hänvisning till de lagar och regler som
man behöver ta hänsyn till då man arbetar med sociala medier.
I maj förra året började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla,
vilket innebär att vi måste införa nya arbetssätt i vårt kommunikationsarbete
för att säkerställa att vi hanterar personuppgifter på rätt sätt. Vi behöver se
över rutiner och arbetssätt och vi behöver ha både en övergripande policy
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samt riktlinjer för hur vi arbetar med sociala medier, som är i enlighet med
GDPR.

Wike, Sofia
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RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER
Inledning
Tack vare ny, snabb, modern teknik kommunicerar vi mer och snabbare än
någonsin med varandra. Internet är inte längre en informationskanal utan en
tvåvägskanal för kommunikation och dialog där alla kan vara avsändare och
mottagare i olika kanaler.
Vi ser att våra invånares och medborgares medievanor förändras och fokuseras
till de digitala sociala kanalerna i högre utsträckning än till de traditionella
kommunikationskanalerna såsom tidningar, radio och tv. Sociala medier är ett
naturligt och allt vanligare kommunikationsmedel i våra medborgares vardag. Vi
ser också att vi använder våra telefoner till den digitala kommunikationen i allt
högre utsträckning jämfört med traditionella datorer. Inte bara de yngre
medborgarna använder internet dagligen utan också en majoritet av våra äldre
använder internet dagligen och i de allra flesta hem finns i dag datorer, smarta
mobiler och surfplattor.

Struktur
Dessa riktlinjer ska fungera som vägledning för Ockelbo
kommuns kommunikationsarbete i sociala medier. Dessa
riktlinjer har utarbetats utifrån Ockelbo kommuns
kommunikationspolicy som är det övergripande
styrdokumentet för allt kommunikationsarbete.
Utifrån dessa riktlinjer har också instruktioner för samtliga
kanaler utarbetats.
Dessa riktlinjer beslutas av kommunstyrelsen.

POLICY
RIKTLINJER
”Vad?”
INSTRUKTIONER
”Hur?”
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Vad är sociala medier egentligen?
Sociala medier är kommunikationskanaler som tillåter användare att
kommunicera direkt med varandra genom till exempel text, bild eller ljud. Sociala
medier är uppbyggda kring sina användare och det innehåll som de producerar.
Sociala medier är en kombination av teknologi, social interaktion och
användargenererat innehåll och kan användas för socialt umgänge, dialog,
nyhetsförmedling, marknadsföring, organisering, kulturutbyte och underhållning.

Syfte med sociala medier
Vi ska vara sociala med våra följare och de som interagerar med oss i våra
sociala medier. Ockelbo kommun strävar efter att möta sina medborgare och
invånare och kommunicera med dem där de är och på deras villkor. Därför är det
viktigt att Ockelbo kommun tar vara på möjligheterna att nå och kommunicera
med både medborgare och potentiella medborgare via de digitala kanalerna och
sociala medier. Ockelbo kommun ser några huvudmotiv till varför det är viktigt att
kommunicera i sociala medier.

Främja demokrati och öka delaktighet
Via sociala medier kan medborgare i hög grad ta del av kommunala förslag och
beslut. Medborgare har via sociala medier också stora möjligheter att själva
spela in viktiga frågeställningar och synpunkter direkt till tjänstepersoner och
politiker.

Bygga relationer
Via sociala medier kan medborgare och tjänstepersoner ha en direkt och
tvåvägskommunikation. Kommunen får via sociala medier en chans att bygga
relationer, interagera och ha dialog med medborgare eftersom kommunikationen
kan vara direkt och personlig. Sociala medier kan också vara en plattform för att
bygga relationer mellan medborgare.

Kommunicera på ett effektivt vis
Via sociala medier kan kommunen på ett effektivt vis, ur en såväl ekonomisk som
tidseffektiv aspekt, nå ut med information direkt till medborgarna. Via sociala
medier kan kommunen informera om viktiga händelser eller frågor samt fungera
som en nyhetsförmedlare för det som händer inom kommunen.

Bygga varumärket Ockelbo
Via sociala medier kan kommunen publicera nyheter och inlägg för att stärka
varumärket Ockelbo. Via inlägg kan kommunen bygga på stoltheten för bygden
samt profilera kommunen i olika frågor. Kommunen också bygga sitt
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arbetsgivarvarumärke genom att visa upp sina verksamheter och sina
arbetsplatser.

Kommunicera vid kris
Via sociala medier kan kommunen nå ut med snabb information vid en eventuell
kris. Sociala medier har en potentiell stor räckvidd och via delningsfunktioner kan
kommunal information få stor spridning och exponering.

Kanalstrategi
Antalet olika sociala medier och digitala plattformar för kommunikation är
oändliga och det växer snabbt fram nya kanaler med fokus på olika målgrupper,
särintressen eller funktioner, därför är det viktigt att kommunen har en tydlig
kanalstrategi.
Ockelbo kommun finns representerad i ett antal olika kanaler som har bedömts
lämpliga utifrån syftet med kommunens engagemang i sociala medier.
Kommunen har i dag officiella konton i följande kanaler: Facebook, Instagram,
LinkedIn och Vimeo. De digitala kanalerna är utvalda utifrån möjligheterna att nå
en önskad målgrupp och för att nå ut med relevant kommunikation.
Antalet kanaler är också anpassade till kommunens organisation och de resurser
som finns för att hinna arbeta strategiskt med sociala medier. Eftersom
användandet av sociala medier ställer höga krav på uppsikt är det viktigt att det
finns tillräckliga resurser för att arbeta med dem.
Det ska alltid finnas ett tydligt syfte med deltagandet i sociala medier och det ska
alltid finnas en rimlig målsättning. Målen ska utvärderas och följas upp
kontinuerligt. Det ska finnas en tydlig målgrupp samt en plan och en manual för
hur arbetet ska ske i vardera kanalen.
Ockelbo kommun ska ha en förteckning över sociala medier och de digitala
kanaler där man är aktiv. Den ska finnas lättillgänglig på ockelbo.se och
uppdateras löpande. Kommunen har också en ordnad lista med användarnamn
och lösenord för alla konton, samt en lista över vilka personer som ansvarar för
alla konton. Kommunikationsenheten ska ha tillgång till inloggning på samtliga
konton och sidor i sociala medier. I varje kanal ska en beskrivning av vad
kanalen används till finnas, eller hänvisas till om brist på utrymme.
Vid start av ett nytt konto eller ny sida på sociala medier är det viktigt att det finns
ett godkännande och beslut från förvaltningschef. Kommunikationsenheten ska
tillfrågas och vara delaktig i beslut och igångsättande. Innan start ska checklistan
för start av sociala medier, se bilaga 1, gås igenom för att säkerställa att
riktlinjerna följs.
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Innehållsstrategi
Innehåll
Våra kanaler ska innehålla information eller material som bedöms relevant för
våra målgrupper. Vi strävar efter att ge utrymme till verksamheter, organisationer
och företag som är verksamma i vår kommun på ett rättvist sätt.
Alla publiceringar ska följa Ockelbo kommuns kommunikationspolicy. Den
grafiska profilen ska följas och såväl bilder som text ska återspegla kommunens
vision. Vi ska sträva efter ett inkluderande förhållningssätt i alla våra
publiceringar och särskilt i vårt bildspråk.

Roller och ansvar
Huvudansvaret för sociala medier och kommunens aktivitet i de officiella digitala
kanalerna finns hos kommunikationsenheten. I samråd med
kommunikationsenheten beslutar förvaltningschef eller enhetschef om vilka
personer som uppdras kommunicera i sociala medier.

Yrkesmässig användning
De tjänstepersoner som kommunicerar å kommunens räkning i
sociala medier ska ha ett uttalat uppdrag från sin närmaste chef,
som ska ha förankrat beslutet med kommunikationsenheten och
kommunledningsgruppen.
Det ska finnas avsatt tid hos tjänstemän med publiceringsansvar för
att upprätthålla god kvalitet och servicenivå i de olika kanalerna.
Det ska tydligt framgå att den som kommunicerar via sociala medier
gör det i sin yrkesroll och inte som privatperson.
De som är utsedda att publicera i kommunens officiella digitala
kanaler och sociala medier ska vara införstådda med lagar och
förordningar som kan vara aktuella. Publiceringsansvariga ska
också vara väl införstådda med kommunens riktlinjer samt arbeta
enligt de instruktioner som finns upprättade för varje enskild kanal.
Ockelbo kommun ser positivt på att medarbetare, som i sin tjänst
använder sociala medier för att underlätta informationsspridning och
dialog med medborgare. Det finns också exempel på verksamheter
som använder sociala medier för att nätverka och höja sin
kompetens genom att ta del av goda exempel och tips från andra
verksamheter via sociala medier.
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Hantering av kommentarer/frågor/diskussioner från utomstående
Eftersom sociala medier är just sociala kanaler uppmuntrar Ockelbo kommun till
ett utbyte och kommunikation både mellan kommun och följare samt följare
emellan.
Vår ambition är att alla som ställer en fråga eller lämnar en synpunkt ska få
återkoppling i det samma medium som kommentaren eller frågan lämnades.
Frågor ska besvaras av den eller de tjänstepersoner som är bäst lämpade och
det är upp till den eller de som administrerar kontot att se till att kommentaren når
rätt person.
I de fall en kommentar eller ett inlägg strider mot kommunens riktlinjer
dokumenteras inlägget eller kommentaren innan den avpubliceras. I de fall en
polisanmälan är aktuell ska närmaste chef kontaktas.
I de fall en kommentar tas bort ska kommunen förklara varför beslutet tagits och
vad som ansågs bryta mot riktlinjerna.
Kommunen måste inte alltid svara på inlägg. Ibland förs diskussioner och
meningsutbyten som inte behöver besvaras av kommunen.
Kommunen informerar tydligt vilka regler som gäller för publiceringar i de olika
sociala medierna.
Ytterligare information om hur kommentarer, frågor och synpunkter hanteras
finns i manualerna för arbetet med de olika kanalerna.

Lagar och förordningar att ta hänsyn till
Tryckfrihetsförordningen
Handlingsoffentlighet regleras i tryckfrihetsförordningen och innebär att alla
svenskar har rätt att ta del av allmänna handlingar.
En handling kan vara både bild och skrift, eller en upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas via tekniska hjälpmedel.
En handling anses allmän om den förvaras hos kommunen, är inkommen till eller
upprättad av kommunen. Det betyder att både inlägg gjorda av Ockelbo kommun
samt kommentarer och inlägg från besökare på sociala medier där Ockelbo har
en plats kan anses som allmänna och därmed offentliga handlingar.
Eftersom handlingar som inte omfattas av sekretess inte behöver registreras
räcker det med att de inlägg som görs på sociala medier är strukturerade och lätt
sökbara.
Kommunen ska ha en förteckning över alla de sociala medier och digitala kanaler
där man är aktiv.

151

5 (8)

Offentlighets- och sekretesslagen
Uppgifter som omfattas av sekretess ska inte publiceras på sociala medier. Om
ärenden med sekretess ändå publiceras ska de dokumenteras (skärmdump) och
därefter tas bort. De ska sedan registreras i kommunens ärendesystem och
handläggas.
Kommunen uppmanar användare att inte publicera sekretessbelagda uppgifter i
sociala medier utan via andra kontaktvägar.

Arkivlagen
Inlägg på sociala medier bör arkiveras regelbundet för att bevaras. Inlägg på
sociala medier arkiveras/gallras enligt kommunens dokumenthanteringsplan.

Yttrandefrihetsgrundlagen
Anställda hos Ockelbo kommun omfattas av yttrandefrihetsförordningen och har
därmed rätt att uttrycka sig kritiskt mot sin arbetsgivare. Personangrepp eller
utlämnande av personuppgifter är dock inte tillåtet i sociala medier.
Även följare och besökare av Ockelbo kommuns sociala medier åtnjuter
yttrandefrihet och har därmed rätt att rikta kritik mot kommunen i dess digitala
kanaler.

Förvaltningslagen
Kommunen är skyldig att lämna upplysningar, vägledning, råd och hjälp till en
enskild och därför behöver kommunen svara på frågor som inkommer via sociala
medier och digitala forum där kommunen är aktiv.

