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Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
 Inköp Gävleborg – Protokoll direktionsmöte 2020-03-23 
 Regionfullmäktige 2020-04-21, §86 – Region Västernorrlands försäljning 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning april 2020 

Förslag till beslut 
Ekonomisk uppföljning per april 2020 godkänns  

                       

Sammanfattning av ärendet 
Inledning 
Kommunens delårsbokslut är fr o m 2019 framflyttat i tid till att avse 
perioden per 31 augusti 2020. För att förskjutningen inte ska innebära 
försämrad insyn i kommunens ekonomiska läge har en fördjupad ekonomisk 
uppföljning för april tagits fram. Här presenteras förutom nämndernas 
resultat även en kommun total. Hänsyn har tagits till aktuell information vad 
gäller skatter, statsbidrag och finansnetto. Syfte med uppföljningen är att ge 
en mer heltäckande bild av det ekonomiska läget för kommunen. Avvikelser 
kommenteras och eventuella åtgärdsplaner presenteras.  
Månadsuppföljning per april har upprättats och innefattar drift- och 
investeringsuppföljning med kommentarer per nämnd. Till detta har en 
resultat- och balansuppföljning upprättats. 
Nämndernas resultat 
Nämndernas utfall per april 2020 visar på ett positivt utfall på 3,2 mkr. 
Prognos för 2020 för nämnderna prognostiseras till ett underskott om 3,8 
mkr som till största delen hänförs till utbildnings- och kulturnämnden. 
Kommentarer till nämndernas utfall redovisas på respektive nämnds 
redovisning. Revisionen bedöms kunna hålla sig inom givna budgetramar för 
året. Finansiering bestående av pensioner, arbetsgivaravgifter, avsättningar 
m m redovisar ett överskott om 1,0 mkr för perioden och 1,2 mkr som 
årsprognos. Finansiering redovisas inom verksamhetens nettokostnader.  
Nämnderna behöver redovisa ett överskott per april för att möta 
vikariekostnader under sommaren och även kostnader avseende kommande 
lönerevision. 
Åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar 
Månadsuppföljningar ska presenteras vid varje kommunstyrelsens 
sammanträde, för styrelsen och för nämnderna. Vid avvikelse ska en 
åtgärdsplan upprättas med tillhörande konsekvensbeskrivning. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-05-13 

 
KS 2020/00243 

Sida 
2(2) 

 

 

Representanter för utbildnings- och kulturnämnden kommer till 
kommunstyrelsen i maj 2020 för att redovisa vidtagna och kommande 
åtgärder. 

Det ekonomiska läget 
Under rådande pandemi är läget på central nivå i Sverige väldigt osäker. 
Regeringen har beslutat om riktade statsbidrag till kommuner för att 
motverka det ekonomiska läget. I och med att skatteunderlaget minskar 
kraftigt innebär det att de riktade statsbidragen inte blir en resursförstärkning 
utan möter minskade skatteintäkter.  
Resultat för perioden 
Resultaträkningen per sista april visar på ett positivt resultat om 5,2 mkr för 
årets fyra första månader. Verksamheternas nettokostnader ryms inom given 
budgetram och med positiva budgetavvikelser förutom för utbildnings- och 
kulturnämnden som redovisar en ett underskott.  
Årsprognos 
Presenterad årsprognos visar på ett överskott om 0,6 mkr, i stort sett i likhet 
med budget. Kommunstyrelsen beräknas hålla sig inom angiven budgetram. 
Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 1,0 mkr. Utbildnings- och 
kulturnämnden prognosticerar en årsprognos med ett underskott om 4,9 mkr. 
Avskrivningarna bedöms bli 1,3 mkr lägre än budgeterat vilket kan hänföras 
till när investeringen genomförs och när i tid investeringen aktiveras. 
                         

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning april 2020 
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Ekonomisk uppföljning
april 2020
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RESULTATRÄKNING Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse
Budget prognos årsprognos Apr Apr Apr

2020 2020 2020 2020 2020 2020
Verksamhetens intäkter 105 709 105 245 -464 35 236 40 304 5 068
Verksamhetens kostnader -478 101 -480 178 -2 077 -159 367 -160 336 -969
Av- och nedskrivningar -13 569 -12 212 1 357 -4 523 -3 984 539
Verksamhetens nettokostnader -385 961 -387 145 -1 184 -128 654 -124 016 4 638

Skatteintäkter 270 347 260 946 -9 401 90 116 86 982 -3 134
Generella statsbidrag och utjämning 117 332 127 397 10 065 39 111 42 466 3 355
Verksamhetens resultat 387 679 388 343 664 129 226 129 448 221

Finansiella intäkter 1 100 495 -605 367 165 -202
Finansiella kostnader -2 000 -1 068 932 -667 -356 311
Resultat efter finansiella poster -900 -573 327  -300 -191 109

Årets resultat 818 625 -193  273 5 241 4 968

Kommentarer till resultaträkningen
Det ekonomiska läget
Under rådande pandemi är läget på central nivå i Sverige väldigt osäker. Regeringen har beslutat om riktade statsbidrag till 
kommuner för att motverka det ekonomiska läget. I och med att skatteunderlaget minskar kraftigt innebär det att de riktade 
statsbidragen inte blir en resursförstärkning utan möter minskade skatteintäkter. 

Resultat för perioden
Resultaträkningen per sista april visar på ett positivt resultat om 5,2 mkr för årets fyra första månader. Verksamheternas 
nettokostnader ryms inom given budgetram och med positiva budgetavvikelser förutom för utbildnings- och kulturnämnden 
som redovisar en ett underskott. 

I siffrorna har inte hänsyn tagits till bl a semesterlöneskuld. Något som i april borde innebära ett något svagare resultat. 
Målsättning är att den också framåt ska inarbetas i modellen. 

Årsprognos
Presenterad årsprognos visar på ett överskott om 0,6 mkr, i stort sett i likhet med budget.  Kommunstyrelsen beräknas hålla 
sig inom angiven budgetram. Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 1,0 mkr. Utbildnings- och kulturnämnden 
prognosticerar en årsprognos med ett underskott om 4,9 mkr. Avskrivningarna bedöms bli 1,3 mkr lägre än budgeterat vilket 
kan hänföras till när investeringen genomförs och när i tid investeringen aktiveras.

Ekonomisk uppföljning april 2020
Kommunens delårsbokslut är fr o m 2019 framflyttat i tid till att avse perioden per 31 augusti 2020. För att förskjutningen inte 
ska innebära försämrad insyn i kommunens ekonomiska läge har en fördjupad ekonomisk uppföljning för april tagits fram. Här 
presenteras förutom nämndernas resultat även en kommun total. Hänsyn har tagits till aktuell information vad gäller skatter, 
statsbidrag och finansnetto. Syfte med uppföljningen är att ge en mer heltäckande bild av det ekonomiska läget för 
kommunen. Avvikelser kommenteras och eventuella åtgärdsplaner kommer att presenteras.

Månadsuppföljning per april har upprättats och innefattar drift- och investeringsuppföljning med kommentarer per nämnd. 
Till detta har en resultat- och balansuppföljning upprättats.
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DRIFTREDOVISNING Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse
Budget prognos årsprognos Apr Apr Apr

2020 2020 2020 2020 2020 2020
Kommunstyrelsen 91 008 91 008 0 30 336 28 534 1 802

Utbildnings- och Kulturnämnden 140 184 145 059 -4 875 46 728 47 264 -536

Socialnämnden 148 855 147 805 1 050 49 618 47 798 1 820
Revision 758 758 0 253 164 89
Valnämnd 0 0 0 0 0 0

Summa styrelse och nämnder 380 805 384 630 -3 825 126 935 123 760 3 175

Finansiering -8 413 -9 697 1 284 -2 804 -3 728 924

Verksamhetens nettokostnader 372 392 374 933 -2 541 124 131 120 032 4 099

Kommentar till driftredovisningen

Nämndernas utfall per april 2020 visar på ett positivt utfall på 3,2 mkr. Prognos för 2020 för nämnderna prognostiseras 
till ett underskott om 3,8 mkr som till största delen hänförs till utbildnings- och kulturnämnden. Kommentarer till 
nämndernas utfall redovisas på respektive nämnds redovisning. Revisionen bedöms kunna hålla sig inom givna 
budgetramar för året. Finansiering bestående av pensioner, arbetsgivaravgifter, avsättningar m m redovisar ett 
överskott om 1,0 mkr för perioden och 1,2 mkr som årsprognos. Finansiering redovisas inom verksamhetens 
nettokostnader. 

Nämnderna behöver redovisa ett överskott per april för att möta vikariekostnader under sommaren och även kostnader 
avseende kommande lönerevision.

9



BALANSRÄKNING

IB Utfall Prognos
2020 April 2020 2020

Tillgångar
Materiella tillgångar 274 932 287 975 294 975
Pågående investeringar 878 2 698 5 698
Finansiella anläggningstillgångar 30 577 30 577 30 577
Summa anläggningstillgångar 306 387 321 250 331 250

Fastigheter under exploatering 2 860 2 210 2 210
Fordringar 22 135 17 084 22 900
Kortfristiga placeringar 1 000 1 000 1 000
Likvida medel 67 877 40 405 40 405
Summa omsättningstillgångar 93 872 60 699 66 515

Summa tillgångar 400 259 381 949 397 765

Eget kapital
Ingående eget kapital 130 927 134 668 134 668
Årets resultat 3 741 5 241 625
Summa eget kapital 134 668 139 909 135 293

Avsättningar
Avsättningar (inkl löneskatt) 32 433 32 841 33 657
Summa avsättningar 32 433 32 841 33 657

Skulder
Långfristiga skulder 150 200 150 200 159 463
Kortfristiga skulder 82 958 58 999 69 352
Summa skulder 233 158 209 199 228 815

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 400 259 381 949 397 765

Borgensåtaganden 178 898 178 898 168 135
Ansvarsförbindelser 132 987 129 536 129 536
Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 311 885 308 434 297 671

Kommentarer tll balansräkningen

Balansräkningen visar kommunens tillgångar och hur de har finansierats. Det egna kapitalet visar 
periodens/prognosens resultat. Genomförda och aktiverade investeringar redovisas i balansräkningen.
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OCKELBO KOMMUN  
Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse
Budget prognos årsprognos Apr Apr Apr

Verksamhet 2020 2020 2020 2020 2020 2020

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      2 775 2 775 0 925 871 54

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 848 848 0 283 205 78

13 ÖVRIG VHT 890 890 0 297 148 148

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 050 1 050 0 350 427 -77

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 460 2 460 0 820 946 -126

33 TURISM 150 150 0 50 0 50

36 VGS 4 756 4 756 0 1 585 1 635 -50

38 RÄDDNINGSTJÄNST           4 650 4 650 0 1 550 1 540 10

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 28 -28

53 KOMMUNIKATIONER 9 090 9 090 0 3 030 3 173 -143

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 350 0 117 122 -6

79 FÄRDTJÄNST 990 990 0 330 249 81

91 UTVECKLINGSMEDEL 3 600 3 600 0 1 200 1 097 103

93 KOMMUNADM 25 104 24 754 350 8 368 7 805 563

94 INTERNATIONELLT 100 100 0 33 3 30

96 PERSONALADM 1 960 1 960 0 653 292 361
Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 58 773 58 423 350 19 591 18 542 1 049

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 -103 103

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 5 529 5 529 0 1 843 1 953 -110
Summa AME/Integration 5 529 5 529 0 1 843 1 849 -6

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     300 950 -650 100 699 -599

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 7 650 7 450 200 2 550 2 228 322

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 050 100 383 155 228

93 KOMMUNADM 3 277 3 277 0 1 092 1 099 -6

FASTIGHETER 14 329 14 329 0 4 776 3 961 815
Summa Teknikområdet 26 706 27 056 -350 8 902 8 142 760

Summa kommunstyrelsen totalt 91 008 91 008 0 30 336 28 534 1 802

 Kommentarer:
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2020-04-30 visar ett överskott på 1 802 tkr.

De flesta verksamheter visar endast små avvikelser så här långt. 

Kommunadministrationen har en positiv avvikelse. En stor del av det är att vi hittills i år inte haft någon kostnader för 
inköpsorganisation men även vakanser och sjukskrivningar.  

Flyktingverksamheten har en positiv avvikelse per april men då underlaget sviktar så finns stor risk för kommande 
underskott här.

Arbetsmarknadsenheten ligger just nu lite över budget pga tre månaders hyra som inte var budgeterad. På helår är 
bedömningen att man kommer hålla sin budget 

Teknikområdet har tre vägprojekt som inte fanns med i budgeten. Det är poster av engångskaraktär och kommer troligen 
att leda till ett underskott om mins 650 tkr i år. Håller trenden i sig så borde övriga teknikområdet kunna möta delar av 
det här men det finns flera osäkerhetsfaktorer, bl.a. effekterna av Covid 19 och driften av Wij Fastigheter som inte 
budgeterats för innevarande år. 

11



OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse
Budget prognos årsprognos April April April

Verksamhet 2020 2020 2020 2020 2020 2020
10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 364 364 0 121 112 9
42 ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 380 1 380 0 460 495 -35
43 KULTURSKOLA 3 106 3 106 0 1 035 871 164
443 SIMHALL 2 947 3 452 -505 982 1 132 -150
445 IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 262 2 432 -170 754 757 -3
45 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 219 219 0 73 86 -13
46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 596 3 596 0 1 199 1 092 107
61 FÖRSKOLA 35 810 35 810 0 11 937 11 602 335
63 OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 340 2 540 -200 780 880 -100
66 VUXENUTBILDNING 11 428 11 428 0 3 809 3 245 564
67 GYMNASIESÄRSKOLA 2 580 2 580 0 860 856 4
69 GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 475 475 0 158 224 -66
93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0
97 KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -21 21

Summa UKN (exkl Grundskola o Gymnasiet) 66 507 67 382 -875 22 169 21 331 838

62 FRITIDSHEM 2 771 3 271 -500 924 1 099 -175
60 FÖRSKOLEKLASS 2 967 3 017 -50 989 999 -10
645 GRUNDSKOLA 1-9 36 825 39 325 -2 500 12 275 13 245 -970
64 ÖVR GRUNDSKOLEVERKSAMHET 9 475 8 625 850 3 158 2 799 359

Summa grundskola 52 038 54 238 -2 200 17 346 18 142 -796

65 GYMNASIESKOLA 21 639 23 439 -1 800 7 213 7 791 -578

Summa UKN totalt 140 184 145 059 -4 875 46 728 47 264 -536

Kommentarer:
Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2020-04-30 visa att nämnden har ett underskott 
om - 536 tkr efter 4 månaders verksamhet. Årsprognosen är -4 875 tkr.

Simhallen beräknat underskott -505 tkr, personalkostnader och minskade intäkter.

Idrotts och fritidsanläggningar beräknat underskott -170 tkr för obudgeterad tjänst IP-området.

Förskola har överskott nu, förväntas kostnader lokaler till hösten.
 
Fritidshem beräknat underskott -500 tkr, personalkostnader.

Grundskola beräknat underskott - 2 500 tkr, personalkostnader. Prognosen är förbättrad pga. ny organisation 
hösten 2020.

Gymnaset beräknat underskott 1 800 tkr, faktiska kostnad köp av huvudverksamhet. 

Vuxenutbildning har upparbetat överskott nu som ska täcka kostnader till hösten. 
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OCKELBO KOMMUN  
Socialnämnden

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos April April April

Verksamhet 2020 2020 2020 2020 2020 2020

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 427 0 142 88 54
31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 67 60 7
35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 0 0
72 FAMILJERÄTT 300 300 0 100 72 28
712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 100 100 0 33 11 22
93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 83 -83

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsor 1 027 1 027 0 342 314 28

INDIVID- O FAMILJEOMSORG
710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 105 9 105 0 3 035 2 804 231
711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 4 646 5 146 -500 1 549 2 402 -853
713 INSATSER VUXNA 5 504 6 004 -500 1 835 2 646 -811
714 EKONOMISKT BISTÅND 9 000 9 000 0 3 000 2 729 271

Summa IFO 28 255 29 255 -1 000 9 418 10 581 -1 163

VÅRD OCH OMSORG
771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 50 702 49 752 950 16 901 15 456 1 445
772 HANDLÄGGARENHETEN 2 518 2 518 0 839 765 74
773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 243 22 343 900 7 748 6 608 1 140
774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -94 -94 0 -31 -53 22
775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 1 384 1 384 0 461 581 -120
777 HEMSJUKVÅRD 11 251 11 251 0 3 750 3 570 180
778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 28 188 27 988 200 9 396 9 194 202
779 SOCIALPSYKIATRI 2 381 2 381 0 794 782 12

Summa VÅRD OCH OMSORG 119 573 117 523 2 050 39 858 36 903 2 955

Summa SN totalt 148 855 147 805 1 050 49 618 47 798 1 820

Kommentarer:
Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2020-04-30 visar ett överskott om 1 820 tkr.

Individ och familjeomsorg visar ett underskott om -1 163 tkr efter årets första fyra månader. Flera  placeringar 
har medfört högre kostnader än budgeterat. Andra lösningar ses över och prognos för året är ett underskott om -1 000 tkr.

Särskilt boende Bysjöstrand visar ett överskott mot budget om 1 445 tkr t.o.m april. En viss kostnadsökning väntas. Covid-19 
medför en stor osäkerhetsfaktor. Prognosen är ett överskott om 950 tkr.

Hemtjänsten visar ett överskott om 1 140 tkr. Ett visst överskott behöver arbetas upp inför sommarens vikariekostnader.
Prognos för året är ett överskott om 900 tkr.

LSS och Socialpsykiatrin har ett överskott om 214 tkr. Enskilda beslut kan påverka utfallet stort, men med nuvarande 
förutsättningar väntas ett överskott om 200 tkr.

Hemsjukvården och Handläggarenheten väntas hålla budget.
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OCKELBO KOMMUN
Investeringsredovisning

Projekt - KS Budget 2020 Pågåendearbete Aktiverat Utfall April Prognos 2020
9000 OSPECIFICERAT KOMMUNSTYRELSEN 600
9100 OSPECIFICERAT FASTIGHETER 230
9114 LARM, BRANDLARM, PASSERSYSTEM 200
9135 ÅBYGGEBY - BYSTUGAN 1 300 9 1 300
9144 OMBYGGNAD ÅMOT 62 40
9166 HÄLSOCENTRALEN - YTSKIKT 300 189 300
9167 BYSJÖSTRAND - FASAD 500 13 500
9192 C-HUS - OMKLÄDNINGSRUM 1 400 31 1 400
9208 KUXAHALLEN - MATCHKLOCKA 220 220
9221 IP - RUST OMKLÄDNINGSRUM 300 48 300
9223 IP - LÄGERBOENDE 600 600
9228 INFARTS - VÄLKOMSTTAVLOR 500 500
9231 GÅNG OCH CYKELPLAN 200 200
9232 KYRKPARKEN 35
9236 MUDDRING SUNDSBRON 2
9253 MASKINER - YTTRESKÖTSEL 250 250
9249 RIDHUS  
9250 GÄVERÄNGE - UTEMILJÖ SKOLA  123 123
9301 INVENTARIER KOMMUNKONTOR 100 100
9303 PA-SYSTEM 50 50
9410 EKONOMI - UTDATA 150 150
9510 VW CRAFTER XUP930 47 47

Summa KS innevarande år 6 900 35 523 6 080

Budget kvar från föregående år Budget Pågåendearbete Aktiverat Utfall April Prognos
9153 JÄDRAÅS SKOLA - TAK 600 200
9154 JÄDRAÅS SKOLA - VATTENSKADA 300 300
9155 JÄDRAÅS - VÄRMEPUMP 200 120 200
9221 IP - RUST OMKLÄDNINGSRUM 200 903 48 870
9222 IP - VÄRMEÅTERVINNING 450 305 74 400
9237 ILÄGGNINGSPLATS BÅTAR 4 70 50
9238 PERSLUNDA, CYKELVÄG MM 400 400

Summa 2 154 1 208 312 2 420

Separata budgetbeslut Budget Pågåendearbete Aktiverat Utfall April Prognos
9104 WIJ FÖRSKOLA 2 983 367 348
9107 C-HUSET - VÄRME O VENTILATION 9 500 131 161 9 500
9115 WIJ TRÄDGÅRDAR
9120 WIJ - TOALETTRENOVERING 114 150
9186 C-HUS - MSB/LEDNINGSPLATS 3 000 -496 312 3 000
9205 VÄGBELYSNING 700 27 700
9261 FRAMTIDENS CENTRUM 2.0 2 639 3 2 639

Summa KS separatabeslut 18 822 -364 984 16 337

Summa kommunstyrelsen 27 876 878 1 819 24 837

Projekt - UKN Budget Pågåendearbete Aktiverat Utfall    2019 Prognos

9320 Inventarier gem. UKN 720 720
Summa UKN 720 720

Projekt - SN Budget Pågåendearbete Aktiverat Utfall April Prognos

9391 Inventarier gem. Socialnämnd 300 300
Summa SN 300 300

Summa totalt 28 896 878 1 819 25 857
Kommentarer:

I april har de flesta investeringar ännu inte påbörjats. Årsprognos är dock att vi kommer förbruka de budgeterade 
medlen. Det kommer också att tillkomma investeringar under året och även tilläggsbudget.14
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Svar på revisionsrapport - Granskning av 
årsredovisning 2019 

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 2019. 
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 enligt god redovisningssed men en ökad följsamhet 
av rekommendationer behövs inför bokslut 2020. 
De bedömer att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för 2019. 
                         