Upphovsrätt
Varje kanal har egna juridiska villkor och licensavtal. Därför ska bara material
som kommunen har upphovsrätt till publiceras i sociala medier. Kommunen kan
också publicera sådant material som upphovsrättspersonen gett sitt samtycke till.
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GDPR
I de fall Ockelbo kommun hanterar personuppgifter krävs stöd i rättslig grund. I
kommunens kommunikationspolicy framgår att kommunikationsenheten har ett
ansvar att marknadsföra och informera om kommunens verksamheter, således
kan personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att utföra uppgift av
allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges
myndighetsutövning.
Behandlingen av personuppgifter kan också stödjas via skriftliga samtycken. För
att ett samtycke ska kunna användas ska det vara informerat, frivilligt och
specifikt samt kunna visas. Samtycke bör användas då ovan punkt inte är
tillämplig.
Vid behandling av barns personuppgifter krävs skriftligt samtycke underskrivet av
samtliga vårdnadshavare.
Samtyckesblankett finns att ladda ned från intranätet och ska lämnas till
registrator för diarieföring då det är underskrivet. Samtycken sparas i Ciceron
årsvis och de gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Samtycke kan
också lämnas via e-tjänst på kommunens e-tjänsteplattform.

Elektroniska anslagstavlor
Lagen om elektroniska anslagstavlor ställer krav på kommunen att ta bort vissa
typer av brottsligt material som hamnat på kommunens sida och som innebär
något av följande; uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga
våldsskildring eller upphovsrättsintrång.
Lagen om elektroniska ansvarstavlor ställer också krav om att kommunen håller
uppsikt över insända meddelanden och att svar ges inom en vecka.

Källor:
Riktlinjer, E-delegationen
Riktlinjer för närvaro i sociala medier, SKL
Juridiskt PM om närvaro på sociala medier, SKL
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Bilaga 1. Sociala medier

CHECKLISTA
STARTA EN KANAL I SOCIALA MEDIER
Innan ett nytt konto eller en ny sida startas på något socialt medium är det viktigt
att gå igenom denna checklista. Gör en plan för att arbeta med kontot och svara
på samtliga frågor. Kommunicera planen till kommunikationsenheten som kan
vara behjälplig vid uppstart!
Allra först,
Förankring – är förvaltningschefen och kommunikationsenheten delaktiga i
beslutet att starta upp kontot?
Därefter,
















Syfte – varför ska det sociala mediet användas?
Mål – vad är målet?
Budskap – vilka frågor ska kommuniceras?
Målgrupp – vilka är målgruppen?
Kanal – vilken kanal eller socialt medium ska användas?
Typ av konto – skapa en företagssida eller -konto, använd inte
privata profiler!
Avtal – har avtalet för den specifika kanalen gåtts igenom?
Funktion och teknik – finns tekniska lösningar för att kunna driva
det sociala mediet?
Resurser – finns tillräckliga resurser för att kunna driva det sociala
mediet?
Ansvarig – vem är informationsägare?
Bevakning – finns det en plan för hur bevakningen ska skötas?
Avsändare – framgår det tydligt att kontot/sidan är en del av
Ockelbo kommun?
Förhållningssätt – har de risker som föreligger identifierats och har
de lagar och förordningar som är aktuella övervägts?
Marknadsföring – finns det en plan för hur kontot/sidan ska
marknadsföras?
Arbetssätt – har de manualer och instruktioner som finns för att
arbeta med sociala medier studerats?

För hjälp – kontakta kommunikationsenheten!
Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
 Sofia Wike  0297-55551  070-4141417  sofia.wike@ockelbo.se
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Referens

KS 2019/00290

Hedman, David, 0297-55491
david.hedman@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Fortsatt provtagning av strandbad i Ockelbo kommun
Förslag till beslut
Tekniska enheten övertar provtagningen av Sjöbackens strandbad från och
med badsäsongen 2019. För övriga strandbad i kommunen blir det upp till
respektive ansvarig för badplatsen att ta badvattenprover.
Sammanfattning av ärendet
I Sverige ska de badplatser som har mer än 200 badande per dag under
badsäsongen registreras som EU-bad. Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar
som visar vilken kvalitet badvattnet har. Om badvattenkvaliteten bedöms
vara dålig ska det finnas en skylt som avråder från bad.
Kommuner kan även frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt
reglerna. I dag har inte Ockelbo kommun någon badplats som är klassad som
EU-bad. Kommunen provtar frivilligt, genom VGS, på 13 st strandbad.
Tekniska enheten föreslår att ansvariga för respektive badplats själva sköter
provtagningen och att tekniska enheten tar prover på Sjöbacken, eftersom
Sjöbacken är det enda kommunala badet vi har i kommunen.
Om ansvariga för de privata strandbaden har behov av hjälp med
provtagning så kan de vända sig till VGS (mot en avgift).
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Referens

KS 2019/00399

Ekström, Mimmi 0297-555 04
mimmi.ekstrom@ockelbo.se
Kommunstyrelsen

Ansökan Visionsmedel för investering i
drivmedelsanläggning Kjellas Mack, Jädraås
Förslag till beslut
Visionsmedelsansökan på 100.000 kronor avseende stöd för investering i
drivmedelsanläggning till Kjellas Mack i Jädraås beviljas. Beviljat stöd
utbetalas då fakturaunderlag finns.
Sammanfattning av ärendet
Strängare miljökrav för drivmedelsanläggningar träder i kraft år 2020 och
det innebär för Kjellas Mack i Jädraås att drivmedelsanläggningen måste
uppdateras och stor investering är avgörande för butikens långsiktiga
överlevnad. Macken tillhandahåller idag service till invånarna i Jädraås samt
omkringliggande byar och besökare. Butiken/macken fyller en viktig
funktion ur ett bo, verka och besöka-perspektiv och för en levande och
attraktiv landsbygd. Den totala investeringen uppgår till 962.994 kronor och
Kjellas Mack har beviljats stöd från Region Gävleborg på 707.643 kronor
samt 54.500 kronor från Vindkraftsfonden. Resterande belopp 200.851
kronor återstår att finansiera och nu ansöker Kjellas Mack 100.000 kronor
från kommunens utvecklingsmedel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ansökan om Visionsmedel för investering i drivmedelsanläggning med
bilagor.
Ärendet
Se bifogad Visionsmedelansökan.
Kontaktpersoner:
Kjell Persson kjellas.mack@telia.com
Marianne Nilsson mn34an@gmail.com

Beslutet ska skickas till
Kontaktpersonerna ovan.
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KS 2019/00427

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

Ansökan om kommunal borgen Lingbo pumpstation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Såsom för egen skuld ingå ny borgen för Lingbo pumpstation ekonomisk
förenings låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 1 450 000
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet följer det
kortfristiga lånet och gäller längst till 2020-06-30.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan har inkommit från Lingbo pumpstation ekonomisk förening om
en kommunal borgen för ett kortfristigt lån som behövs för att lösa
likviditeten under projektet med en ny bränslepump i Lingbo.
Ockelbo kommun har ett betydande borgensåtagande, framförallt gentemot
sina dotterbolag men även mot några andra. Ett borgensåtagande innebär
alltid en risk och bör undvikas om inte särskilda skäl finns. I detta fall med
en pumpstation kan betydelsen för servicen i Lingbo framhållas som
betydande. Detta både för de boende men även för företagande och
besökande. Något som kommunen redan visat förståelse för genom att
bevilja visionsmedel.
Det handlar också om ett tidsbegränsat åtagande som ska vara avslutat senast
under 2020. Utifrån detta bedöms borgensåtagandet för kommunen kunna
utökas med 1 450 000 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan om kommunal borgen för byggande av pumpstation i Lingbo
Region Gävleborg, Utvecklingsutskottet 2018-09-06, § 63
Likviditetsbudget
Investeringsbudget
Vindkraftfonden 2019-04-02
KS 2019-04-30, § 74
Ärendet
För att lösa den situation som uppkom förra året i och med stängningen av
bensinmacken i Lingbo har en ekonomisk förening bildats. Syftet är att driva
en ovanjordtank placerad vid Silverbocken i Lingbo. För att finansiera
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Datum

Ockelbo kommun

2019-06-01

KS 2019/00427

projektet har betydande bidrag erhållits från Region Gävleborg (85%) men
även medel från Lingbo vindkraftsfond. Ockelbo kommun har även beviljat
visionsmedel om 100 tkr.
Det som föranleder borgensansökan är det likviditetsproblem som uppstår
vid många projekt då fakturorna måste betalas före bidragen kan utbetalas. I
den nystartade föreningen finns inte tillgång till nödvändigt kapital. De har
ansökt om ett kortfristigt lån hos Länsförsäkringar bank som en lösning.
Banken kräver dock en kommunal borgen för att bevilja ett lån om 1 450 tkr.
Lånet bedöms enligt inlämnad likviditetsbudget (se bilaga) behövas from
september 2019 och återbetalas så fort som bidrag och moms återbetalats till
föreningen. Det bedöms vara möjligt till årsskiftet eller under första halvan
av 2020. En beviljad kommunal borgen skulle då följa det kortfristiga lånet
och avslutas samtidigt som detta.

Beslutet ska skickas till
Lingbo pumpstation ekonomisk förening
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Likviditetsbudget från september 2019 till januari 2020
September Oktober

Inbetalningar
Provision
Banklån
Bidrag
Momsåterbetalning
Summa inbetalningar
Utbetalningar
Pumpstation
Elinstallation
Markarbete
Driftskostnad el
Driftskostnad snöröjning
Driftkostnad övrigt
Räntekostnad
Amortering
Prel skatt
Momsbetalning
Summa utbetalningar

November

14 063

1 450 000
230 000
1 680 000

December Januari

Februari

Markarbete påbörjas och el installeras i septemberStation öppnas i oktober
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti

14 063

14 063

14 063

14 063

14 063

14 063

14 063

14 063

14 063

321 000
335 063

1 146
15 209

14 063

14 063

14 063

14 063

14 063

14 063

14 063

2 083
7 813
3 646
3 586
358 600

2 083
7 813
3 646

2 083
7 813
3 646

2 083
7 813
3 646

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

3 646

3 646

3 646

3 646

3 646

375 728

13 542

1 667
15 208

104
13 646

104
5 833

104
5 833

104
5 833

1 667
7 396

1 667
7 396

1 091 400
0 1 105 463

1 350 000
67 500
187 500

1 605 000

2 083

2 083

3 646

3 646
7 276
1 091 400

5 729 1 104 405

Kassaflöde

75 000

-5 729

1 057

-40 665

1 667

-1 146

417

8 230

8 230

8 230

6 667

6 667

IB kassa
UB kassa

0
75 000

75 000
69 271

69 271
70 328

70 328
29 663

29 663
31 331

31 331
30 185

30 185
30 602

30 602
38 831

38 831
47 061

47 061
55 291

55 291
61 958

61 958
68 625

0
321 000
-321 000

0
1 146
-1 146

2 813
1 146
1 667

2 813
2 708
104

2 813
2 708
104

2 813
2 708
104

2 813
2 708
104

2 813
1 146
1 667

2 813
1 146
1 667

2 813
1 146
1 667

2 813
1 146
1 667

2 813
1 146
1 667

Utgående moms
Ingående moms
Momsskuld/fordran(-)

Redovisar moms månadsvis.
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Investeringar
Pumpstation inkl markberedning
Markarbete infart/utfart
Elanslutning
Summa investeringar
Finansiering
Bidrag region Gävleborg
Bidrag kommun, vindkraftsfond
Banklån

Totalt banklån
Amorteras vid bidragsutbetalning
region Gävleborg
Amorteras när momsåterbet
Kvarvarande lån

exkl moms

Inkl moms Moms

1 080 000 1 350 000
150 000 187 500
54 000
67 500
1 284 000 1 605 000

270 000
37 500
13 500
321 000

1 091 400 1 091 400 85% av 1404 tkr (1200+150+52 = 1404 tkr)
230 000 230 000
358 600 358 600
1 680 000 1 680 000
1 450 000 Lånas vid betalning av faktura för pumpstation/markberedning och elanslutning
-1 091 400
-358 600 Amorteras 3 månader efter att faktura erhållits (oktober betalas i januari)
0

Avskrivning på investeringar
1 284 000
Anskaffningsvärden pumpstation (markanläggning)
Avgår bidrag
-1 091 400
Avskrivningsunderlag
192 600
Avskrivning = 5% per år

Räntekostnader
Lån
Ränta investering

Lån
Ränta investering

9 630

1 091 400
7 276 Beräknad ränta 4%, 2 månaders ränta på 1091 tkr.

358 600
3 586 Beräknad ränta 4%, 3 månader.
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Anders Lingbo
Kerstin Hellberg [hilleborg1@hotmail.com]
den 21 maj 2019 17:18
Anders Olsson
utdrag ur protokoll

From:
Sent:
To:
Subject:

Jag bifogar utdrag ur Lingbo Vindkraftsfonds styrelsemöte 190402
5
Inkomna ansökningar och förslag till användande av byapeng
- ansökan från Lingbopumpstation EKF om 130 000kr. Bilaga 2
Mötet beslutade bifalla
ansökan fvb till Byföreningens möte, pga. att summans storlek kräver beslut av medlemsmöte enligt
stadgarna.
Som du ser så behöver du kopia av Byföreningens protokoll, de hade möte direkt efter oss. Det ligger
tyvärr bara gamla protokoll på hemsidan ser jag men kontakta Pernilla så hjälper hon dig!
med vänlig hälsning

Kerstin Hellberg

Right-click here to download
pictures. To help protect y our
priv acy , Outlook prev ented
automatic download of this
picture from the Internet.

Virusfritt. www.avast.com
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KS 2019/00264

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

Revisionsrapport - Granskning av leverantörsregister
och leverantörsutbetalningar
Förslag till beslut
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.
Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun
genomfört en granskning avseende rutiner kring leverantörsregister och
hantering av inköp och leverantörsfakturor för perioden 1 januari till 31
december 2018. Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig
intern kontroll.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna
till viss del har säkerställt rutiner och tillräcklig intern kontroll avseende
hantering av leverantörer och leverantörsutbetalningar.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Ärendet
Behörighetsadministration
Det har inte inom ramen för granskningen identifierats några indikationer på
oegentligheter. Granskningsrapporten lyfter dock några iakttagelser och visar
på några rekommendationer till kommunstyrelsen. Dessa rekommendationer
får ligga till grund för arbetet att stärka rutinerna.
Det har under de senaste åren arbetats aktivt med att styra upp behörigheter
och städa i ekonomisystemet. Numera så är det endast en liten grupp
användare som inte ligger på standardbehörighet och det är de anställda på
ekonomienheten samt någon konsult och systemförvaltare. Målsättningen är
att samtliga anställda ska kunna läggas i olika standardiserade
behörighetsgrupper för att underlätta i internkontrollssyfte.
En rutin behövs tas fram som fastställer vilken behörighetsnivå användaren
ska ha. Idag görs det utifrån den tjänst man har och de behov som finns men
det finns inga tydliga riktlinjer.
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En tydlig rutin för hur användare passivsätts i systemet behövs också. Det
behövs tydliga signaler till systemförvaltare på när en person slutar eller
byter arbetsuppgifter så att deras inloggning kan spärras och deras
behörigheter kan dras in. Idag spärras man automatiskt efter att inte loggat in
på 5 veckor men behörigheter måste plockas bort manuellt.
En förtydligande rutin som tydliggör att man inte ska attestera fakturor från
leverantörer där man har en personlig koppling ska tas fram. Vi kan inte
styra det i systemet och det är svårt att kontrollera med annat än stickprov
men kan vara en internkontrollpunkt.
Leverantörer och risk för felaktiga betalningar
Det finns en rad dubbletter bland leverantörer och det kan förklaras med att
bankgironummer eller plusgironummer används som leverantörs-ID. Det
innebär att samma företag kan finnas registrerat både med ett
bankgironummer och ett plusgironummer. Det händer också att företag byter
gironummer. Gamla nummer kan passiv sättas men det innebär att det blir
svårare att söka på gamla fakturor från den passivsatta leverantören. Det
finns alltså både för och nackdelar med att passivsättning att ta hänsyn till.
Det finns också tillfällen när samma bank- eller plusgironummer används av
flera företag. Det är bla när det handlar om factoringföretag eller kedjor med
gemensam administration. Att det då finns leverantörer som kan se ut som
dubbletter vid en första anblick är svårt att komma runt.
När det gäller potentiella dubbletter av fakturor så förklaras det i stor
utsträckning av att små leverantörer ofta börjar om i sin fakturanummerserie.
Då kan en faktura från samma leverantör med samma belopp och samma
fakturanummer uppstå då det enda som skiljer än fakturaperiod.
Oseriösa företag och bluffakturor
För att komma till rätta med oseriösa företag och bluffakturor och påvisa
eventuella dubbelutbetalningar kommer under året att införas ett nytt system,
Inyett. I detta kontrolleras företagets status mot ett antal register och
eventuella bluffakturor ska kunna stoppas. Systemet ger även möjlighet att
säkerställa företagets lämplighet före avtal sluts.

Beslutet ska skickas till
Ockelbo kommuns revisorer
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-24

1(2)
Referens

KS 2019/00348

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

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2018
Förslag till beslut
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden.
Sammanfattning av ärendet
PwC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en
granskning av Ockelbo kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
De bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
De bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
De bedömer att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans för 2018.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Ärendet
Revisorernas samlade omdöme av årsredovisningen är gott.
Rapporten tar upp områden som går att utveckla och vissa påpekanden att ta
i beaktande i arbetet framöver. Nedan presenteras några frågor som ska
prioriteras inför årsredovisningen för verksamhetsåret 2019.
Måluppfyllelsen vad gäller de kommunövergripande mätbara målen bedöms
att vara delvis förenligt med fullmäktiges mål för verksamheten. 7 mål av 16
är uppfyllda. För 2018 uppnås en måluppfyllnad på 44 % vilket ställs i
förhållande till 25 % för 2017. Kommunen har 5 finansiella mål varav 2 är
helt uppfyllda. Den låga graden av måluppfyllelse är otillfredsställande och
kräver ett fortsatt arbete.
I rapporten betonas betydelsen av att fortsätta arbetet med att stärka
kommunens ekonomiska ställning. Kommunen visar ett överskott för 2018
och nämnderna totalt har lyckats bedriva sin verksamhet inom givna
ekonomiska ramar. Det är av vikt att reglerna kring god ekonomisk
hushållning beaktas.
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Datum

Ockelbo kommun

2019-05-24

KS 2019/00348

Arbetet med att ytterligare förbättra information när det gäller den
sammanställda redovisningen bör gå vidare. I den gemensamma
förvaltningsberättelsen ska även redogörelsen av koncernens samlade
verksamhet utvecklas. Faktorer viktiga för styrning, uppföljning och
förväntad utveckling bör behandlas djupare. Möjliga konsekvenser kopplade
till fattade beslut vad gäller ekonomi och prioriteringar bör förtydligas.

Beslutet ska skickas till
Ockelbo kommuns revisorer
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-23

1(1)
Referens

KS 2019/00325

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

Årsredovisning för 2018 - Kommunalförbundet Inköp
Gävleborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunalförbundet Inköp Gävleborgs årsredovisning för år 2018
godkänns.
2. Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning Inköp Gävleborg 2018
Revisionsberättelse för 2018
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-05-23

1(1)
Referens

KS 2019/00329

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

Årsredovisning för 2018 - Gästrike
Räddningstjänstförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2018 godkänns.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
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ÅRSREDOVISNING

2016
GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

2018

ÅRSREDOVISNING

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
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Ett viktigt arbete för att förebygga anlagda
bränder är utbildning i skolan. Tack vare bidrag
från Länsförsäkringar Gävleborgs samhällsfond
kunde vi under året satsa extra resurser på att
träffa barn och unga både i skolan och på andra
arenor för att prata brandsäkerhet.

Omslagsfoto: Gävle Hamn
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OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST
Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som består av fem kommuner. Förbundet bildades den
1 januari 1994 och bestod till en början av kommunerna Gävle, Ockelbo och Sandviken. År 1996 anslöt sig
Hofors och 2004 Älvkarleby kommun. Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion. Den består av tolv ordinarie medlemmar och tolv ersättare från de fem medlemskommunerna. Det övergripande ansvaret för verksamheten vid Gästrike Räddningstjänst ligger hos förbundsdirektören. Gästrike Räddningstjänsts uppdrag är
att skydda och rädda människor, egendom och miljö. I uppdraget ingår även att minska sannolikheten för att
bränder och andra olyckor inträffar samt att minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Vi på Gästrike Räddningstjänst kan
med denna årsredovisning lägga
verksamhetsåret 2018 bakom oss.
Det har operativt varit ett krävande
år med bland annat stora insatser
i samband med skogsbränder och
översvämningar. Jag är stolt över
att Gästrike Räddningstjänst har
visat att vi kan kraftsamla och
fokusera vid extrema händelser. Ett
stort tack till samtliga inom förbundet för fina insatser.

ar och annat behöver ses över.
Det är ett arbete som behöver
drivas kontinuerligt då utveckling är
av största vikt för räddningstjänstens förmåga och för att bibehålla
förtroendet hos våra medborgare.
Jag avslutade min mandatperiod
som ordförande med att rekrytera
ny förbundsdirektör och jag hälsar
Päivi Havlund välkommen till förbundet och ett stort lycka till.

Mycket fokus under åren 20142018 har varit på framtidsplanerna
med Trygghetens Hus. Satsningen
avstannade dock under 2018 då
flera aktörer drog sig ur projektet.
Förslaget på placering var en
avgörande faktor.

Jag vill rikta ett stort tack till all
personal, förbundsledning och
till direktionens ledamöter för ett
mycket bra genomfört
verksamhetsår 2018.

Nu behöver förbundet hitta nya
vägar för att möta framtida behov.
Nya samverkansformer, etablering-

Niclas Bornegrim
Ordförande direktionen
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”Jag är stolt över att
Gästrike Räddningstjänst
visat att vi kan kraftsamla
och fokusera vid extrema
händelser”

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET
Jag tillträdde tjänsten som
förbundsdirektör den 1 november
2018 och har ägnat första tiden åt
att träffa så många medarbetare
som möjligt. Jag har blivit mycket
väl mottagen och känt mig välkommen. Mitt inlägg här kommer
främst att blicka framåt då jag inte
var på plats förrän i slutet av året.
Jag vet att medarbetarna på
Gästrike Räddningstjänst, visade
en enorm lojalitet och uthållighet
under de hårda prövningarna som
vårens översvämningar och sommarens skogsbränder innebar.
Många av medarbetarna klev in i
nya roller och ändrade sina privata
planer för att ställa upp för samhället. Vi får inte heller glömma
de som var kvar på stationerna
och jobbade för att förebygga och
hantera olyckor eller de som hanterade allt det administrativa med
bland annat ekonomi, löner och
kommunikation.
Jag är djupt imponerad och känner
stolthet över att få leda så kompetenta medarbetare.

är att det görs mycket bra saker
inom förbundet och att vi, precis
som alla andra, har vissa utvecklingsområden att arbeta med.
Vi behöver tydliggöra uppdraget
ännu mer och kvalitetssäkra vårt
arbete, övningar och utbildningar.
Fokus kommer ligga på att ha en
god operativ förmåga, men även
på ett långsiktigt arbete med att
förebygga olyckor och risker.

”Vi behöver
tydliggöra uppdraget
ännu mer och kvalitetssäkra
vårt arbete”
Omvärldsfaktorer kommer att ha
en stor betydelse för behovet
av förebyggande och proaktivt
agerande. Även förekomsten och
ökningen av antagonistiska hot och
terrordåd innebär nya utmaningar
för oss som organisation.

Jag har under november månad
tillsammans med mina närmaste
medarbetare, genomfört ett arbete
med våra värdegrunder och vi har
jobbat med tydliggörande av roller
och ansvar i ledningsgruppen.

Vi behöver systematisera våra
arbetsmiljöprocesser, utbildningar,
utvärderingar, uppföljningar och
vårt lärande av dessa. Vi måste
alltid minst leva upp till lagstadgade
utbildningar och krav så att ingen
skadas eller blir sjuk på grund av
arbetet.

Det jag kan summera av min korta
tid och de dialoger som vi har haft,

Det gläder mig oerhört, att
förbundet under 2018 har

prioriterat att utbilda alla ledare
och skyddsombud i systematiskt
arbetsmiljöarbete och att det
genomförs regelbundna arbetsplatsträffar för alla medarbetare, med
olika aktuella fokusområden för att
främja en god organisatorisk och
social arbetsmiljö.
Även regeringens utredning,
”En effektivare räddningstjänst”
och beslut som fattas efter den
kommer att påverka vårt kommande arbete med handlingsprogram
och verksamhetsplaner.
Jag vill förmedla ett stort tack till
alla medarbetare, för väl genomförda insatser under 2018. Jag ser
också fram emot ett nytt år med
fokus på att bevara och förstärka
det som fungerar bra och samtidigt
utveckla det som kan bli bättre.
Vi får aldrig glömma laget före
jaget – tillsammans är vi starka!