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning                          

Ärendet 
Beredning 

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 2020. 
De avvikelser mot lag och god sed avseende förvaltningsberättelsens 
uppställning såsom redovisning av drift- och investeringsredovisning i 
separata kapitel ska åtgärdas. Delen med upplysningar kring den kommunala 
koncernen bör få större utrymme och utvecklas. En ökad följsamhet, både 
vad gäller struktur och innehåll, till rekommendationer ska prioriteras i 
årsredovisning 2020. 
 
Revisorerna kan inte uttala sig om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med fullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning i det 
verksamhetsmässiga perspektivet på grund av avsaknaden av 
kommunstyrelsens utvärdering av de kommunövergripande strategierna. I 
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samband med årsredovisningen 2020 ska en utvärdering av arbetet utifrån 
strategierna göras av kommunstyrelsen.  
I det finansiella perspektivet bedöms dock utfallet vara delvis förenligt med 
målen för god ekonomisk hushållning. Två av de fem finansiella målen är ej 
uppfyllda för 2019. 
 
Måluppfyllelsen vad gäller nämndernas och kommunstyrelsens mätbara mål 
fastställda av kommunfullmäktige redovisas i förvaltningsberättelsen.  14 
mål av 32 är uppfyllda, 6 delvis eller påbörjade. Den relativt 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 2019 
och nämnderna totalt har lyckats bedriva sin verksamhet inom givna 
ekonomiska ramar. Det är av vikt att reglerna kring god ekonomisk 
hushållning beaktas och vidtagna åtgärder tydligare redovisas.  
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OCKELBO KOMMUN OCKELBOKOMMUN 
Revisorerna A nk 2020 _05-. då

_ 

Dnrüw/OOZÅS- 
_______ 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 

20 april 2020 

Granskning av årsredovisning 2019 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PWC genomfört 
granskning avseende årsredovisning 2019. 

Revisorerna har beslutat 

att godkänna revisionsrapporten och 
att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beaktande 
samt 
att överlämna revisionsrapporten till kommunñillmäktige för känne- 
dom. 