Päivi Havlund
Förbundsdirektör

PÄIVI HAVLUND
FÖRBUNDSDIREKTÖR
Päivi Havlund är ny förbundsdirektör för Gästrike Räddningstjänst
och tillträdde tjänsten den 1 november 2018.
Päivi har mer än 20 års erfarenhet av olika chefspositioner, bland
annat inom annan räddningstjänst, ambulanssjukvården och SOS
Alarm och kommer närmast från ett eget företag med fokus på
arbetsmiljö-, ledning och organisationsutveckling.
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”Sommarens skogsbränder har gett oss mängder
av erfarenhet som vi tar med oss in i det fortsatta
arbetet med att utveckla vår operativa förmåga”
Robert Strid

Foto: Ulf Folkesson

RÄDDNINGSCHEFEN HAR ORDET
2018 har varit ett år som kommer gå
till historien som en mycket varm och
torr sommar där stora bränder härjade
i skogen på många platser i Sverige.
Sverige har under detta år genomgått
stora påfrestningar och vårt samhälle
har ställts på prov på flera sätt.
Året 2018 innebar torka, extrem
värme, foderbrist, stora skogsbränder
och ett riksdagsval som gjorde att
stora delar av samhället var under hårt
tryck.
Lägger vi dessutom det allt osäkrare
omvärldsläget till detta är det många
parametrar som har påverkat
samhället under året.
Gästrike Räddningstjänst kan se
tillbaka på ett år som gett oss stor
erfarenhet att hantera större komplexa
händelser. För att vara framgångsrika
vid en samhällsstörning krävs det
samordning och samverkan.
Jag tycker att samverkan med våra
medlemskommuner är mycket bra och
har utvecklats under 2018.
De höga flödena under våren var en
mycket stor insats som jag trodde
skulle bli den största under 2018
– Oj, så fel jag hade!

En återblick till sommaren 2018
Den 14 juli bryter en av de större
skogsbränderna i modern tid ut i
Ljusdals kommun. Åskan tillsammans
med den extrema torkan under lång
tid gör att bränderna eskalerar snabbt
och stora resurser mobiliseras för att
hindra spridningen. Samtidigt brinner
det kraftigt på fler ställen i Sverige
vilket gör att det instiftas en nationell
prioritering av resurser som styrs av
MSB. Detta visade sig vara lyckat och
större samordning uppnåddes.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har
också visat att det är en myndighet att
få stöd och hjälp av när krisen kommer
till länet. De tog också över ansvaret
för räddningstjänsten i Ljusdal då läget
krävde det.

Som företrädare av Gästrike
Räddningstjänst kan jag verkligen säga
att medarbetarna inom organisationen
är fantastiska.
.
Under hösten kom beslutet att vi,
under 2019, ska avveckla Rörbergs
brandstation med tillhörande
övningsfält. Det kommer att bli en stor
utmaning för organisationen att hitta
en ny etablering och under tiden fortsatt ha god operativ förmåga. Jag är
helt övertygad om att alla inblandade
aktörer kommer hitta bra och effektiva
lösningar.
Robert Strid
Räddningschef

Sammantaget ser jag att vi tillsammans har blivit ett mer robust och
säkert län.
När räddningsinsatsen i Ljusdal
avslutades hade vi som organisation
bidragit med ca 8000 arbetstimmar
och mängder av erfarenhet har kommit
våra medarbetare till godo.
Ett gediget efterarbete är gjort och
mer finns att göra.
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KARTA OCH UTRYCKNINGSORGANISATION

Gävle - Jour

Sandviken - Jour

Skutskär - Beredskap

Hofors - Beredskap

Ockelbo - Beredskap

Rörberg - Jour, dagtid
Storvik - Beredskap
Bergby - Beredskap

Österfärnebo - Beredskap

Järbo - Värn
Hedesunda - Beredskap
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UPPDRAG, SYFTE OCH MÅL
UPPDRAG OCH SYFTE
Gästrike Räddningstjänst (GR) ansvarar för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt Lag
om skydd mot olyckor (LSO) inom våra fem medlemskommuner. Kommunernas uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning.

SÄKERHETSMÅL
De övergripande målen för vår verksamhet kallas
säkerhetsmål. Dessa har tagits fram genom att analysera
riskerna inom förbundets område och gäller från 2016
och tills vidare.

Vår verksamhet regleras av Lag om skydd mot olyckor
(LSO) och finns närmare beskriven i en förbundsordning,
ett handlingsprogram, i dokumentet riktlinjer för
rengöring och brandskyddskontroll, i en tillsynsplan, samt
i en årlig verksamhetsplan. Gästrike Räddningstjänsts
handlingsprogram gäller 2016 - 2019.

Säkerhetsmålen är gemensamma för så väl
medlemskommunernas som räddningstjänstens arbete
för skydd mot olyckor:
•

Antalet döda och svårt skadade vid bränder ska
minska.

Dokumenten antas av vår förbundsdirektion och finns
bland annat att läsa på vår hemsida.

•

Allmänhetens medvetenhet om brandrisker och
agerande vid brand ska öka.

Gästrike Räddningsjänst ska skydda och rädda
människor, egendom och miljö. Vi ska även minska
sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar,
samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor
som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare
och säkrare samhälle.

•

Konsekvenserna vid olyckor som kan medföra
påverkan på liv, miljö och hälsa ska minska genom
samverkan och samordning av samhällets resurser.

•

Tiden från larm till påbörjad insats ska minska.

8
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ORGANISATION
DIREKTION

FÖRBUNDSDIREKTÖR

HR

EKONOMI

KOMMUNIKATION

PRODUKTION

RÄDDNING

GÄVLE

RIB

SAMHÄLLSSKYDD

SANDVIKEN

NYCKELTAL
AVDELNING

NYCKELTAL

4 praoveckor ska
genomföras per år

STATUS

AVVIKELSER

3
genomförda

KORRIGERANDE ÅTGÄRDER

Den resterande planeras att genomföras under hösten.

PRODUKTION
Kostnader för
fordonsreparationer
ska minskas
8 st FOTH-övningar
ska genomföras under
2018 (1 per grupp)

Personalavvikelser från
HP på RiB

SAMHÄLLSSKYDD

RÄDDNING

Det periodicerade underhållet ses över kontinuerligt och
målet är att under 2018 minska kostnaderna
Planering av
SL/Samsk.
6
genomförda

Tre övningar är under planering och ansvarig personal är
utsedda.

tom vecka 35 C60
101 tillfällen 671
tim X14 2/6tim
X23 1/44 tim X81
5/68 tim

Personalavvikelser följs upp veckovis och redovisas på
LG-möten.

100 tillsyner enligt LSO
och LBE ska genomföras
under 2018

73 genomförda

Remisser

100% remisser är
besvarade i rätt tid

Tillstånd LBE

100% tillstånd är
beslutade i rätt tid

Planerade och genomförda övningar

Enligt plan

Uppföljningen kan förbättras

Genomförda utvärderingar med förbättringsförslag

Enligt
kriterierna

GR kan öka antalet för eget lärande

Genomförda projekt
med förbättringsförslag

Vattenlivräddning.
Utryckningskörning.
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AVDELNING SAMHÄLLSSKYDD
Räddningstjänstens förebyggande uppdrag innebär att verka
för ett förbättrat skydd mot brand och andra händelser som
kan föranleda räddningsinsats. Verksamheten omfattar råd, utbildning, information om brand och säkerhet till medborgarna
samt myndighetsutövning genom bland annat tillsyn.

tillsynsplan har fungerat bättre.

REMISSER OCH TILLSTÅND
Remisser angående bygg- och planprocessen har fortsatt i
liknande takt med tidigare år. Det betyder att Gästrike Räddningstjänst fortsatt är delaktig i processen i ett tidigt skede, när
påverkansmöjligheterna är stora.

PERSONALEN
Samhällsskyddsavdelningen har, precis som tidigare år, haft
en stor personalomsättning. Under 2018 har två handläggare
samt avdelningschefen valt att avsluta sina tjänster. Anledning till dessa varierar från att vilja flytta närmare familjen
till att testa nya utmaningar. Dessutom har en medarbetare
gått i deltidspension. Detta har medfört stora påfrestningar på
avdelningen då ny chef har introducerats samtidigt som avdelningen fortfarande har vakanta tjänster för en brandingenjör
och en brandinspektör.

Antalet ordningslagsärenden sjunker stadigt. För att effektivisera processen gjordes under 2017 ett arbete för att Polismyndigheten i större utsträckning själva ska kunna besvara
ansökningar gällande ordningslagen utifrån ett brandsäkerhetsperspektiv. Under 2018 har detta arbete utvärderats med
gott resultat.
Alkohol- och serveringsärenden ligger kvar på ungefär
samma nivå som tidigare däremot har antalet ansökningar
om tillstånd av brandfarlig- och explosiv vara har ökat något
under året.

För att fortsätta kunna leverera enligt uppdraget har därför
en gemensam kraftsamling inom förbundet startas i slutet av
2018, i syfte att under första kvartalet av 2019 stötta samhällsskydd, med främst personella resurser.

SOTNING
Antalet ärenden kring hantering av sotning och tillstånd för
egensotning har gått ner något jämfört med tidigare år. Det
pågår ett fortsatt arbete kring att utveckla processen med
brandskyddskontroll och avtalen mellan GR och skorstensfejarna.

TILLSYNER
De tillsyner som genomförts under 2018 under lagen om
skydd mot olyckor har varit fokuserade på hotell, pensionat,
tillfälliga boenden och restauranger. Tillsynerna som lyder
under lagen om brandfarliga och explosiva varor, har som
föregående år, fokuserat på bensinstationer och försäljning av
explosiva varor.

EXTERN UTBILDNING
Extern utbildning har fortgått under relativt normala förhållden under 2018, även om det tidvis har varit brist på instruktörer. Utbildningen ”Upp i Rök” vars målgrupp är elever i
årskurs 7 har genomförts enligt plan. Genom bidrag från Länsförsäkringar Gävleborgs samhällsfond har en extra satsning
på information och utbildning i skolorna kunnat genomföras
under året.

Många verksamheter ligger i dagsläget långt under en skälig
nivå på brandskyddet och då främst med tanke på brister i det
systematiska brandskyddsarbetet. Detta innebär att de tillsyner
som görs tar lång tid och handläggarna får mindre tid att göra
fler. Inom förbundet fortsätter arbetet med att utveckla och
förbättra tillsynsprocessen för att kunna göra den mer rättssäker och tydlig för både medborgare och medarbetare. Gästrike
Räddningstjänst har under året utfört 73 tillsyner.

Arbetet med brandutbildning av Polhemsskolans väktarelever
har fortgått under 2018 och ansvarig har jobbat hårt för driva
och utveckla den utbildningen.

Tillsynsförrättare som är ute ibland verksamheterna vittnar
om att de ofta möts av svåra brandtekniska problem som
kräver omfattande kunskap och förmåga att fatta komplicerade beslut. Trots detta har antalet gjorda tillsyner under året
stigit något jämfört med tidigare år. En av anledningarna till
detta kan vara att samarbetet kring bokning av tillsyner enligt

10

För övrigt genomförs utbildningar kopplat till brand och sjukvård i förvaltningarna hos kommunerna.
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EKONOMI

Driftkostnaderna på samhällsskyddsavdelningen är relativt
små jämfört med de övriga avdelningarna. Här är den största
utgiften utbildning, då det ligger ett stort ansvar på avdelningen att vara uppdaterad inom de olika lagområden som rör oss.

Intäkterna till samhällsskyddsavdelningen består till stor del
av automatiska brandlarm, avtal med Polhemsskolan, extern
utbildning och avgifter för myndighetsutövning. Vid årets slut
var intäkterna 763 tkr sämre än budgeterat. Anledningen är
att det inte har utförts lika många externa utbildningar som
budgeterat. Det har inte heller kommit in budgeterat antal ansökningar om tillstånd för brandfarlig vara och handläggarna
har inte utfört och debiterad budgeterat antal tillsyner.

Sammanfattat visar avdelningen ett negativt resultat på
- 231 tkr.

SAMANFATTNING
Personalen på samhällsskydd har under 2018 stått för mycket
fina prestationer. Detta med tanke på att de utöver tidigare
nämnda omfattande personalomsättning, också har varit högst
involverade i de räddningsinsatser som varit under året, där de
höga vattenflödena i Forsby och skogsbränderna kring Ljusdal
är de mest anmärkningsvärda

De största anledningarna till att avdelningen inte har kunnat
nå sina budgetmål under 2018 är stor personalomsättning och
rekryteringssvårigheter.
Eftersom två handläggare och avdelningschefen har avslutat sina tjänster under året och det har varit svårigheter att
anställa ny personal, visar personalkostnaderna på ett positivt
resultat på 373 tkr.

Avdelningen har inte nått upp till målet för utförda tillsyner
men övriga mål som att svara på remisser och tillstånd, inom
uppsatt tid, har uppnåtts.

Våra Polhemselever har delar av sin APL på Rörberg där de
övar och har teori. Resterande APL-veckor tillbringar de ute
hos företag. APL=arbetsplatsförlagt lärande.
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AVDELNING RÄDDNING
Gästrike Räddningstjänsts (GR) förmåga att genomföra
effektiva insatser bygger på erfarenheter och utveckling av
medarbetarnas kunskap i respektive funktion. Det är den sammanlagda förmågan från inlarmning, där det inre befälet har
en central roll som stöttar skadeplatsledningen, till brandmannen som genomför insatsen med beslutad metod och teknik,
som är intressant att utvärdera.

den redan etablerade övningsplatsen. Det innebär att ingen investering av miljöövningshus genomförs under den närmaste
tiden.
INSATSPLANERING
Insatsplanering är ett beslutsstöd som används vid framförallt
komplexa objekt som farliga anläggningar eller Sevesoanläggningar. Det finns en tidsplan som ska följas och utifrån
den ska planerna revideras och uppdateras tillsammans med
industrierna. Tanken är sedan att samövning ska genomföras
för att parterna ska vara förberedda och hantera insatserna på
ett säkert sätt.