För Ockelbo kommuns revisorer 
,7 

. ,atsøi 
Ordförande 

~~~~~
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Granskning av 
årsredøvisning 2019 
Ockelbo kommun 

Cecilia Axelsson 
Mattias Ljungqvist Holm 
Casper Wessén
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Innehållsförteckning 

Inledning 

Iakttagelser och bedömningar 
Bedömningar utifrån revisionsfrågor 12
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Sammanfattning' 
?LJ 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 
årsredovisning för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av upplysningar gällande den 
kommunala koncernen samt redovisning av drift- och investeringsredovisning som enligt 
lag ska redovisas i separata kapitel. 

Kommunen behöver inför 2020 vidta åtgärder för att säkerställa att förvaltnings- 
berättelsen såväl strukturmässigt som innehållsmässigt överensstämmer med RKR's 
rekommendation R15 för att få ökad följsamhet till god sed. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att utfallet är delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. 

l avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande 
strategier, kan inte revisionen uttala sig om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
fullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga 
perspektivet. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats. Avvikelserna bedöms inte 
vara materiella och påverkar inte den rättvisande bilden.
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Kommunens resultat och ekonomi i balans 

Årets resultat uppgår till +3,7 mnkr (+9,1 mnkr). Resultatutfallet för 2019 är en minskning med 
5,4 mnkrjämfört med föregående år. 
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4,5% (2,6%) ijämförelse med föregående 
år. Detta kan jämföras med ökningen av totala skatteintäkter och utjämning om 2,7% 
(3,4%). Således är utvecklingen av skatteintäkter och utjämning lägre än utvecklingen 
av verksamhetens nettokostnader under 2019, vilket är negativt ur ett ekonomiskt 
perspektiv. 

Nämndernas totala budgetavvikelse uppgår till +1,2 mnkr attjämföra med föregående 
års avvikelse om +3,1 mnkr. Kommunstyrelsen och socialnämnden redovisar överskott. 
Utbildnings- och kulturnämnden redovisar underskott om -8,3 mnkr (-4,9 mnkr) mot 
budget. 

Fullmäktige antog fem finansiella mål för 2019. Ett mål kring god ekonomisk hushållning 
i kommunens alla verksamheter, ett resultatmål, ett mål kring investeringar, ett mål kring 
amortering av Iåneskuld samt ett mål kring soliditet. Vi bedömer att två mål är uppfyllda, 
ett mål är delvis uppfyllt och två mål är ej uppfyllda. 

Soliditeten för 2019 uppgår till 33,7%, föregående år uppgick soliditeten till 33,4%. Om 
man även tar hänsyn till den del av pensionsskulden som redovisas utanför 
balansräkningen blir soliditeten positiv om 0,4% (-1,5%). 
För 2019 har målet beträffande att respektive nämnd ska bedriva sin verksamhet inom 
givna ekonomiska ramar inte uppnåtts. Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett 
underskott för 2019. Nämnden redovisade även ett underskott under 2017 och vi bedö- 
mer den ekonomiska utvecklingen inom nämnden som oroande. Det är av största vikt 
att den av kommunfullmäktige fastställda budgeten hålls och verksamheten behöver 
därför anpassas till de ekonomiska ramarna. 

Av Utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsberättelse framgår inte vilka åtgärder 
som har vidtagits eller som planeras att vidtas. Det är väsentligt att åtgärder fastställs 
och genomförs för att förändra den ökade kostnadsutvecklingen. Det är viktigt att 
styrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, säkerställer att beslut kring detta fattas för att få en 
ekonomi i balans.
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Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 
redovisning. 

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas 
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 
revisionsberättelsen. 

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

o Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

0 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning? 

0 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

o Kommunallag (KL) 
o Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
0 Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 
o Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
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kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial. 

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 
till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-03-31 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-05-11. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

/akttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1§ framgår att en 
årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse. I 11 kap redogörs för vilka 
upplysningar som kommunen ska lämna iförvaltningsberättelsen. Dessa upplysningar 
är: 

0 Översikt över verksamhetens utveckling 
. Den kommunala koncernen 
. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
0 Händelser av väsentlig betydelse 
. Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
. Balanskravsresultat 
. Väsentliga personalförhållanden 
. Förväntad utveckling 

Av RKR:s rekommendation R15 Förvaltningsberättelse framgår vidare att 
förvaltningsberättelsen ska innehålla underrubriker som motsvarar de obligatoriska 
upplysningar som ska lämnas enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
Denna rekommendation gäller från år 2020 men tidigare tillämpning uppmuntras. Vid 
vår granskning har vi följt upp att information enligt lagens krav har lämnats i 

årsredovisningen samt om struktur och rubricering följer rekommendationen. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens 
verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 
kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. Vi har dock noterat 
att situationen angående Coronaviruset och dess påverkan på kommunen och dess 
verksamhet inte omnämns. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 
samt sjukfrånvaron. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av 
betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
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Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter balanskravs- 
justeringar. Redovisat balanskravsresultat uppgår till +3,7 mnkr (+ 9,1 mnkr), vilket 
motsvarar årets resultat. 

Vi noterar att upplysningar om den kommunala koncernen inte fullt ut har lämnats i 

enlighet med 11 kap 12 § LKBR. 

Vi konstaterar att årsredovisning 2019 till delar följer strukturen och rubriceringen som 
angivits i R15. Ytterligare anpassningar enligt rekommendationen kommer ske till 
2020. 

Driftredovisning 

Enligt 4 kap 1§ ska en årsredovisning bland annat bestå av en driftredovisning. Denna 
driftredovisning ska lämnas som ett eget avsnitt på samma sätt som en resultaträkning. 
Kommunens årsredovisning innehåller inte en driftredovisning i eget avsnitt utan finns 
redovisad i förvaltningsberättelsen. Av lämnad driftredovisning framgår hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 
Vi konstaterar att redovisade budgetposter inte fullt ut överensstämmer med den av 
fullmäktige fastställda års- och flerårsbudget för perioden 2019-2021. Av RKR's 
rekommendation R14, gällande från år 2020 men tidigare tillämpning uppmuntras, 
framgår att driftredovisningens budgetposter ska avse senast beslutad budget. Om 
utgiftsbeslut tagits under året anger rekommendationen att uppgift ska lämnas i 

driftredovisningen om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna har 
justerats. 

lnvesteringsredovisning 

Enligt 4 kap 1§ ska en årsredovisning även bestå av en investeringsredovisning. Denna 
investeringsredovisning ska lämnas som ett eget avsnitt på samma sätt som en 
resultaträkning eller en driftredovisning. 

Kommunens årsredovisning innehåller inte en investeringsredovisning i eget avsnitt 
utan finns redovisad i förvaltningsberättelsen. lnvesteringsredovisningen omfattar en 
samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 

Bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av upplysningar gällande den 
kommunala koncernen samt redovisning av drift- och investeringsredovisning som enligt 
lag ska redovisas i separata kapitel.
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Kommunen behöver inför 2020 vidta åtgärder för att säkerställa att förvaltnings- 
berättelsen såväl strukturmässigt som innehållsmässigt överensstämmer med RKR's 
rekommendation R15 för att få ökad följsamhet till god sed. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

God ekonomisk hushållning 
Ockelbo kommuns styrmodell omfattar Vision 2030 som är den högsta övergripande 
målnivån för kommunen. Utifrån visionen har sex kommunövergripande strategier 
utarbetats att gälla från 2019; Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i stort och 
smått, Utveckla samhället, Ständiga förbättringar, Teknik som underlättar samt Torgför 
Ockelbo. 

Enligt KL 11 kap 6§ framgår att budgetdokumentet även ska innehålla en plan för 
verksamheten under budgetåret. l planen ska det anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Fastställt budgetdokument redogör inte för 
de kommunövergripande strategierna utan de finns redogjorda i ett separat dokument 
som fastställdes av fullmäktige i mars 2018. 

Utifrån de kommunövergripande strategierna finns även fastställda mätbara mål för 
2019 per nämnd respektive kommunstyrelsen, som fastställdes av fullmäktige i 

december 2018. 

Kommunfullmäktige har fastställt en års- och flerårsbudget för perioden 2019-2021 
innehållande ett antal finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

/akttage/ser 

Finansiella mål 

l årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i års- och flerårsbudget för perioden 2019-2021. 

iráäiålililä'lälñê 1:215!) * :Mif-_11; "EU“ Vi? 3345021515155* i 13-! 'Fj- 

God ekonomisk hushållning Nämnderna totalt håller Delvis uppfyllt. 
ska genomsyra kommunens budget, Utbildnings- och 
alla verksamheter. kulturnämnden visar en 

avvikelse om -8,3 mnkr mot 
budget. 

Årets resultat, efter Årets resultat (+3,7 mnkr) Uppfyllt. 
finansnetto, ska vara minst 2 motsvarar ca 1% av skatter 
% av skatter och utjämning. och utjämning. 
För 2019 har fullmäktige 
beslutat att målet ska uppgå 
till 0%. 

Investeringar ska i möjligaste Kommunen har under året Uppfyllt 
mån självfinansieras. Vid ny/ inte tagit upp några nya lån. 
ombyggnad kan upplåning
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ske utifrån separat 
bedömning. 

Amortering av låneskuld sker Ingen amortering har skett Ej uppfyllt. 
med minst 1 % årligen. under året. 

Soliditeten ska årligen öka Soliditeten har ökat med ca Ej uppfyllt. 
med 2 %. 1% jämfört med föregående 

år. 

Av redovisningen framgår att två av fem finansiella mål är uppfyllda, ett finansiellt mål är 
delvis uppfyllt och två finansiella mål är ej uppfyllda. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen finns en beskrivning av kommunens vision samt fem av fullmäktiges 
sex fastställda kommunövergripande strategier. Beskrivningen saknar en redogörelse 
för kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges fastställda kommunövergripande 
strategier. 

l förvaltningsberättelsen görs däremot en avstämning av nämndernas och 
kommunstyrelsens mätbara mål som fastställts av fullmäktige. Av redogörelsen framgår 
att totalt 32 mätbara mål har fastställts för 2019. Av dessa bedöms 14 mål uppfyllda, 6 
mål delvis uppfyllda eller påbörjade och 12 mål ej uppfyllda. Utförligare redovisning sker 
i årsredovisningen av tre personalstrategiska mätbara verksamhetsmål, resterande 
verksamhetsmål redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. 

l avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande 
strategier, kan inte revisionen uttala sig om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
fullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga 
perspektivet. Kommunstyrelsen bör framgent tillse att en sådan utvärdering av 
fullmäktiges strategier lämnas i årsredovisning för kommande år.

28



Rättvisande räkenskaper 

lakttage/ser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar överlag erforderliga noter. Vi 
noterar dock att not ej lämnas med upplysning om kostnad för räkenskapsrevision, vilket 
är ett krav från 2019. 

Vid granskningen av resultaträkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser 
noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. Vi noterar att 
upplysning inte lämnas om den genomsnittliga nyttjandetiden för varje post som tas upp 
som materiell anläggningstillgång i enlighet med 9 kap 9§ LKBR. 

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser 
noterats. 

Övergång till LKBR 

Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Övergången till lagen om kommunal bokföring och redovisning från 1 januari 2019 har 
inte haft någon effekt på kommunens eget kapital, resultat- och balansräkning, varvid 
det inte har föranlett något behov avjustering av ingående balanser. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 
årsredovisningen. 

Sammanställda räkenskaper 

De sammanställda räkenskaperna är uppställdajämte kommunens räkenskaper och 
omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående 
räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed. 

Vi noterar att uppskjuten skatt och skatt på årets resultat i koncernen redovisas som 
egna rader i resultaträkningen, vilket avviker mot RKR's rekommendation R16 som 
anger att sådana kostnader ska ingå i verksamhetens kostnader. 

Avvikelse mot god sed finns avseende notupplysningar som inte lämnas i samma 
omfattning som för kommunen, exempelvis verksamhetens intäkter. 

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR's R16 
Sammanställda räkenskaper ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt 

väsentligt utförts. 
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Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. 

Upplysning lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna. 
Skälen till avvikelserna framgår. 

Bedömning 

Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats. Avvikelserna bedöms inte 
vara materiella1 och påverkar inte den rättvisande bilden. Vi bedömer således att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

1 Felet uppgår sammantaget, i relation till kommunens omsättning, inte till ett väsentligt belopp vid bedömning av om räkenskaperna är 
rättvisande.L 
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l l 

Cecilia Axelsson Mattias Ljungqvist Holm 
Uppdragsledare Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Ockelbo Kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från den 11 december 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del 
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 

- J
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Förbundsdirektören har ordet 

 
Tack vare samverkan mellan våra 10 medlemskommuner har Inköp Gävleborg det senaste decenniet varit 

Sveriges tredje största organisationen sett till antalet årligen utförda upphandlingar och har sparat många 

sköna skattekronor genom effektivitet, goda affärer och ständig utveckling tillsammans med marknaden. 

 

Oavsett hur en framtida samverkan utformas när kommunerna från 1 januari 2020 tar över uppdraget att 

upphandla, kommer just utveckling vara en viktig del för att skapa goda affärer för skattemedel med hög 

kvalitet.  

 

Året har präglats av fortsatt utdragen väntan på politiska beslut om framtida uppdrag för förbundet och 

utträdesförhandlingar med Gävle Kommun som lämnar som medlem 1 januari 2020. I oktober blev det 

klart att övriga nio medlemmar kvarstår och att förbundets uppdrag blir att förvalta de ca 2 000 

leverantörsavtal som finns.   

 

Trots turbulens och tapp av över hälften av medarbetarna har vi servat medlemmar och kommunala 

bolag med fantastiska 274 upphandlingar, 32 direktupphandlingar och 50 annonseringar vilket bara är ca 

20% färre än 2018. Detta tack vare att medarbetare med primärt andra arbetsuppgifter än upphandling 

gått in, att vi trots fortsatt akut brist på upphandlarkompetens i hela Sverige lyckats nyrekrytera en 

erfaren upphandlare samt att ytterligare upphandlingskraft hyrts in. 

 

Det ekonomiska överskottet fortsätter att växa och årets resultat blev 6 963 och det egna kapitalet 

uppgår till 10 894 kr. Detta beror främst på att kostnaderna för arbetskraft och därmed resor, IT och 

telefoni sjönk. Ett nytt upplägg för kommunernas elhandel infördes 1 januari vilket medför att affären inte 

längre ligger med i balansräkningen. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla fantastiska kollegor, leverantörer och kunder och önskar kommunerna 

och bolagen lycka till framöver. 

 

 

Söderhamn 2020-01-27 

 

 

Lina Haglund 

Förbundsdirektör 
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1 Inledning 
 
Bokslut för 2019 har upprättats efter den faktiska bokföring som skett för året. Förvaltningsberättelsen 
föredras för direktionen den 20 mars 2020. 

1.1 Revisorer 
Hans-Jörgen Alsing, Söderhamn  
Christer Jonsson, Hudiksvall 
Ingemar Karlén, Hofors 
Elizabeth Puhls, Gävle 
 

1.2 Direktion  
Direktionen bestod under året av:  
Ordförande: Tomas Isaksson, Hofors kommun  
Vice ordförande: Bertil Eriksson, Ovanåkers kommun  
 
Ledamöter:  
Helen Åkerlind, Gävle kommun  
Sven-Olof Melin, Älvkarleby kommun  
Hans Sundgren, Söderhamns kommun  
Patrik Jonsson, Ockelbo kommun  
Stig Eng, Nordanstigs kommun  
Håkan Rönström, Hudiksvalls kommun  
Benny Engberg, Bollnäs kommun  
Markus Evensson, Ljusdals kommun  
 
Ersättare:  
Ahmed Amid, Gävle kommun 
Kenneth Axling, Hofors kommun  
Bengt-Åke Nilsson, Hudiksvalls kommun  
Mikael Jonsson, Ovanåkers kommun  
Maria Lind, Söderhamns kommun  
Lena Schenström, Ockelbo kommun  
Ola Wigg, Nordanstigs kommun  
Gunn Johansson, Älvkarleby kommun  
Anna-Lena Vestin, Bollnäs kommun 
Kennet Hedman, Ljusdals kommun 
 
Direktionen har under året haft 5 möten. 

Ett beredningsorgan bestående av ordförande, vice ordförande och förbundsdirektör har förarbetat 
direktionsmöten och andra frågeställningar under året. 
 
  

37



 
  

Förvaltningsberättelse 
2019 

 5(20) 

Handläggare: Datum:  Ärendebeteckning  

Lina Haglund 2019-01-30 Förvaltningsberättelse  

     

    
 

   
 

2 Verksamheten under året – 2019 

2.1 Upphandlingar och verksamhet 

2.1.1 Upphandling 
 

Året har genomgående präglats av fortsatt hög efterfrågan på upphandlingar i kombination med att 
medarbetare som fått andra anställningar slutat. Upphandlingskonsult har därför anlitats för första 
gången i förbundets historia för genomförande av 10 upphandlingar.  
 
Under 2019 har vi avslutat totalt 274 upphandlingar, 32 direktupphandlingar samt 50 annonseringar 
vilket är ca 20% färre än 2018. Ett urval av upphandlingar som uppmärksammats under året redovisas 
nedan.  

 
Samordningsgraden på upphandlingar (minst två beställande organisationer som deltar i 
upphandlingen) ligger fortsatt på mycket höga nivåer.  
 
Bland de upphandlingar av större omfattning som kan nämnas är livsmedelsupphandlingen som 
omfattar alla länets kommuner och har ett uppskattat avtalsvärde på 120 MSEK. 
Andra stora upphandlingar som kan nämnas är Beläggningsarbeten, asfalt, snöröjning, tolk och 
översättningstjänster, bemanningstjänster, hyra och tvätt av arbetskläder. 
 
I övrigt har upphandlingsarbetet fortlöpt med traditionella upphandlingar som revision, banktjänster, 
hantverkartjänster som elarbeten, plåt och ventilation, byggarbeten, målning, vs-arbeten och 
glasarbeten. Vitvaror, kemikalier, fordon av varierande slag – hjullastare, traktorer, redskapsbärare, 
hjullastare, renhållningsfordon, slambilar, släckbilar och mycket mer har också upphandlats. 
 
Medarbetarna har under året utfört ett beundransvärt arbete med att utföra upphandlingarna, trots 
personalbrist och osäkerhet kring framtiden. 
 

2.1.1.1 Överprövningar 
Andelen överprövningar fortsätter att ligga kring Sverigesnittet på 6-7% och förbundet vinner ca 80% av 
målen.  De branscher där flest överprövningar sker är IT, sjukvårdsmaterial samt Kontorsmaskiner och -material. 

Minst antal överprövningar sker inom ekonomi- och finansområdet. 
 

2.1.1.2 Elhandel 
För hälsingekommunerna förändrades avtalet med Entelios AB från 2019-01-01 då prissäkrade 
elkontrakt övertogs av Entelios och respektive beställare köper sin elförbrukning av direkt av Entelios. 
Prissäkringarna sker enligt samma metod och princip som tidigare men skillnaden är att det blir i 
Entelios namn och att de äger kontrakten, Inköp Gävleborg tar därmed inte längre någon ekonomisk risk 
i affären. SEB:s GCM-lösning (General Clearing Member) upphörde 31/12 2018.  
 
Under året hölls två kraftgruppsmöten med representanter för de ingående kommunerna samt Inköp 
Gävleborg och leverantören. 
 
För gästrikekommunerna och Älvkarleby levereras elen som tidigare av Gävle Energisystem AB med 
samma upplägg som ovan. Även där har två kraftgruppsmöten hållits.  

2.1.1.3 Kundtjänst 
Kundtjänst har under året förutom inkommanhanterat direktupphandlingar (32 st) och annonserade 
upphandlingar (50 st) åt kommunerna och bolagen. 
 

38



 
  

Förvaltningsberättelse 
2019 

 6(20) 

Handläggare: Datum:  Ärendebeteckning  

Lina Haglund 2019-01-30 Förvaltningsberättelse  

     

    
 

   
 

2.1.1.4 E-handel/Inköpssystemet  
Fortsatt använder sju av tio kommuner e-handel i varierande utsträckning. 
Under 2019 har antalet beställningsbara leverantörsavtal ökat hos några kommuner medans andra 

pausat arbetet i väntan på höstens beslut om framtida organisation.   

 

Trenden med övergång från pappersfaktura till e-faktura är stadig. Från 2019 finns en lag om e-faktura 

vilket påskyndat anslutningen och sänkt fakturahanteringskostnaderna hos kommunerna och bolagen. 

 

Avtalstroheten för de kommuner som arbetar systematiskt ökar och ett par kommuner 

handlar i över 75 % av köpen från rätt leverantör. 
 
Dialog med kommunerna kring fortsatt gemensam administration av e-handelssystemet har pågått 
under året och en lösning är nu klar där Söderhamns kommun blir värdkommun för samarbetet initialt 
omfattande sex medlemskommuner - Söderhamn, Hudiksvall, Ovanåker, Hofors, Älvkarleby och 
Nordanstig.   
 

2.1.1.5 Utveckling av Inköpsprocessen 
Under 2018 antog nio av tio kommuner processen i sina ledningsgrupper. Målet för 2019 var att arbeta 

med praktisk implementering med fokus på området ”Uppföljning” tillsammans med 
inköpssamordnarna vilket vi tyvärr har tvingats bordlägga p g a nödvändigt fokus på 
genomförande av upphandlingar med alla kvarvarande tillgängliga resurser. 
   

2.1.2 Utmaningar och fokus 2020 
- Förvaltning av de ca 2 000 ingångna avtalen i förbundet 
- Infasning av nya styrgruppen enligt nya förbundsordningen 
- Direktionsarbetet framåt i nya direktionen 
- Exekutering av utträdesavtalet med Gävle Kommun 

 

2.2 Organisation och personal 

2.2.1 Utfall 
Under året slutfördes 306 upphandlingar (274 över direktupphandlingsgränsen och 32 st 

under).  Antalet är 20 % färre än 2018 vilket beror på brist på upphandlarresurser. Utöver 

detta har vi även annonserat ca 50 upphandlingar på uppdrag av våra kunder 
 

Kundtjänst har under året förutom hantering av direktupphandlingar och annonseringar även 
genom ett ökat antal frågor via telefon och mail servat leverantörer, bolag, kommuner och 
allmänheten med bl a utlämnande av handlingar och hantering av indexeringar och förändring 
i produktsortiment.  
 