Inriktningar på övningar och utbildningar under 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delegeringar D-HLR, HLR, Syrgas (Region Gävleborg)
Införande av nytt operativt beslutsstöd (Invotech)
Taktikutbildningar på samtliga RiB-stationer
Halkkörning
Kvalitetssäkring av räddningsledare på samtliga stationer
Föreläsning om terrorattentatet på Drottninggatan i
Stockholm
Sevesoövning på Sandvik
Introduktion av nya befäl
Utbildning på nya fordon
Introduktionsutbildningar för sommarvikarier
Introduktionsutbildningar för nya RIB anställda
Samverkansträff med media

Den vakanta tjänsten som insatsplanerare är tillsatt och en
femårsplan är framtagen för övning och uppdatering av befintliga insatsplaner för Seveso anläggningar.
Under hösten har GR tillsammans med Sandvik och polis, ambulans genomfört en större samverkansövning med inriktning
på kem olycka. Den genomfördes internt i tre steg och var
en lärande process som vi kommer att satsa vidare på enligt
framtagen femårsplan.
OLYCKS- OCH INSATSUTVÄRDERINGAR
Vi har ett nationellt uppdrag att utreda och ta vara på våra
erfarenheter efter olyckor. Under 2018 så har vi tagit fram nio
utökade insatstutvärderingar och tio insatsutvärderingar.

ÖVNING OCH UTBILDNING
De genomförda övningstillfällena på Rörberg har varit mycket
uppskattade av deltidsbrandmännen. Heltidsgrupperna har
haft övningsdagar på våren och på hösten.

Gästrike Räddningstjänsts utvärderinga visar att:
Behovet att utbilda enhetsledare på deltidsstationerna är återkommande. Det finns en brist på formellt utbildade befäl och
i väntan på genomgången utbildning utbildas brandmän som
kan verka som arbetsledare i ett tidigt stadium under insatsen.
Stöttningen initialt kommer från inre befälet som är
räddningsledare på distans.

•
•
•
•

INVESTERINGAR
Räddningsavdelningen har projekterat för ett nytt ledningsfordon, ny lastväxlare samt miljöövningshus. Ledningsfordonet
för räddningschef i beredskap (RCB) är en kopia av insatsledarens fordon med fördelen att kunna komplettera varandra
över hela det operativa området, med samma förutsättningar.
Det föreslagna miljöövningshuset som planerats att placeras
i Rörberg läggs på is. Med anledning av Gävle kommuns
avveckling av Rörbergsområdet kommer GR inte att kunna
bedriva sin interna övningsverksamhet från hösten 2019 på
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IR-kamerorna används och gör skillnad på skadeplats.
GR har utvecklat förmågan att starta upp insatser snabbt
med andra alternativ än rökdykning som användning av
skärsläckare, släckgranater och ventilering.
GR har utvecklat sin förmåga att hantera miljöolyckor.
GR arbetar säkrare på väg vid trafikolyckor genom
intern utbildning samt tvåstationslarm på hårt trafikerade
sträckor.
GR ska öka sin förmåga vid vattenlivräddning på stationerna i Sandviken och Gävle.
Medlemskommunerna saknar ett välfungerande brandpostsystem som kan tillgodose behovet av släckvatten vid
större händelser.

ANLAGDA BRÄNDER
Anlagda bränder startar vissa perioder, i specifika områden
och i Sandviken var det i början av året stora problem med anlagda bränder i byggnader. Den största var i en förskola med
väldigt stora skador och kostnader som följd. Ett nära samarbete med polis, kommunerna och skolan är avgörande för att
vi tillsammans kan motverka antalet anlagda bränder. Efter
våren stabiliserades situationen i Sandviken. I Gävle har de
anlagda bränderna mest drabbat personbilar i olika områden.
Under hösten var ökningen kraftig och påfrestningen var stor
på både räddningstjänst och polis.

Samarbete med SOS
Under hösten har det genomförts ett utvecklingsprojekt med
SOS i Falun. Syftet är att utveckla den gemensamma förmågan att hantera samhällsstörningar i skedet före-under-efter.
Resultatet är ett tydligare uppstyrt arbetssätt mellan inre befäl
samt räddningsåtgörare på SOS. Dagliga kontakter och återkopplingar mellan funktionerna är framgångsfaktorn.
Digitalisering av utalarmering på RiB stationerna
GR behöver byta ut larmutrustningen på brandstationerna med
anledning av att framtidens utalarmering sker digitalt istället
för analogt som det görs nu. Arbetet är påbörjat och fortsätter
våren 2019.

KRISHANTERING
Gästrike Räddningstjänsts interna organisation har fungerat
under året med avlastande samtal. Målet är att alltid kunna
erbjuda stöd när behovet finns och avlastande samtal har alltid
genomförts när behovet påkallats.

Avdelning räddning ska fortsätta att vara ett bra internt stöd
för att genomföra effektiva insatser Det som behöver tydliggöras framöver är krav och uppföljning på både grupp- och
individnivå.

PROJEKT

EKONOMI
Sedan mars 2018 har avdelningen hyrt ut en brandingenjör på
halvtid till Gävle Hamn och det avtalet fortlöper under 2019.
Med anledning av detta har intäkterna varit 196 tkr bättre än
planerat.Personalkostnaderna har också genom detta varit 381
tkr bättre än budgeterat. Budgeten för driften har varit inom
ramarna.

Vattenlivräddning
Resultatet av projektet är att GR har beslutat att heltidsstationerna i Sandviken och Gävle ska driftsätta en organisation för
vattenlivräddning med andhållningsdyk. Fram till sommaren
utbildas personalen i handhavandet och prioritering ligger på
riskbedömning av insatserna för säkra och effektiva insatser.

SAMMANFATTNING
Räddningsavdelningen har använt budgeten på ett sunt sätt
och de aktiviteter som planerats har genomförts.

Nytt beslutsstöd
Gästrike Räddningstjänst har, under flera år, testat och utvärderat olika beslutsstöd för operativ ledning och beslutade
under året att satsa på Invotech som levererar en produkt
som fyller uppställda krav på operativ och strategisk ledning.
En annan fördel är att övriga räddningstjänster i Gävleborg
använder samma beslutsstöd vilket underlättar vid samverkan.
Under hösten har systemet testats på heltidsstationerna med
gott resultat och fortsättning följer under våren 2019 på RiBstationerna.

Det valda beslutsstödet för operativ och strategisk
ledning används av övriga räddningstjänster i
Gävleborg vilket underlättar samverkan.
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AVDELNING PRODUKTION
med att minimera kontakten med kontaminerat materiel från
brandplatser. Detta gäller såväl skyddskläder som räddningsmateriel.

Det har varit ett händelserikt år för avdelning produktion där
medarbetarna har jobbat med de omfattande insatserna som
förbundet varit inblandade i, som till exempel sommarens
skogsbränder. Insatserna har verkligen präglat avdelningens
arbete men det är viktigt att blicka tillbaka på hela årets verksamhet. Strukturen på avdelningen har efter ett år med de tillsatta enhetscheferna, satt sig ordentligt och ger avtryck. Några
tydliga exempel är att rekryteringen till våra RiB-stationer går
bättre än på många år och att digitaliseringen fortsätter i den
takt vi önskar.

En kontinuerlig kontakt med fastighetsägarna till våra brandstationer sker där underhåll planeras. Behovet av att hitta en
ny etablering i Storvik har funnits under en längre tid och
under 2018 har en tilltänkt lokal identifierats och en flytt planeras under hösten 2019.
MÅL MED VERKSAMHETEN
Målet under året har varit att bemanna den operativa organisationen utifrån handlingsprogrammet och genomföra insatser.
Avdelningen har även en stor del i att öka tillbudsrapporteringen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

VERKSAMHETEN
Under året har Gästrike Räddningstjänst haft stora utmaningar
vad det gäller bemanningen på vissa av deltidsstationerna.
Svårigheten med att anställa deltidsbrandmän är ett nationellt
problem som på lokal nivå betyder att bemanningen måste
hanteras och lösas varje vecka, dag för dag för att nå full
styrka.

De mål som specifikt följs upp av avdelningen är kostnader
för fordonsunderhåll, FOTH-övningar där 8 st skall genomföras (från ord till handling-övning), praktikveckor och
personalavvikelser på RiB.

Organisationen stärktes runt RiB under 2017 då en enhetschef
blev tillsatt och det har gett resultat. Ett mer aktivt arbete med
rekrytering har skett under året och även om ökningen av antalet RiB-anställda är liten är det dock ett positivt trendbrott.
Förbättrad uppföljning av verksamheten är ett annat resultat.
Under 2018 har även rekrytering skett till våra heltidsstationer. Till skillnad mot många andra räddningstjänster i Sverige,
har GR en god grund att rekrytera från. Orsaken till det kan
vara att GR under en lång tid prioriterat lokal förankring på
personalen vid sommarvikariat, vilket gör att kontakten med
möjliga kandidater upprätthålls.
Sommarens bränder i skog och mark har påverkat verksamheten på flera sätt. Gästrike Räddningstjänsts område var tämligen förskonade mot allvarliga skogsbränder under sommaren.
Det möjliggjorde att förbundet tidigt i insatsen kunde stötta
Ljusdals kommun med resurser. Detta har medfört att personal
avbröt semestrar, tjänstgjorde många timmar på annan ort och
hamnade i situationer som många aldrig gjort tidigare. Det
upplevdes många gånger att arbetsmiljön var riskfylld och
att insatsen avslutades utan allvarligare skador på personal är
mycket bra. Erfarenheterna från dessa insatser kommer vara
viktiga för hur GR organiserar oss vid större händelser.
Ca 8000 arbetstimmar stöttade Gästrike Räddningstjänst med
i Ljusdals kommun.

Övning för styrkan i Ockelbo: Kall rökdykning på en ungdomsgård tillsammans med de ungdomar och personal som
var på plats.

ARBETSMILJÖ
Under året har Gästrike Räddningstjänst fortsatt att jobba
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INSATSER I SIFFROR

RÄDDNINGSINSATSER
Året inleddes med en större brand i en förskola i Sandviken.
Konsekvenserna blev stora för kommunen då all verksamhet
fick flytta till andra lokaler.

2018 2017
Brand i byggnad
Brand i fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i skog eller mark
Automatlarm utan brandtillbud
Trafikolycka
Annan hjälp till ambulans
Annat sjukvårdslarm
Hjärtstoppslarm
Utsläpp av farligt ämne
Drunkning

Våren var en tid då det var kraftiga och väldigt snabba ändringar i förutsättningarna när det gäller väder. Höga flöden av
vatten inledde våren då snabb snösmältning gjorde att många
vattendrag och sjöar svämmade över. Detta medförde att en
mängd av vägar och hus fick skador. Vid dessa insatser rekvirerades förstärkningsresurser från MSB.
Efter de insatserna ändrades förutsättningarna i skog och
mark och det blev kraftig torka. Under maj månads slut var
det väldigt hög brandrisk i skog och mark. En klar ökning av
bränder i samband med torrt väder märktes, dock var förbundet förskonat från större händelser inom det egna området.
EKONOMI
För att nå målet som avser att minska kostnaderna för fordonsunderhåll och reparationer behöver avdelningen jobba
vidare med att skapa bättre struktur och ett digitaliserat kontroll-/ felrapporteringssystem.

TOTALT

Vad det gäller det negativa utfallet avseende personal- och
driftskostnader, består betydande del av dessa kostnader i
samband med skogsbranden i Ljusdal. Avdelning Produktion
kan dock se att kostnaden för räddningsmaterial och skyddskläder ökar i snabbare takt än hur budgeten dimensioneras.
Sammanfattningsvis har avdelning produktion nått de nyckeltal som följts upp under året förutom beredskapen på RiBstationerna enligt handlingsprogrammet och fordonsunderhåll.

152
94
22
99
536
362
42
109
141
52
7
1658

152
94
22
99
536
362
42
109
141
52
7
1616

2016
168
97
32
130
566
351
45
241
145
57
13
1818

TOTALT ANTAL LARM FÖR 2018: 2246

DÖDSOLYCKOR I FÖRBUNDET

SAMMANFATTNING
Det pågår ständigt rekrytering av ny personal. Att fortsatt vara
en attraktiv arbetsgivare och på så sätt locka nya medarbetare
och kommer att bli allt viktigare i framtiden. Ett visst ökat underhåll på våra fordon i och med ökat användande finns men
ett mer aktivt arbete för att minska kostnaden är nödvändigt.

Brand i byggnad
Trafikolycka
Drunkning
Totalt

Den operativa förmågan har varit hög under hela året trots
ökad belastning och stora stora påfrestningar på personalen i
samband med de stora insatserna.

2018
0
4
1
3

2017
0
0
2
2

2016
1
3
0
4

2015		
4
5
4
13

Sommarvikarier övar uttag ur bil med övningsbilen
Bild
text
som är framtagen för
attoch
kunna
återanvändas.
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PERSONAL
DIGITALISERING
Under 2018 togs beslutet att digitalisera heltidslönerna och de
delarna i löneprocessen som redan är digitaliserade har lett till
effktivisering och en högre kvalité.

Det är medarbetarna som gör målen till verklighet och som
dagligen arbetar med vårt uppdrag ett tryggt och säkert
samhälle. I våra fem medlemskommuner möter medarbetarna
dagligen medborgarnas behov och förtroendet hos allmänheten
för Gästrike Räddningstjänsts medarbetare är stort.

PRIORITERINGAR
På grund av sjukskrivningar och ett ansträngt personalläge med
anledning av översvämningar och sommarens skogsbränder
har flera omprioriteringar gjorts under året. Medarbetarenkäten,
organisationsutveckling del två, personaldag och årets andra
chefsdag har flyttats fram till 2019.

Personalutvecklingen inom Gästrike Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att
kunna möta uvarande och framtida behov. GR ska vara en attraktiv arbetsgivare med en inkluderande kultur. En arbetsplats
där jämställdhetens och mångfaldens möjligheter tas tillvara
för ett kreativt och utvecklande arbetsklimat. Arbetsplatsen ska
präglas av vår ledstjärna som är välkänd och efterlevs av alla
medarbetare inom förbundet.

SAMVERKAN
Ett välfungerande samverkanssystem ska fungera utifrån tre
olika nivåer – samverkansgrupp, arbetsplatsträff samt resultatoch utvecklingssamtal. Under 2018 genomfördes den andra
tvådagars arbetsmiljöutbildningen för chefer, skyddsombud,
fackliga representanter och befäl. En välfungerande verksamhet
utgår från medarbetarnas engagemang och delaktighet.

VÅR LEDSTJÄRNA
Ledstjärnan står för förbundets gemensamma värdegrund. Det
handlar om hur vi är mot varandra och det har gett ett ökat fokus på de mjuka frågorna. Arbetet med ledstjärnan startade som
ett projekt men är nu integrerat i den dagliga verksamheten.
Kulturen präglas av värderingar och ytterst av vårt beteende.
Det är avgörande faktorer för att nå resultat och mål. Genom en
gemensam värdegrund utvecklar vi tillsammans en kultur.

KOMPETENSUTVECKLING
Medarbetarens engagemang och kompetens är avgörande för att
verksamheten ska utvecklas. Utbildning och övning har därför
genomförts regelbundet internt och externt under året. Medarbetare har även deltagit i nätverk och i konferenser. Bland annat
har fem medarbetare utbildats genom MSB;s utbildningar. Två
medarbetare har gått Räddning A och tre medarbetare har gått
den nya utbildning GRIB (grund utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap).

INKLUDERING
I mars genomfördes chefsdagen med tema #metoo och utbildning i skadligt bruk och beroende stod på agendan. Ledningen
är enig om att sexuella trakasserier inte får förekomma inom
GR och diskussionerna under dagen handlade om hur alla
tillsammans kan arbeta förebyggande mot diskrimineringar,
kränkningar och trakasserier. Hos GR gäller nolltolerans för all
form av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier då det står i direkt motsats till en inkluderande kultur där
olikheter tas tillvara.

DET ÄR VI SOM ÄR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST
Antalet anställda inom Gästrike Räddningstjänst var vid årsskiftet 2018, 248 personer, varav 99 personer är tillsvidareanställda på heltid och 149 personer är anställda som Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).
Fördelningen mellan kvinnor och män är ojämn. Den sista
december 2018 hade Gästrike Räddningstjänst 17 kvinnor anställda, varav två (2) är brandmän, åtta (8) kvinnor är anställda
som Räddningstjänstpersonal i beredskap, en (1) brandingenjör,
en (1) är förbundsdirektör och fem (5) kvinnor arbetar på administrativa avdelningen (HR-chef, kommunikatör, personalhandläggare, ekonomicontroller, ekonomiassistent.)

I maj 2018 gick Gävle Pride av stapeln och GR deltog i paraden med syftet att visa att förbundet står upp för mänskliga
rättigheter. Förbundet har också under året deltagit i det nationella nätverket NJR, nätverket för jämställd räddningstjänst.

Genomsnittsåldern 2018 inom förbundet inom heltidsorganisationen är 44 år och på RiB 42 år.

GDPR
25 maj 2018 började dataskyddsförordningen att gälla vilket
inneburit många anpassningar för förbundet.
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PERSONALOMSÄTTNING
Från heltidsorganisationen har under året två medarbetare slutat
med pension och tre har slutat på grund av annat arbete. Det
är en minskning av personlomsättningen jämfört med 2017 då
nio medarbetare slutade. 2018 har sex RiB anställda avslutat
sin anställning vilket också är en minskning jämfört med 15
medarbetare 2017. Sju medarbetare har nyrekryterats under året
på heltiden, 14 sommarvikarier och 16 medarbetare på RiB.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Gästrike Räddningstjänstförbund avtal med Företagshälsan
Gävleborg. Kostnaden för företagshälsovård uppgick till
885 (698) tkr 2018. Den största kostnaden är de lagstadgade
hälsoundersökningarna och arbets-EKG.
ARBETSSKADOR OCH TILLBUD
Antal anmälda arbetsskador inom förbundet uppgick till 13
under 2018. Nedanstående tabell visar antalet inkomna arbetsskador under en tioårsperiod. Antalet inkomna olyckstillbud
under 2018 var 25 stycken. Ett mål för året har varit att öka
antalet inrapporterade tillbud och under 2018 har vi nått en
ökning med 833% sedan förra året. Syftet med att öka antalet
tillbudsrapporter är att upptäcka risker, åtgärda dessa och på så
sätt förebygga arbetsskador.

Under hösten rekryterades också en ny förbundsdirektör, Päivi
Havlund och en ny avdelningschef för samhällsskyddsavdelningen, Jens Walldorf.
SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron har minskat från 4,14 2017 till 3,92% 2018. För
kvinnor var sjukfrånvaron 2018, 11,40 % och för män 3,16 %.
2018 var den totala sjukfrånvaron för medarbetare 29 år eller
yngre 0,87% (3,12 %), 30-49 år 3,14 % (4,14 %) och i ålderskategorin 50 år eller äldre 5,98 % (5,18%). Totalt i förbundet var 57,46% (47%) av sjukfrånvaron långtidssjukfrånvaro
och 42,54 % (53%) (korttidssjukfrånvaro. Då antalet kvinnor
är färre än 10 i vissa statistikurval går det inte att visa på en
könsuppdelad statistik.

ANTAL ANSTÄLLDA (31/12)
AVDELNING

Ledningsgrupp
Räddning
Samhällsskydd
Administration
Produktion
Räddningstjänstpersonal i beredskap
ÖVRIGA

Räddningsvärnspersonal
Förtroendevalda
Revisorer
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0
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0
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5
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
EXTERNA INTÄKTER
Verksamhetens intäkter för 2018 är 15,0 mnkr, vilket är 4,5
mnkr högre än det budgeterade beloppet på 10,5 mnkr. De
externa intäkterna består till största delen av en ersättning
från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)
avseende våra ersättningsanspråk efter de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun sommaren 2018. Förbundet erhöll
ersättning för våra kostnader med 5,9 mnkr. I övrigt består
intäkterna av avtal med kommuner och landsting. Intäkten för
s.k. ”onödiga larm” automatlarm, har minskat med 109 tkr,
jämfört med 2017, dock har intäkten för års- och anslutningsavgifter ökat med 40 tkr. Man bör beakta en årlig uppräkning
av priserna för automatlarmen med 4 %.

Förbundets målsättning är, att ha en god ekonomisk hushållning, som bl.a. innebär att ekonomin ska vara i balans. Gästrike Räddningstjänst redovisar ett resultat på 11,7 mnkr. Det
positiva resultatet beror på en betydligt lägre pensionskostnad
än budgeterat. Utfallet avseende pensionskostnaderna, bör ses
som en väsentlig händelse i förbundets bokslut 2018.

ÅRETS RESULTAT

Resultat (mnkr)		

2018
11,7

2017
1,8

BALANSKRAV
Förbundet har, de senaste åren, klarat flertalet av sina finansiella mål och har god ekonomisk hushållning utifrån ett
finansiellt perspektiv. Förbundet har byggt upp ett visst eget
kapital. För 2018 uppfylls balanskravet.

För tillsyn och tillstånd är ökningen 150 tkr och för extern
utbildning 43 tkr jämfört med 2017.
Med anledning av att kommunbidraget avseende 2018 räknades upp med 1,5% blev uppräkningen av intäkterna hög
i jämförelse med utfallet 2017 som var 9,2 mnkr. Om inte
ersättningen från MSB erhållits har utfallet avseende de budgeterade intäkterna 2018 inte uppnåtts.

ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BALANSKRAVET

Årets resultat enligt resultaträkning
Reducering av samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjustering
Årets balanskravsresultat		

11,7 mnkr
-0,1 mnkr
11,6 mnkr
11,6 mnkr

KOMMUN
Belopp i tkr

Gävle		
Sandviken
Hofors		
Ockelbo		
Älvkarleby		
Summa		

MEDLEMSBIDRAG
Medlemsbidraget utgör den huvudsakliga intäkten för
Gästrike Räddningstjänst och står för cirka 88 % av de totala
intäkterna.
FINANSIELLA MÅL
Förbundet har uppnått samtliga tre finansiella mål under 2018.
Resultatmålen är uppnådda då resultatet för 2018 är 11,7 mnkr
samt att investeringsmålet i % under innevarande år är 123 %
Målet avseende soliditeten har ökat från 19,1 % till 28,8 %.
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MEDLEMSBIDRAG
2018
2017

62 957,8
30 964,0
7 868,3
4 420,1
9 499,8
115 710,0

62 027,4
30 506,4
7 752,0
4 354,8
9 359,4
114 000,0

VÅRA KOSTNADER
En stor del av förbundets kostnader avser personalkostnader.
Lägger vi till pensionskostnader och kostnader för semesterlöne- och övertidsskuld så motsvarar det 81 % av förbundets
totala kostnader.
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PERSONALKOSTNADER
Våra totala kostnader för löner uppgår till 81,0 mnkr, det 5,5
mnkr sämre än budget och 7,3 mnkr högre än 2017. Främsta
orsaken till underskottet är vår medverkan vid skogsbränderna
i Ljusdals kommun i somras. Förbundets personalkostnader i
samband med bränderna uppgick till 3,6 mnkr. Även insatserna med höga flöden i Gävle kommun orsakade förhöjda
personalkostnader med 358 tkr. En nödvändig omorganisation
som gjordes hösten 2017, där tre enhetschefer tillsattes (för
Sandviken, Gävle och RiB) påverkar också utfallet då denna
utveckling inte fullt ut var budgeterad 2018. För arvoden
uppgår kostnaden till 451 tkr, avvikelsen mot budget är 49 tkr
lägre. Den totala kostnaden för övertid är 3,6 mnkr.

DRIFTKOSTNADER
Våra rörelsekostnader för driften är 4 mnkr högre än budget.
Utfallet för 2018 är 21,2 mnkr och för 2017 var utfallet 19,7
mnkr. Förbundets stora driftkostnader är fordonsunderhåll
inkl. drivmedel (3,7 mnkr), SOS (2,7 mnkr), IT (2,4 mnkr),
tele- och IT-kommunikation (1,7 mnkr), räddningsmaterial
(0,8 mnkr) och skydds- och arbetskläder (1,2 mnkr). Det som
slog hårt mot driftbudgeten 2018 var att en ny försäkringsupphandling avseende våra fordon gjordes av Gävle kommun,
vilket resulterat i en ökad kostnad med ca 500 tkr avseende
förbundets fordonsförsäkringar.
I samband med översvämningarna som drabbade vårt område under våren, särskilt Forsby-området i Gävle Kommun,
belastades driftbudgeten med ca 500 tkr. Dessa kostnader
bedömdes som räddningstjänstkostnader och då det är en hög
självrisk erhöll förbundet ingen ersättning utan har fått stå för
hela kostnaden själv.

SEMESTERLÖNE- OCH ÖVERTIDSSKULD
Semesterlöneskulden utgörs av kostnader för innestående semester och okompenserad övertid samt lagstadgade arbetsgivaravgifter. Skulden minskade med 325 tkr 2018. Det innebär
att förbundet har en sammanlagd skuld för innestående semester och okompenserad övertid på 4,3 mnkr.