P g a den pågående processen i medlemskommunerna kring hur samverkan i upphandlings- och 
inköpsfrågor ska organiseras efter Gävle Kommuns kommande utträde, har perioden varit turbulent. 
Trots detta är vi i god fas med de planerade upphandlingarna för våra medlemmar och kunder tack vare 
att medarbetare med primärt andra arbetsuppgifter än upphandling gått in, att vi trots fortsatt akut brist 
på upphandlarkompetens i hela Sverige nyrekryterat en erfaren upphandlare samt att ytterligare 
upphandlingskraft hyrts in sedan maj.  
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Under hösten togs beslut i samtliga medlemskommuner om en ny förbundsordning som träder i kraft  
i och med Gävle Kommuns utträde 2020-01-01. Förbundet får då ett nytt uppdrag som förvaltare av de ca 
2 000 gällande avtal som förbundet tecknat och som löper ut allteftersom med en bortre gräns ca2028. 
Styrgrupp för förbundet blir ekonomicheferna i de 9 medlemskommunerna och kommunerna är själva 
upphandlande myndigheter för alla upphandlingar oavsett belopp och förfarande.  
 

2.2.2 Personal 

2.2.2.1 Personalredovisning 
Under året har 16 medarbetare lämnat sina anställningar och en ny har anställt. Antalet årsanställda 
under året har varit 
 
2019-01-01: 27,0 åa 
2019-12-31: 12,0 åa 
 

2.2.2.2 Sjukfrånvaro 
P g a den osäkra framtiden och en orolig arbetsmiljö har vi under året drabbats av långtidsfrånvaro.  
Både korttids- och långtidsfrånvaron ligger över 2017 och 2018 års värden. Personalsammansättningen 
domineras av kvinnor vilket speglas i att kvinnorna har en högre frånvarograd än männen.  
 
Sjukfrånvaron är en av verksamhetens största risker då de höga produktionskrav som ställs på 
medarbetarna riskerar att påverka såväl personalens hälsa som kvaliteten på arbetet vilket vi har stort 
fokus på.  
 
Korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro per kön ( fjolårets nivå): 

Kön Korttidsfrånvaro Långtidsfrånvaro 

Kvinnor 9,49 % (1,89 %)  6,3 % (0,0 %) 

Män 2,35 % (1,33 %)  0,0 % (0,0 %) 

Total frånvaro 6,82 % (1,62 %)  4,0 % (0,0 %) 

 
 
Åldersfördelat innebär det följande frånvaro ( fjolårets nivå): 

Ålder Frånvaro 

upp till 29 år 0,52 % (0,52 %) 

30-49 år 1,06 % (1,06 %) 

från 50 år 2,68 % (2,68 %) 

 
Frisknärvaron har legat på 93% ( 98%). 
 

2.2.2.3 Kompetensutveckling 
Trots kommande organisationsförändring har vi fortsatt satsa på kompetensutveckling bl a genom 
deltagande i: 

− Fossilfritt Sverige 2050 

− Nationell årskonferens SOI 

− Upphandlingsmyndighetens rådgivande grupp 

− JUC upphandlingsnätverk   

− Utbildning utvärderingsmodeller 

− Utbildning igenom webbinarier via SKL Kommentus 
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2.2.2.4 Pensionsåtaganden 
Inköp Gävleborg har en försäkringslösning för sitt pensionsåtagande gentemot sina medarbetare.  
 

2.3 Ekonomi 
 
För 2019 redovisar vi ett positivt ekonomiskt resultat om 6 963 tkr (budget 336 tkr).  
Den markanta positiva avvikelsen mot budget speglar turbulensen och består till största del av effekten av 
personalrörligheten och därmed lägre förknippade kostnader som löner, pensioner, förbrukningsmaterial, 
IT/telefoni och resor. 
 

2.3.1 Återtagande enligt fastställd återtagandeplan 
 
Direktionen beslutade våren 2017 om en plan för återbetalning av tillfört ägartillskott gällande el-handel, 
innebärande att det kapital om 2 670 tkr som tillförts förbundet av Hälsingekommunerna ska återbetalas i den takt 
förbundets resultat så medger. Under 2018 gjordes en återbetalning på 470 tkr, och för 2019 gjordes resterande 
återbetalning på 2 200 tkr vilket innebär att det tillförda kapitalet till fullo är återfört.  
 
Budgetmålet i balans har överträffats. 

2.3.2 Inget extra verksamhetsbidrag för att hantera produktionskön 
 
Ett extra verksamhetsbidrag har tillförts från medlemskommunerna under 2017 och 2018 för att möjliggöra fler 

upphandlarresurser för att hantera den successivt ökade efterfrågan sedan 2015.  

Inbetalningar har påförts det egna kapitalet. Under 2019 har inget extra verksamhetsbidrag tillförts. 

 
 

2.3.3 Sammanfattning 
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Verksamheten visar ett överskott om 6 963 tkr vilket är 6 627 tkr bättre än antagen budget på 336 tkr.  
 
I och med det positiva resultatet 2017 återställdes det egna kapitalet i sin helhet och årets resultat innebär att en 
fortsatt uppbyggnad. Det egna kapitalet uppgår nu till 10 894 tkr.  
 
Kassalikviditeten är 254 % (200%) och soliditeten är 81,3% (11%). Den goda ekonomin gör att vi inte ser 
någon risk att förbundet skulle hamna i likviditetsbrist och har en ökande soliditet över tid. 
Tillväxten av eget kapital har ökat efter det att det negativa resultatet återställts under 2017. Allt 
ägartillskott rörande el-handel är återbetalt. 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 

IB Eget kapital 6 131 2 422 -29 -3 610 284 

Återfört 
villkorat 
ägartillskott 
elhandel 

-2 200 -470 0 0 0 

Årets resultat 6 963 4 179 2 451 3 581 -3 894 

UB Summa 
eget kapital 

10 894 6 131 2 422 -29 -3 610 

            

Ägartillskott 
elhandel 

2018 2018 2017 2016 2015 

IB Ägartillskott 
elhandel 

2200,00 2670,00 2670,00 2670,00 2670,00 

Återfört 
villkorat 
ägartillskott 
elhandel 

-2200,00 -470,00 0,00 0,00 0,00 

UB 
Ägartillskott 
elhandel 

0,00 2200,00 2670,00 2670,00 2670,00 

 

2.3.3.1 Utfallet i detalj 

2.3.3.1.1 Intäkter 
Inget extra ägartillskott har i överenskommelse med medlemskommunerna debiterats ut under året då 
det överskott som uppstått p g a minskade personalkostnader bedömdes räcka för att täcka 
kostnaderna för anlitade upphandlingskonsulter. Intäkterna från försäljning av uppdrag utanför 
förbundsordningen blev 13% lägre än budgeterat till stor del beroende på att kommunerna och bolagen 
under senare delen av året i högre utsträckning har börjat göra arbetet själva i linje med hur framtiden 
kommer att se ut när förbundet vid årsskiftet 2019/2020 övergår till att enbart förvalta ingående avtal.  
 

2.3.3.1.2 Kostnader 

Överskottet jämfört med budget beror på lägre personalkostnader, sänkta kostnader för IT, 
resor, utbildning och köpta tjänster som en konsekvens av minskad verksamhet. 
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3 Måluppfyllelse 
Målen följs upp genom vårt styrkort som innehåller fyra perspektiv där varje perspektiv innehåller ett eller flera 

mått. Mätning av målen i styrkortet har p g a personalbrist inte kunnat genomföras fullt ut som önskat. 
 

 
 
 
 
Några mått är definitiva och andra är trendmått. Definitiva är färgsatta med rött = ej uppfyllt eller grönt = uppfyllt. 
Trendmåtten visar rörelse och där röd = ej uppfyllt, gult = på väg med trendindikator och grönt = uppfyllt.  
 

Område Beskrivning Målvärde Utfall 2019 Status 

Ägare och kunder     

Ekonomi i balans Bokslut Resultat i nivå med budget  
eller över = grönt 

Grönt 
 

6 963 tkr  

Månadsrapporter Via sändlista Ja = grönt 
Nej = rött 

Grönt Grönt = Mål uppfyllt 

Nöjd-kundindex Attitydmätning  
årligen via enkät 

70 - 100 % grönt, 
40 - 69 % gult, 
< 39 % rött 

     -   Resultat ej mätt 2019. 

Kvalitativ upphandling     

Andel avslutade  
upphandlingar  

Mätning i 
kommers 

90 - 100 % grönt, 
75 - 89 % gult, 
< 75 % rött 

Gult 87 %.  

Enkät efter  
avslutad 
upphandling 

Enkät till  
referensgrupp +  
upphandlare 

Nollmätning      -  Test genomfört 2018, ingen  
mätning 2019.  
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Andel ställda  
hållbarhetshänsyn  
per kategori 

Mätning enligt  
upphandlings- 
policyn 

Ekologiskt  
> 25 % grönt, 
20 - 25 % gult, 
20 % > rött 
 
Tillväxt 
> 50 % grönt, 
30 - 50 % gult, 
30 %> rött 
 
Socialt 
> 17,5 % grönt, 
12,5 - 17,5 % gult, 
12,5 % > rött 
 
Ekonomiskt 
> 90 % grönt, 
70 - 90 % gult, 
70 % > rött 

     - 
 
 
 
 
     - 
 
 
 
 
     - 
 
 
    
 
     - 

Resultat ej mätt 2019. 
 
 
 
 
Resultat ej mätt 2019. 
 
 
 
 
 
Resultat ej mätt 2019. 
 
 
 
Resultat ej mätt 2019. 
 
 

Antal anbud per  
upphandling 

Anbud i  
upphandlingarna  

>3,0% grönt, 
2,5 – 3,0 % gult, 
< 2,5 % rött 

Grönt 
 

3,8/ ärende har inkommit.  
 

Andel avropnings- 
bara avtal i inköps- 
system 

Mätning i  
Kommers  
och Proceedo 

Nollmätning      -  Resultat ej mätt 2019. 
 

Andel leverantörs- 
dialoger i  
upphandling 

Mätning i  
kommers 

50 - 100 % grönt, 
30 - 49 % gult, 
< 29 % rött 

     - Resultat ej mätt 2019. 
 

Samordningsgrad av  
upphandlingar 

Statistik i  
kommers 

85 - 100 % grönt, 
70 - 84 % gult, 
< 69 % rött 

     - Resultat ej mätt 2019. 

Attraktiv arbetsgivare     

Nöjd medarbetar- 
index 

Årlig attityd- 
mätning 

3,4 – 4,0 grönt,  
2,8 – 3,3 gult, 
< 2,7 rött  

     - Resultat ej mätt 2019.  

Individuell  
utvecklingsplan 

Alla i organisa- 
tionen har 

Ja = Grönt 
Nej = Rött 

Grönt  

Kompetensutv. 

dagar/person 

 Kartläggning Ja = Grönt 
Nej = Rött 

       - Resultat ej mätt 2019. 
 

Extra personalfokus APT, måndags- 

möten vv, 

direktionsinfo 

Ja = Grönt 
Nej = Rött 

Grönt  

 

Leverantör     

Nyhetsbrev  Utskick via sändlista Ja = Grönt 
Nej = Rött 

Grönt  

Nöjd leverantörs- 
index 

Attitydmätning  
årligen via enkät  

70 - 100 %, grönt 
40 - 69%, gult 
< 39 %, rött 

    - Resultat ej mätt 2019. 
 

Nöjd anbudsgivar- 
index 

Mailenkät vid  
anbudsöppning 

70 - 100 %, grönt 
40 - 69%, gult 
< 39 %, rött 

    - Resultat ej mätt 2019. 
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3.1 Kommentarer till måluppfyllelse 
Totalt 17 mål varav ett med fyra delmål. Utfallet i sammanfattning: 
 
-  av de 7 som följts upp är 6 gröna och 1 gult 
- 10 mål har p g a personal- och kompetensbrist inte kunnat mätas 
  
Detta ska ses som medarbetarna presterat efter omständigheterna mycket bra utifrån de knappa 
resurser som funnits för att uppnå målen. 

3.1.1 Ägare och kunder  

3.1.1.1 Ekonomi i balans 
Helårsresultatet för Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat om 6 963 tkr vilket är 6 627 tkr bättre än beslutad 
budget. Överskottet jämfört med budgeterat beror på lägre personalkostnader, sänkta kostnader för IT, resor och 
köpta tjänster. Målet är uppfyllt. 

3.1.1.2 Månadsrapporter 
Månadsrapporter skickas ut månatligen till våra kommuner och ägare. Målet är uppfyllt. 

3.1.1.3 Nöjd kundindex 
Planen var att 2019 genomföra en ny undersökning för att se om de förändringar som gjorts som konsekvens av den 
förra mätningen 2017 upplevts som positiva. Utfall finns ej mätt för målet 
 

3.1.2 Kvalitativ upphandling 

3.1.2.1 Andel avslutade upphandlingar 
De sista procenten är en utmaning då upphandlingar som startas under årets sista månader sällan hinner slutföras p 
g a tillämpning av upphandlingsreglerna. En tillkommande omständighet under året har varit att endast 6 av 17 
upphandlare funnits kvar årets sista kvartal. Målet är gult. 

3.1.2.2 Enkät efter avslutad upphandling 
En ny typ av mätning för att kunna hjälpa oss att göra upphandlingsarbetet gentemot kund. En enkät togs fram 2018 
men har p g a personalbrist inte tagits i bruk som planerat under 2019. Utfall finns ej mätt för målet. 
 

3.1.2.3 Andel ställda hållbarhetshänsyn per kategori  
Mätningen på kriterier avseende hållbarhet är en del i uppföljningen av upphandlingspolicyn. Uppföljningen av detta 
är ett manuellt arbete i systemet vilket p g a personalbrist inte kunnat genomföras. Utfall finns ej mätt för målet 
 

3.1.2.4 Antal anbud per upphandling  
Andelen anbud per upphandling är fortsatt i linje med nationell nivå. Målet är uppfyllt. 

3.1.2.5 Andel avropningsbara avtal i inköpssystem 
 Idag finns ca 70 % av alla avtal för de kommuner som påbörjat arbetet med införande av inköpssystem inlagda, 
något högre för de kommuner som hunnit längst i arbetet. Trenden är fortsatt positiv och vi har sett en stadig ökning 