KOSTNADER FÖR VÅRA LOKALER
Gästrike Räddningstjänst hyr lokaler för räddningstjänstverksamheten på samtliga orter. Kostnaden för hyran under 2018
är 9,3 mnkr, vilket är 200 tkr bättre än budget 2018. Förklaring till detta är att förbundet, under året, hyr en mindre yta på
stationen i Älvkarleby, vilket resulterat i en sänkt lokalkostnad.

PENSIONSKOSTNADER
OCH PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL gäller fr.o.m. 200601-01 resp. 2014-01-01. Avtalen innebär, att brandmän inom
räddningstjänsten, som uppfyller kravet på 30 års anställning
med minst 25 år i utryckning, har rätt att avgå med särskild
avtalspension vid 58 års ålder och då betalar arbetsgivaren
73,5% av lönen fram till 65 års ålder. Detta pensionsavtal
kallas SAP-R. Det råder en stor osäkerhet kring den ekonomiska prognosen/beräkningen kring detta, då nuvarande rutin
säger att man ska lämna in ett skriftligt entledigande, endast
tre månader innan pensionsavgång. En utredning ska genomföras av PWC som ska leda till en större träffsäkerhet kring
pensionsberäkningar och i det ingår även att se över nuvarande rutin. Gästrike Räddningstjänst har inga pensionsförpliktelser till förtroendevalda.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
Gästrike Räddningstjänsts tillgångar består främst av fordon.
Vid årets utgång hade förbundet 61 fordon fördelade på 30
stora och 31 mindre.
Investeringsbudgeten för 2018 var 13,5 mnkr. Totala investeringen för 2018 är 8,9 mnkr. Årets investeringar består av ett
insatsledarfordon 986 tkr, släck-/räddningsfordon 4,0 mnkr,
lastväxlare 2,0 mnkr, arbetsmiljö 745 tkr, räddningsmaterial
522 tkr, personbil 249 tkr, samt teknikutveckling 330 tkr.
Årets investeringar avseende miljöanpassat övningshus 1,1
mnkr utgår med anledning av att övningsfältet i Rörberg kommer att läggas ner under 2019. Investeringar avseende del av
teknikstöd (DHR) 710 tkr, del av arbetsmiljö 95 tkr, två fordon 1,6 mnkr, del av FiP bil 120 tkr samt en personbil (miljö)
400 tkr, beslutades vid direktionssammanträdet 2018-11-30 att
dessa överflyttas till 2019 års investeringsbudget.

Kostnaden för pensioner för år 2018 uppgår till 318 tkr vilket
är 13,9 mnkr bättre än årets budget och 13,3 mnkr lägre än
föregående år. Förbundets budget avseende pensionskostnaderna bygger helt på KPA´s prognoser. Orsaken till den stora
differensen är att förbundet, i december 2018, gjorde en justering, på uppmaning av KPA, de då sett att alla brandmän med
rätt till SAP-R inte legat rätt kodade. Det innebar att vissa
fick en annan pensionsålder mot i tidigare gjorda beräkningar.
Det fanns även med brandmän som inte kommer att uppfylla
kraven för att kunna avgå med SAP-R. Dessutom har KPA
gjort sina beräkningar, fullt ut, i deras nya plattform och detta
skiljer sig åt lite jämfört med tidigare beräkningar.

Avskrivningskostnaderna för 2018 är 6,9 mnkr. Det är 961 tkr
lägre än budgeterat och orsakat av senarelagda investeringar
under åren 2017 och 2018 samt även att investeringsobjekt
flyttas till 2019
FINANSIELLA INTÄKTER
Årets ränteintäkter är 0 tkr vilket är 3 tkr lägre än budget.
2018 uppgick ränteintäkterna till 1,2 tkr. Orsaken till detta är
det rådande ränteläget och med anledning av det så har förbundet heller inte gjort några fastränteplaceringar under året.

Utfallet avseende pensionskostnaden bör ses som en väsentlig
händelse i förbundets bokslut 2018.
Förbundet ansvarar för intjänade pensioner fr.o.m. 1994, förbundsmedlemmarna dessförinnan. Sedan 1998 har förbundet
en pensionsförpliktelse som, inte har upptagits bland skulder
och avsättningar, utan redovisas som en ansvarsförbindelse.
Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balansräkningen.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

2018

FINANSIELLA KOSTNADER
Förbundets finansiella kostnader uppgick 2018 till 1,1 mnkr.
Budgeten är 2,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på en betydligt
lägre ränteuppräkning av pensionskostnaderna. Förbundet har,
under 2018, fortsatt erlägga inlåningsränta till Gävle kommun
för vårt kapital på vårt koncernvalutakonto.

2017

INKL. LÖNESKATT

Avsättningar, pensioner		
Ansvarsförbindelse
Totala förpliktelser

68 344 78 107
22 751 22 722
91 095 100 829
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FÖRSÄKRINGSSKYDDET
Företagsförsäkringen är placerad i Svenska Kommun försäkring AB medan våra fordon är försäkrade av Protector
Försikring ASA. Försäkringsskyddet är tillfredställande och
förbundet löper ingen större risk vid eventuella skador.

Förbundet står inför utmaningen med att det kommer att saknas en övningsanläggning fr.o.m hösten 2019, då nuvarande
hyreskontrakt på Rörberg är uppsagt from januari 2020.
Tillsammans med Gävle kommun pågår en lokaliseringsu
tredning dels för att lösa detta kortsiktigt, men även för att
hitta en permanent lösning. En lokaliseringsutredning kommer
även genomföras med syfte att bygga en helt ny brandstation.
Denna brandstation bör företrädesvis läggas i anslutning till
övningsfält/anläggning.

SOLIDITET
Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den
visar hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade
med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av två
faktorer, dels hur det egna kapitalet förändras och dels hur
tillgångarna förändras. Det egna kapitalet uppgår till 24,5
mnkr och soliditeten är 28,8 (19,1) %. tillgångarna förändras.
Det egna kapitalet uppgår till 22,7 mnkr och soliditeten är
19,1 (19,9)%.

Gävle kommun står för avvecklingskostnaderna i samband
med Rörberg och när det gäller kostnader för nyetablering av
brandstation och nytt övningsområde, kommer det att bli en
diskussion inom medlemskommunerna.

FRAMTIDA UTVECKLING
Förbundet kommer under 2019 ta fram ett nytt handlingsprogram som ska börja gälla från 2020.
Under det kommande året kommer GR också behöva
prioritera kvalitetssäkring av interna processer.
Det systematiska arbetet med våra arbetsmiljöprocesser fortsätter och det gör även arbetet med den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön.

FINANSIELLA MÅL			
UTFALL

UTFALL
		
MÅL
2018-12-31
2017-12-31
SOLIDITET I %		 20%
28,8%
19,1%
INVESTERINGAR I % AV AVSKRIVNINGAR *					

100%		
(målet bör omfatta en tioårsperiod)			

123%		

128%

ÅRETS RESULTAT (I MNKR) SKA VARA STÖRRE ELLER LIKA MED NOLL KR**		

11,7		

1,8

0		

* utfallet avser tioårsperioder			

UTVÄRDERING AV FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING
NYCKELTAL, belopp i mnkr

2018

2017

2016

2015

2014

Soliditet

28,8%

19,1%

19,9%

18,0%

17,0%

Investeringar i % av avskrivningar**
Årets reslutat

123%

128%

116%

120%

110%

11,7

1,8

3,2

2,1

2,5

0,3

12,2

11,2

11,6

9,4

115,7

114,0

111,3

107,9

103,6

8,9

12,9

7,7

6,6

11,5

Pensionskostnader inkl. löneskatt
Medlemsbidrag
Investeringar
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RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr		
Bokslut
Bokslut
Budget
Avvikkelse
		
2017
2018
2018
					
Verksamhetens intäkter
not 1
9185,6
15040,7
10500,0
4540,7
Verksamhetens kostnader
not 2 -114646,5
-111464,4
-115841,7
4377,3
Avskrivningar
not 3
-5634,3
-6888,6
-7850,0
961,4
					
Verksamhetens nettokostnader		
-111095,2
-103312,4
-113191,7
9879,3
					
Kommunbidrag
not 4
114000,0
115710,0
115710,0
0,0
Finansiella intäkter		
1,2
0,0
3,0
-3,0
Finansiella kostnader		
-1104,9
-741,3
-2520,0
1778,7
					
Resultat före extraordinära kostnader		
1801,1
11656,3
1,3
-11655,0
					
Årets resultat
not 5
1801,1
11656,3
1,3
-11655,0
					

BALANSRÄKNING
2018

Belopp i tkr		

2017

Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
not 6
36059,1
34095,5
Summa anläggningstillgångar		
36059,1
34095,5
Omsättningstillgångar			
Fordringar		
7076,7
6568,7
Kassa och bank		
82634,9
87526,6
Summa omsättningstillgångar		
89711,5
94095,3
			
SUMMA TILLGÅNGAR		
125770,6
128190,8
			
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital
not 7
36178,9
24522,6
– därav årets resultat		
11656,3
1801,1
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner
not 8
68344,2
78107,4
Summa avsättningar		
68344,2
78107,4
Skulder			
Kortfristiga skulder
not 9
21247,5
25560,7
Långfristiga skulder		
0,0
0,0
Summa skulder		
21247,5
25560,7
			
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
125770,6
128190,8
Ställda säkerheter		
Inga
Inga		
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som
inte har upptagits bland skulder eller avsättningar
not 8
22751,0
22722,0
.
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KASSAFLÖDESANALYS
		
2018

Belopp i tkr

2017

Tillförda medel		
Erhållna kommunbidrag
115710,0
114000,0
Verksamhetens intäkter
15040,7
9185,6
Verksamhetens kostnader exklusive pensioner
-111146,7
-102440,3
Finansiella intäkter
0,0
1,2
Finansiella kostnader
-741,3
-1104,9
Pensionskostnad
-317,7
-12206,2
Sålda inventarier
0
0

Från årets verksamhet tillförda medel
18544,9
7435,4
Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)		
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar
-508,0
-2763,2
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder
-3988,4
8615,8
Summa förändringar av rörelsekapital
-4496,4
5852,5
Ökning av pensionsskuld
Ökning/minskning av semesterlöneskuld
Summa

-9763,2
-324,8
10088,0

3734.1
140,6
3593,5

Summa tillförda medel
3960,5
16881,4
Använda medel		
Investeringar i fordon
-7254,5
-12108,7
Investeringar i inventarier
-1597,7
-761,7
Summa använda medel

-8852,2

-12870,4

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-4891,7
87526,6
82634,9

4011,0
83515,6
87526,6

INVESTERINGAR
Belopp i tkr

2018
2017
Investeringsobjekt
Släck/räddningsfordon
3999,7
3980,2
Tankfordon		3202,3
Tankfordon		3190,3
Insatsledarfordon
986,1
870,9
Räddningsmaterial
522,3
761,7
Servicefordon		436,5
FiP bil		
428,5
Lastväxlare
2020,1
Teknikstöd
330,0
Arbetsmiljö
745,4
Personbil
248,6
Summa investeringar
Budget, justerad*

8852,2
13500,0

12870,4
17050,0

* fastställd budget för 2018 var 13,5 mnkr. Vid direktionssammanträde 2018-11-30 beslutades att, p.g.a. leverans först under 2019,
flytta över investering av två fordon á 800 tkr, personbil (miljö) á 400 tkr, del av FiP-fordon 120 tkr, del av arbetsmiljö 95 tkr samt del
av Dynamisk resurshantering DRH (teknikstöd) 710,3 tkr, totalt överflyttas 2 925,3 tkr till 2019 års investeringsbudget.
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NOTER

Belopp i tkr		
Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Tillsyn och tillstånd
Automatlarm
Extern utbildning
Övrigt
Summa

2018
7978
1440
4204
588
831
15041

2017
2835
400
4275
545
1130
9186

		
Not 2 Verksamhetens kostnader
2018
2017
Personalkostnader
80988
73715
Pensionskostnader
318
12206
Semesterskuld
-325
-141
Driftkostnader
21194
19878
Hyreskostnader
9289
8988
111464
114646
Summa
		
Not 3 Avskrivningar		
Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden. 		
Avskrivningstiden följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer. På nyinvesteringar
sker avskrivning månaden efter att investeringen tas i bruk.		

		
Not 4 Kommunbidrag		
Kommunbidraget erhålles från medlemskommunerna enligt förbundsordningen.
		