för de som använder Proceedo som inköpssystem. I. Utfall finns ej mätt för målet 

3.1.2.6 Andel leverantörsdialoger i upphandling 
Uppföljningen av detta är ett manuellt arbete i systemet vilket p g a personalbrist inte kunnat genomföras. Utfall 
finns ej mätt för målet  
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3.1.2.7 Samordningsgrad av upphandlingar 
2018 samordnades upphandlingarna till 96 %. Detta innebär att det i 96 av 100 upphandlingar finns minst tv5 

kommuner/bolag, eller fler, som valt att vara med i upphandlingen. Uppfoljningen av detta är ett manuellt arbete I 

systemet vilket p g a personalbrist inte kunnat genomforas. Utfall finns ej mitt for m5let 

3.1.3 Attraktiv arbetsgivare 

3.1.3.1 Nöjd medarbetar-index 
Planen var att 2019 genomföra en ny undersakning far att se om de faràndringar som gjorts som konsekvens av den 

förra mätningen 2018 upplevts som positiva men har p g a personalbrist inte kunnat genomforas. Utfall finns ej 
matt for m5let 

3.1.3.2 Individuel! utveck!ingsplan 
Alla medarbetare erbjuds en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen sätts i och med utvecklingssamtalet som sker tv5 

g5nger Srligen. 

MStet är uppfyllt. 

3.1.3.3 Kompetensutveck!ingsdagar/person 
Matning har p g a personalbrist inte kunnat genomforas. Organisationen har trots omständigheterna fortsatt 

fokuserat p5 kompetensutveckling, se punkt 2.2.23 ovan. Utfall finns ej mitt fOr m5let. 

3.1.3.4 Extra persona!fokus 

I en organisation i stark forandring är dialog, information och tydlighet fr5n ledningen av yttersta vikt fOr att skapa 

största mOjliga trygghet och arbetsro. Ledningen har i samverkan med personalen satt upp en process for detta 

vilken har genomfOrts genom t ex kontinuerlig information om laget fr5n fOrbundets presidium, ledningen har h5llit 

informationsmOten varannan m5ndag med hela personalen, arbetsplatstraffar hargenomfarts enligt plan, 

personal representant har varit närvarande och haft en egen punkt p5 direktionsmOtena och personalen har f5tt 

varit delaktig i de utredningar förbundet gjort kring kommande organisation. MSIet är uppfyllt. 

3.1.4 Leverantörer 

3.1.4.1 Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev skickas kvartalsvis ut till alla intressenter. MSIet är uppfyllt. 

3.1.4.2 Nöjd Ieuerantörsindex 
Planen var att 2019 genomfora en ny undersakning fOr att se om de farandringar som gjorts som konsekvens av den 

fOrra mätningen 2018 upplevts som positiva. Mtning har p g a personalbrist inte kunnat genomfOras. Utfall finns ej 

mitt fOr m5let 

3.1.4.3 Nöjd anbudsgivarindex 
Planen var att 2019 genomfOra en ny undersOkning med mätning efter varje anbudstillfälle. Mätning har p g a 

personalbrist inte kunnat genomforas. Utfall finns ej mitt fOr m5let 

SOderhamn 2020-01-31 

(:70401" 
Tomas lsaksson, ordfärande 

	
Lina Haglund, FörburidsdirektOr 
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Resultaträkning Not 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 2 22 452 25 227 
Intäkter Elhandel 3 5 773 96 763 
Verksamhetens kostnader 4 -15 622 -21 023 

Kostnader Elhandel 3 -5 773 -98 313 

 
    

Verksamhetens nettokostnader  6 830  2 654 

 
Finansiella intäkter 5 149  
Finansiella intäkter Elhandel 3 3 2 251 
Finansiella kostnader 5 -16 -25 
Finansiella kostnader Elhandel 3 -3 -701 

 
Resultat före extraordinära poster  6 963 4 179 

 
       

Årets resultat  6 963 4 179 
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31 

 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar 

 
   

Finansiella anläggningstillgångar 6 8 919 5 770 

Summa anläggningstillgångar  8 919 

 
5 770 

Omsättningstillgångar 

 
   

Fordringar 7 1 714 21 051 
Kassa och Bank 8 2 770 28 992 

Summa omsättningstillgångar  4 484 50 043 

 

Summa tillgångar  13 403 55 813 
 

Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

   

Eget kapital 9 

 
  

Eget kapital  6 131 2 422 

Återfört villkorat ägartillskott elhandel  -2 200 -470 

Årets resultat  6 963 4 179 

Summa eget kapital  10 894 6 131 

 
Avsättningar 

 
   

Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser 
 

10 746 746 
 

Skulder    
Långfristiga skulder Elhandel  0 23 950 
Kortfristiga skulder 
Summa skulder 

11  1 763 
1 763 

24 986 

48 936 
    

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 

 13 403 

 
55 813 

    

Panter och ansvarsförbindelser 
 

   

Panter och därmed jämförliga 
säkerheter 

12 

 
0 2 500  
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Kassaflödesanalys  2019 2018 

 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

 
   

Årets resultat  6 963 4 179 

Återfört villkorat ägartillskott elhandel  -2 200 -470 

Värdeförändring finansiell 
anläggningstillgång 

 -149 0 

Förändring i avsättning  0 311 

  4 614 4 020 

 
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

   

Ökning/minskning övriga kortfristiga     
fordringar 

           19 337 6 219 

 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 

 -23 223 -1 715 

 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 -3 886 4 503 

 
    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

 
   

Placeringar i övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

 -3 000 

 
-5 000 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -3 000  -5 000 

    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

 
   

Amortering av skuld  -23 950 0 

 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 -23 950 0 

    
Årets kassaflöde  -26 222 3 523 

 
Likvida medel vid årets början  28 992 25 469 

 
Likvida medel vid årets slut  2 770 

 
28 992 

  

49



 
  

Förvaltningsberättelse 
2019 

 17(20) 

Handläggare: Datum:  Ärendebeteckning  

Lina Haglund 2019-01-30 Förvaltningsberättelse  

     

    
 

   
 

Noter 
 
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oförändrade i 
jämförelse med föregående år. Belopp i kronor där inget annat anges.  
 
Redovisning av intäkter 
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kund, i enlighet med försäljningsvillkoren. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som intjänats 
intäktsredovisas enligt följande: ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning samt erhållen utdelning 
när rätten till utdelning bedöms som säker.  
 
Klassificering av finansiella anläggningstillgångar  
Kommunalförbundets placeringsportfölj är klassificerad som finansiell anläggningstillgång. Portföljen är 
från och med 2019 värderad till marknadsvärde, effekten av ingående balans som påverkar årets 
resultat är 145 tkr. 
 
Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskuld har belastat intjänandeåret och skuldbokförts. 
 
Pensioner 
Inköp Gävleborg har försäkringslösning via KPA. Särskild löneskatt på pensionskostnader har bokförts. 
Från 2017 reserveras det även kostnader för förmånspensioner som uppkommer pga. lönerevision och 
personal som kommer att tjäna över 7,5 inkomstbasbelopp över tid.  
 
Resultatet 
För 2019 redovisas ett positivt resultat om 6 963 tkr (budget 336 tkr).  
Den markanta positiva avvikelsen mot budget speglar turbulensen och består till största del av effekten 
av personalrörligheten och därmed lägre förknippade kostnader som löner, pensioiner, förbruknings-
material, IT/telefoni och resor. 
 
De ekonomiska relationerna till medlemmarna regleras av förbundsordningen. 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit som bidrag till förbundsverksamheten. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- och utbetalningar. 
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Not 2  Verksamhetens intäkter 

 2019 2018 
   
Ägaravgifter från kommuner 16 918 19 130 
Direktupphandling ägare 386 608 
Intäkter från bolag 3 502 3 234 
Administrativa upphandlingsersättningar 537 537 
Övriga intäkter 1 108 1 718 
Summa 22 452 25 227 

  

Not 3  Elhandel 

 2019 2018 
   
Resultat Elhandel   
Intäkter Elhandel 5 773 96 763 
Kostnader Elhandel -5 773 -98 313 
Finansiella intäkter Elhandel 3 2 251 
Finansiella kostnader Elhandel -3 -701 
Summa 0 0 

  

Not 4  Verksamhetens kostnader 

 2019 2018 
   
Pensions- och personalkostnader 12 014 17 056 
Övriga kostnader 3 608  3 967 
Summa 15 622 21 023 

  
 

Not 5  Finansiella intäkter och kostnader 

 2019 2018 
   
Värdeförändring finansiell anläggningstillgång 149  
Räntekostnader -16 -25 
Summa 133 -25 

  

 

Not 6  Finansiella anläggningstillgångar 

 2019-12-31 2018-12-31 
   
Övriga aktier och andelar 8 919 5 770 
Summa 8 919 5 770 
  
Finansiella anläggningstillgångar värderade till marknadsvärde överstiger anskaffningsvärdet 
med 149 tkr (145 tkr). 
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Not 7  Fordringar  

 2019-12-31 2018-12-31 
   
Kundfordringar 175 8 946 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 405 620 
Övriga kortfristiga fordringar 1 134 718 
Fordran Elhandel 0 10 766 
Summa  1 714 21 051 

  
 

Not 8  Kassa och bank 

 2019-12-31 2018-12-31 
   
Bank 2 770 2 638 
Bank Elhandel 0 26 354 
Summa 2 770 28 992 

  
 

Not 9  Eget kapital 

 2019-12-31 2018-12-31 
   
Eget Kapital   
Ingående eget kapital* 6 131 2 422 
Återfört villkorat ägartillskott elhandel -2 200 -470 
Årets resultat 6 963 4 179 
Balanserat resultat 10 894 6 131 

  

*) I det egna kapitalet finns ett  

 

- ägartillskott om totalt 1 713 tkr  kvar av detta återstår att återbetala år 2020, 1 371 tkr. 

- extra verksamhetsbidrag som tillförts för att hantera upphandlingskön och som inte 

behöver återbetalas till kommunerna. 

 

 

 

Not 10  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 2019-12-31 2018-12-31 
   
Beräkning för skuld till pensioner 600 600 
Beräknad löneskatt för ovanstående 146 146 
Årets resultat 746 746 

 
*) Avsättning för framtida inbetalningar av uppkommen förmånspension. 
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Not 11  Kortfristiga skulder 

 2019-12-31 2018-12-31 
   
Leverantörsskulder 407 223 
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 857 1 756 
Upplupen pensionskostnad 388 1 081 
Mervärdesskatteskuld 1 177 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 110 8 580 
Kortfristiga skulder Elhandel _____ 13 169 
Summa 1 763 24 986 

  
 

Not 12  Ställda säkerheter 

 2019-12-31 2018-12-31 
   
Bankgarantier för att täcka säkerhetskravet   
   
Nordpool spot ASA 0 2 500 
Summa ställda säkerheter 0 2 500 
 

 
Fr o m 1/1 2019 övertogs prissäkrade elkontrakt av Entelios AB och respektive beställare köper 
därmed sin elförbrukning direkt av Entelios AB fd LOS Energy Trading AB. Förbundet är inte 
längre handelspart. Avtalet med Entelios AB är uppsagt under 2019.  
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2020-02-19

Till
Fullmiiktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberiittelse fiir 6r 2019

Vi, av fullmiiktige i Giivle kommun, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Hofors

kommun och Alvkarleby kommun utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som

bedrivits i kommunalfiirbundet (organisationsnummer 222000-0778) av dess direktion.

Granskningen har ut{tirts av sakkunniga som bitriider revisorema.

Direktionen ansvarar lbr att verksamheten bedrivs entigt giillande mil, beslut och riktlinjer
samt de lagar och ftireskrifter som giiller Itir verksamheten. De ansvarar ocksA ftir att det
finns en tillriicklig intem kontroll.

Revisorema ansvarar filr att granska verksamhet, intem kontroll och riikenskaper och prdva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, m6[, lagar och {tireskrifter som giiller {tir
verksamheten.

Vi bediimer sammantaget att direktionen i Giistrike Riiddningstjiinstftirbund har bedrivit
verksarnleten pA ett iindam&lsenligt och frAn ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande siitt.

Vi bedtimer att riikenskapema i allt v[sentligt iir riittvisande.

Vi bediimer att direktionens intema kontroll har varit tillriicklig.