2018
2017
Gävle
Sandviken
Hofors
Ockelbo
Älvkarleby
Summa

62958
30964
7868
4420
9500
115710

62027
30506
7752
4355
9359
114000

		
Not 5 Årets resultat
2018
2017
Årets resultat enl resultaträkningen
11656
1801

		
Not 6 Materiella anläggningstillgångar
2018
2017
Ackumulerat anskaffningsvärde
117584
109188
Ackumulerade avskrivningar
-81525
-75093
Netto
36059
34095
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Not 7 Eget kapital
Ingående balans
Resultat
Eget kapital

2018
24523
11656
36179

2017
22722
1801
24523

		
Not 8 Pensionsförpliktelser
2018
2017
Pensionsavsättning inkl löneskatt 24,26%
68344
78107
		
Ansvarsförbindelse för pensionärer intjänade för 1998
18309
18286
Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26%
4442
4436
Summa ansvarsförbindelse pensioner
22751
22722
Totala pensionsförpliktelser
91095
100830

		
Not 9 Kortfrisiga skulder
2018
2017
Leverantörsskuld
6694
8824
Upplupna kostnader
1629
3996
Sociala avgifter
1999
1907
Särskild löneskatt
1960
1832
Individuell del KPA
3032
2734
Moms
197
262
Semesterlöneskuld
4302
4627
Personalens källskatt
1435
1379
Summa
21247
25561

REDOVISNINGSPRINCIPER
om minst tre år och med en total utgift på ett prisbasbelopp
exklusive moms.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter
tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när
anläggningarna tas i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas:

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en
rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning.
Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciperna som framgår av den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed.
GRUNDLÄGGANDE REDOVISNINGSPRINCIPER
Intäkter som influtit efter årsskiftet, men som avser redovisningsåret, har bokförts som tillgång och tillgodoförts resultatet
för 2018 fram t.o.m. 2019-01-07.
Leverantörsfakturor som inkommit efter årsskiftet, men som
avser redovisningsåret, har skuldförts och belastat år 2018
fram t.o.m. 2019-01-15.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuellt påslag med
31,42%.

Utryckningsfordon			10 år
Personbilar, båtar, övriga fordon
5 år
Maskiner och inventarier		
5 år
Kommunikationsutrustning		
3 år
NEDSKRIVNINGAR
Om det vid räkenskapsårets utgång kan konstateras att en anläggningstillgång har ett lägre värde än vad som kvarstår efter
planenliga avskrivningar, ska tillgången skrivas ned till det
lägre värdet om värdenedgången kan antas bestående. En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den.

Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsättning för avgiftsbestämd respektive förmånsbestämd ålderspension, efterlevande pension samt finansiell kostnad, har redovisats bland
verksamhetens kostnader liksom löneskatten för denna del.
Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts maximalt och
redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten.
Pensionsutbetalningar har minskat pensionsskulden.
Pensionsberäkningen i bokslutet grundar sig på 58 år som beräkningsunderlag samt löpande justering beroende på medarbetare som kvarstår i arbete efter 58 år.

ÖVRIGT
Kommunalförbundet använder kontoplanen
Kommun-Bas 13.

Fordringar äldre än ett år betraktas som osäkra och har bokföringsmässigt avskrivits.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångarna har, i balansräkningen, upptagits till
anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt med en ekonomisk livslängd
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KOMMUNIKATION
EXTERN KOMMUNIKATION
Den externa kommunikationen har präglats av de extrema
väderförhållandena som har varit under året. Under tidig
vår gick SMHI ut med en klass 2-varning för mycket höga
vattenflöden lokalt i Gävleborg. Snömängderna var stora och
snösmältningen skedde snabbt. Tillsammans med Länsstyrelsen och medlemskommunerna gick räddningstjänsten ut med
förebyggande kommunikation kring detta för att ge tips och
råd och meddela vilket eget ansvar man har som fastighetsägare vid egendom som riskerar översvämning. Trycket på
framförallt inre befäl var högt med många samtal från oroade
fastighetsägare som genom samtalen kunde få information och
stöd.

INTERN KOMMUNIKATION

Intern information till alla heltidsanställda medarbetare
sker bland annat genom möten, intranät, digitala skärmar. Via verktyget Informera får Räddningstjänstpersonal i beredskap nyheter direkt mobilen.
Inom organisationen genomförs regelbundna möten
vilket är en avgörande faktor för att den interna kommunikationen ska fungera. Mötena ger möjlighet att nå
ut till samtliga genom en tydlig struktur och frågor som
uppstår kan fångas upp och föras vidare.
GDPR krävde interna kommunikationsinsatser inför den
25 maj då den nya lagen började gälla. GDPR har också
inneburit ett jobb för alla avdelningar med uppdatering
av dokument, formulär och rutiner etc.

Samtidigt som det var översvämning på vissa håll inom
förbundet inleddes också säsongen för gräsbrand på andra
håll och behövde kommuniceras. Det varma vädret som sedan
fortsatte innebar att det blev extremt torrt i skog och mark vilket tillslut innebar att eldningsförbud infördes. Eldningsförbud, förstärkt eldningsförbud och ändringar i eldningsförbudet
var något som behövde kommuniceras under denna tid och
mängden inkommande frågor från allmänheten om eldningsförbudet var stort. När sedan de stora skogbränderna i Ljusdal
och i övriga delar av landet pågick fortsatte frågor att strömma
in via vår gemensamma e-post, mail till anställda, telefon och
sociala medier. Då de stora gräsbränderna låg utanför Gästrike
Räddningstjänsts område hänvisades ofta frågeställarna vidare
till Ljusdals kommun.

Efter sommaren hade den interna kommunikation en
viktig roll i att återkoppla på många administrativa frågor som hade uppstått under sommarens extra insatser,
som till exempel kring löner och semestrar.
Efter besked från Gävle kommun att marken i Rörberg
ska säljas och verksamheten för räddningstjänsten kommer att upphöra vid årsskiftet 2019/2020 har kommunikation om detta skett kontinuerligt för att säkerställa att
medarbetarna får insyn i processen.

Under året har det skett ett flertal rekryteringar och bland annat har kampanjer för rekrytering av RiB-anställda tagits fram
och genomförts.
GDPR har haft stor påverkan på kommunikationsarbetet både
internt och externt och har bland annat inneburit att en översyn av personuppgifter på hemsidan och i andra kanaler har
gjorts och åtgärder har vidtagit därefter.
Årsplanen för förebyggande kommunikationskampanjer har
genomförts enligt plan och hanterat frågor som valborg, gräsbränder, bad/båtsäkerhet och reflexer.
271

25

REVISIONSBERÄTTELSE

26

272

RÄDDNINGSDIREKTIONEN
Bakre raden från vänster: Peter Hansson, Birger Larsson, Kenneth Holmström, Hans Olsson,Torbjörn Jansson, Roger Wilund (ers).
Främre raden från vänster: Marie Frestadius, Birgitta Öberg, Ann-Christin Persson Georgsdotter, Per-Ewert Ohlsson-Björk, Niclas Bornegrim (ordf)
Saknas: Susanna Winterhamre och Inga-Lil Tegelberg.

RÄDDNINGSDIREKTIONEN
GÄVLE KOMMUN
Niclas Bornegrim (M) ordförande
Birgitta Öberg (S) ledamot
Peter Hansson (MP) ledamot
Isabella Bexell (V) ersättare
Birgittha Bjerkén (M) ersättare
Jens Leidermark (S) ersättare

SANDVIKENS KOMMUN
Marie Frestadius (S) ledamot
Per-Ewert Ohlsson-Björk (C) ledamot
Hans Olsson (M) ledamot
Kerstin Alm (M) ersättare
Peter Ahlmén (S) ersättare
Nils-Gunnar Kempe (FP) ersättare

ÄLVKARLEBY KOMMUN
Inga-Lil Tegelberg (S) ledamot
Kenneth Holmström (M) ledamot
Roger Wilund (S) ersättare
Clarrie Leim (C) ersättare

OCKELBO KOMMUN
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) ledamot
Birger Larsson (C) ledamot
Sune Lang (S) ersättare
Birgitta Åstrand (C) ersättare
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HOFORS KOMMUN
Torbjörn Jansson (S) vice ordförande
Susanna Winterhamre (V) ledamot
Tiina Kauppi (S) ersättare
Kent Andersson (HOP) ersättare
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Skogsbrand i Ljusdals kommun 2018

ÅRET I KORTHET
FÖRSKOLEBRAND i SANDVIKEN
En förskola i Sandviken fick stora skador vid en
anlagd brand. Trots kort framkörningstid möttes
brandmännen av kraftig brand. Förskolan tvingas
stänga efter branden och barnen placerades på
andra enheter.

TRYGGHETENS HUS
Arbetet med Trygghetens Hus tog en ny vändning
under 2018 då flera aktörer drog sig ur projektet
detta på grund av att den föreslagna placeringen inte
ansågs vara optimal för flera av parterna. Under hösten har projektet för Trygghetens Hus avslutats.

HÖGA FLÖDEN/VÅRFLOD
I slutet av april drabbades vårt område av höga vattenflöden. Snabb snösmältning och mättade marker
gjorde att stora mängder vatten kom från väster
och påverkade infrastruktur och fastigheter. Största
insatsen bedrevs i Forsby, Gävle kommun. Förstärkningsresurser från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) rekvirerades som stöd till
insatsen.

PRIDE GÄVLE
För första gången deltog förbundet på Gävle Pride.
Deltagande är ett sätt att visa att vi är en organisation som står upp för mänskliga rättigheter.

BRANDRISK I SKOG OCH MARK
Säsongen för bränder i skog och mark började tidigt
2018. Extrema värden vad det gäller torka uppmättes redan under maj månad. Dialogen med skogsägare, Länsstyrelsen och MSB var intensiv under
våren för att arbeta förebyggande och vara
förberedda vid bränder.
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Även personal som arbetar som befäl och fackligt
förtroendevalda gick utbildningen. Utbildningens
innehåll var bland annat arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och de lagstadgade
AFS:ar som vi behöver förhålla oss till.

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR
För andra året genomfördes en tvådagars
grundutbildning i arbetsmiljö för de chefer och
skyddsombud som inte har gått den tidigare.
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Foto: Martin Unell

TILLSYNER
De tillsyner som genomförts i år har varit fokuserade
på tillfälliga boenden, som hotell, vandrarhem och
pensionat, samt bensinstationer.

Arbetet för att hitta en kortsiktig lösning är påbörjat
och ambitionen på lång sikt är att bygga ytterligare
en brandstation, helst i anslutning till ett övningsområde och att renovera den befintliga brandstationen i
Gävle.

SKOGSBRAND
Sommaren 2018 kommer att gå till historien som
en av de torraste vilket också bidrog till det stora
antalet större skogsbränder som härjade. Gästrike
Räddningstjänst hade några mindre bränder under
våren, men det alla minns är de stora bränderna i
Ljusdals kommun. GR var en av de organisationer i
Sverige som bidrog med stora resurser, både personal och fordon

FÖRBUNDSDIREKTÖR ANSTÄLLS
Den 1 november anställdes Päivi Havlunds som ny
förbundsdirektör.

RÖRBERG
Hyresvärden, Gavlefastigheter Gävle kommun
AB, har from 1 januari 2020 sagt upp lokalerna för
Gästrike räddningstjänst i Rörberg. Detta innebär att
räddningstjänsten redan hösten 2019 måste hitta en
kortsiktig lösning för ett utbildnings/övningsområde
samt lokaler för att upprätthålla beredskapen i Valboområdet.
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Hamntorget 8, 803 10 Gävle
gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se
www.gastrikeraddningstjanst.se
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Kommunkontoret
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Fyllnadsval (SD) - Ledamot i Utbildnings- och
kulturnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Utbildnings- och kulturnämnden
Ledamot Mats Söderlund (SD) (tidigare ersättare)
Ersättare Jonny Lindblom (SD)
Sammanfattning av ärendet
Petra Wetterstrand (SD) har i skrivelse 2019-05-20 avsagt sig sitt uppdrag
som ordinarie ledamot i utbildnings- och kulturnämnden vilket innebär att
fyllnadsval ska ske.
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 Års- och flerårsbudget 2020-2022 – preliminära ramar
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 Länsstyrelsens tolkning av överlåten tillsyn enligt miljöbalken
 Försäljning av fastigheter – Ockelbogårdar AB
 Mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö
 Kommunikationspolicy för Ockelbo kommun
 Ansökan om kommunal borgen Lingbo pumpstation
 Årsredovisning för 2018 – Kommunalförbundet Inköp Gävleborg
 Årsredovisning för 2018 – Gästrike Räddningstjänstförbund
 Fyllnadsval (SD) – Ledamot i Utbildnings- och kulturnämnden
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Theres Sundberg, 09:00
T Larsson/A Roth, 10:00
Lina Haglund/Bertil Eriksson, 10:30
L Sen Thakuri
S Wike/M Lindblom, 14:00
M Lindblom
M Ekström
J Krüger
J Krüger
J Krüger