Giistrike Riiddningstjiinstftirbund har tre finansiella mAl med avseende pd god ekonomisk
hushiltning:

. Soliditet, skavra2}%o

. Investeringar i procent av avskrivningar, ska uppgi till 100% pA en tioArsperiod

. Arets resultat, ska vara std,rre eller lika med noll

Revisorerna i Giistrike Rdddningstjiinstfiirbund

Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
Iiirbundsordningen och fastlagd revisionsplan. Revisionen har omfattat sivill granskning av
Iiirvaltning som granskning av redovisningen. Redovisningsrevisionen syftar ftirutom
granskningen av Arsredovisningen till att utrdna om riikenskapema iir riittvisande och om
den kontroll som utdvas inom {iirbundet iir tillracklig. Noteringar frin vAr granskning har
avrapporterats till ftirbundet.

Resultatet av ftirbundets verksamhet samt ekonomiska stiillning framgar av fiirbundets
arsredovisning.

Vi bediimer att utfallet i huvudsak 2ir ftirenligt med direktionens mAl liir god ekonomisk
hush6llning i det finansiella perspektivet. M6len betriiffande irets resultat och investeringar
iir uppSltda ftir aret. Milet bereffande soliditet iir i det niirmaste uppfullt ftir aret.
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Direktionen har i verksamhetsplanen 2019 faststiitlt mil och strategier ftir verksamheten.
Titl milen har itgiirder faststallB och nyckeltal knutits {tir uppfiiljning. Arsredovisningen
saknar en samlad presentation och beddmning av mAluppfullelsen Itir beslutade strategier
och mil kopplade till verksamheten. Det iir diirftir inte mtijligt fiir revisionen att, utifr6n
redovisningen i Arsredovisning en 2019 , gtira en bediimning om milen ftir verksamheten
iir uppfullda ftir aret.

Vi tillstyrker respektive fullmiiktige

atI godkiinnaArsredovisningen

all beviljadirektionen ansvarsfrihet lbrriikenskapsiret

Vi Aberopar bifogade rapporter.

Enligt ftirbundsordningen ska det utses fem Iiirtroendevalda revisorer. Vid
revisionsberiittelsens undertecknande tjiinstgiorde flra av fem revisorer. Den femte
revisom kommer att viiljas av Giivle kommuns fullmiiktige efter revisionsberiittelsens
undertecknande.

2020-02-21

ohan Ericsson Gunnar F

%o,"r/ zfl;-r,
Kerureth 4{olmgren / Larsson

Bilagor:
Till revisionsberiittelsen hdr de sakkunnigas rapporter:

Granskning av delirsrapport 2019 samt ltipande redovisning och intern kontroll i

redovisningsrutiner 2019

Granskning av irsredovisning 2019

Granskning av arbetsmiljtiarbetet
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Mitt första helår som förbundsdirektör för 
Gästrike Räddningstjänst har varit mycket 
händelserikt. 

2019 utsågs till kvalitetsår. Det har inneburit 
att förbundet har inventerat alla lagstadgade 
krav inom verksamheten. Arbetet har skett i 
projektform och inleddes med att inventera 
nuläge på alla lagstadgade övningar och 
utbildningar. Målet med arbetet är att ingen ska 
behöva skadas, bli sjuk eller omkomma på sin 
arbetsplats. Efter inventeringen har ett önskat 
läge formulerats vilket medför en tydlighet 
i planeringen och utformningen av övningar 
och utbildningar. Projektet har även innefattat 
att arbeta med att tydliggöra ansvars- och 
funktionsområden med syfte att minska 
personbundenhet och sårbarhet.

Vi har kvartalsvis genomfört aktiviteter kopplat 
till det systematiska arbetsmiljöarbetet och den  
organisatoriska arbetsmiljön på våra 
ledarskapsforum, i samverkansmöten med  
fackliga samt i forum med skyddsombud. 

Förbundet har under året tillsammans med 
direktionen arbetat fram en ny vision:
För din trygghet och ett hållbart samhälle.  
Visionen är vår kompass och kommer att prägla 
vårt arbete framåt.

Ledningsgruppen har utbildats i att sätta mål 
utifrån SMART-metoden för att kvalitetssäkra 
vårt arbete med verksamhetsplanen. 
Inför kommande år har vi förändrat våra 
målformuleringar vilket innebär att målen nu är 
specifika, mätbara, accepterade, realistiska och 
tidsatta. 

Under sommaren fick jag under två veckor följa 
med alla våra grupper på heltidsstationerna i 
Gävle och Sandviken. Det var väldigt lärorikt 
att få en inblick i det operativa arbetet, i 
övningar, utbildningar samt fordonskontroll. 
Jag var även med en medarbetare från 
samhällsskyddsavdelningen på ett mycket 
givande tillsynsbesök.

Under Gävle Pride visade vi att Gästrike 
Räddningstjänst står upp för mänskliga 
rättigheter och allas lika värde. Vi gick som ett 
enat team men också som starka individer med 
budskapet om en räddningstjänst för alla.

I Storvik har flytt av deltidstationen skett till nya 
lokaler för att bättre tillgodose verksamhetens 
behov. 

Ett projekt har under året pågått tillsammans 
med Gavlefastigheter för att planera en ny 
brandstation, med förslag om placering i Valbo-
Backa. Den nya brandstationen är tänkt att 
säkerställa likvärdig operativ förmåga västerut, 
dygnet runt alla dagar samt väsentligt förstärka 
den operativa förmågan i övriga delar av 
förbundets operativa verksamhetsområde. 
Målsättningen är att även bygga ett 
övningsområde intill den nya stationen.

I mitten av januari 2020 pausades arbetet med 
detaljplanen i Valbo-Backa av Gävle kommun, 
på grund av nya direktiv gällande lokalerna 
i Rörberg. De nya direktiven meddelade att 
Gästrike Räddningstjänst kommer att kunna 
flytta tillbaka till lokalerna i Rörberg. För att 
kunna arbeta vidare med ny brandstation 
behövs nya politiska beslut gällande 
ambitionsnivå och tidplan innan arbetet med 
detaljplaneringen kan återupptas.

Jag ser fram emot 2020. Tillsammans med våra 
engagerade och lojala medarbetare kommer 
vi att ha fokus på att bevara och förstärka det 
som fungerar bra och samtidigt utveckla det 
som kan bli bättre.

Päivi Havlund
Förbundsdirektör

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET
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2019 var året då vi återhämtade oss på 
många olika sätt och gjorde investeringar inför 
framtidens utmaningar. Med investeringar 
menas inte bara nytt material och nya fordon 
utan också värdet i att utveckla organisationen. 

Medarbetardagarna genomfördes tidigt under 
2019 där en av frågorna var hur erfarenheterna 
från sommaren 2018 bäst tas tillvara. Samtidigt 
var det inledningen på kvalitetsåret med fokus 
på att säkerställa efterlevnad av lagstadgade 
krav.  

Utvecklingen inom operativ ledning inom 
svensk räddningstjänst går fort framåt. Stora 
samarbeten över länsgränser initieras och för 
Gästrike Räddningstjänsts del har arbetet med 
att hitta ett samarbete med Räddningstjänsten 
Dala Mitt resulterat i en avsiktsförklaring. 
Syftet med ökad samverkan är att förbättra 
kvaliteten och räddningstjänsternas långsiktiga 
hållbarhet inom larm och ledning. Gästrike 
Räddningstjänst och Räddningstjänsten Dala 
Mitt har många likheter som gör att förbunden 
har goda möjligheter att samarbeta. De två 
organisationernas politiker är överens om att vi 
blir starkare tillsammans. 

Utvecklingen av vår arbetsmiljö sker ständigt 
och det är väldigt roligt att våra medarbetare i 
Storvik har flyttat in i nya lokaler. Nu finns goda 
förutsättningar för att genomföra teoretiska 
övningar och möten. 

Organisationsutvecklingen har resulterat i att 
avdelningarna Räddning och Produktion slagits 
samman till att bli Räddning & Säkerhet. Nu har 
vi en organisationsstruktur som bättre möter 
våra arbetssätt. 

Sett till insatser så har det varit ett relativt 
lugnt år. De 2050 stycken insatser som Gästrike 
Räddningstjänsts medarbetare genomförde har  
fortsatt med en hög kvalitet och medborgarens 
bästa i fokus. 

Arbetet med det civila försvarets uppbyggnad 
har fortsatt och tillsammans med våra 
medlemskommuner ökar vi succesivt förmågan 
att få ett alltmer robust samhälle.  

Under 2019 har Gästrike Räddningstjänst 
arbetat med att avveckla verksamheten i 
Rörberg. Det innebär att vi från augusti 2019 
bedriver vår övningsverksamhet i Sandviken 
där tillfälliga lokaler har etablerats. På grund av 
nya direktiv från Gävle kommun i januari 2020 
kommer övningsverksamheten i Rörberg behöva 
byggas upp på nytt, i väntan på byggnation av 
ny brandstation.

2019 har varit ett utvecklande år med fokus 
på kvalitet och samverkan. Jag ser fram emot 
att under 2020 fortsätta utvecklingen och se 
resultatet av vårt arbete.

Robert Strid
Räddningschef

RÄDDNINGSCHEFEN HAR ORDET
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FÖR DIN TRYGGHET 
OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund 
som ansvarar för räddningstjänsten i fem 
kommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors 
och Älvkarleby. 

Gästrike Räddningstjänst styrs av en politiskt 
tillsatt direktion, bestående av tolv ledamöter och 
tolv ersättare från de fem medlemskommunerna. 
Antalet politiker från varje kommun fördelas enligt 
kommunstorleken. Förbundets största kommuner, 
Gävle och Sandviken, har tre ordinarie ledamöter 
och tre ersättare vardera. Ockelbo, Hofors och 
Älvkarleby har två ordinarie ledamöter och två 
ersättare vardera.

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet 
redovisas i en förbundsordning. I den beskrivs 
räddningstjänstens ansvarsområden och 
kommunernas ansvarsområden enligt lagen om 
skydd mot olyckor, LSO.

Inom medlemskommunerna ska Gästrike 
Räddningstjänst genomföra räddningsinsatser 
för att skydda och rädda människor, egendom 
och miljö. Gästrike Räddningstjänst ska enligt 
förbundsordningen arbeta för att minska 
sannolikheten för att bränder inträffar, samt 
minska konsekvenserna av de bränder och 
olyckor som inträffar.

9

FÖRBUNDSDIREKTÖR

VERKSAMHETSSTÖD

OPERATIVT STÖD

AVDELNING 
SAMHÄLLSSKYDD

AVDELNING 
RÄDDNING & SÄKERHET

ENHET 
GÄVLE

ENHET 
SANDVIKEN

ENHET 
RIB

ENHET 
UTVECKLING  

& ÖVNING

RÄDDNINGSCHEF

Heltidsstation

Beredskapsstation

Värn

Övningsanläggning

Medlemskommuner
Gästrike Räddningstjänst bedriver 
räddningstjänst i fem kommuner:  
Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors  
och Älvkarleby kommun. 

Det bor över 166 000 människor inom 
området och Gästrike Räddningstjänsts 
uppdrag är att bidra till att dessa känner  
sig trygga och säkra i sin kommun.

Kommun Antal invånare

Gävle 102 314
Sandviken 39 232 
Hofors 9 609
Älvkarleby 9 465
Ockelbo 5 949

Ockelbo

Bergby

Gävle

Skutskär

Rörberg
Sandviken

Järbo

Storvik

Hofors

Österfärnebo

Hedesunda

OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST
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SYFTE, UPPDRAG OCH MÅL

Syfte och uppdrag
Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap. 
1 § ska en kommun för att skydda människors 
liv och hälsa samt egendom och miljö se till att 
åtgärder vidtas för att förebygga bränder och 
skador till följd av bränder samt, utan att andras 
ansvar inskränks, verka för att åstadkomma 
skydd mot andra olyckor än bränder.

Enligt LSO har kommunerna även följande  
skyldigheter:
• Genom rådgivning, information och på annat 

sätt underlätta för den enskilde att fullgöra 
sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot 
olyckor.

• Utöva tillsyn över enskildas efterlevnad av 
lagen om skydd mot olyckor.

• Ansvara för att sotning och 
brandskyddskontroll sker av fasta 
förbränningsanläggningar.

• Ansvara för räddningstjänstinsatser inom 
kommunen med undantag för de olyckstyper 
som faller under statliga myndigheters 
ansvar.

• Efter avslutad räddningsinsats, om möjligt, 
informera den skadedrabbade om behovet 
av vidare åtgärder.

• I skälig omfattning utreda olyckan efter 
avslutad räddningstjänstinsats.

Förutom räddningstjänst ska kommunerna 
bedriva förebyggande verksamhet och 
genomföra efterföljande åtgärder efter 
räddningsinsats. Kommunernas uppgift är då att 
utreda orsakerna till olyckan, olycksförloppet 
och hur insatsen genomförts.

Förbundets medlemskommuner har enligt  
förbundsordningen gett Gästrike Räddningstjänst 
i uppdrag  att ansvara för räddningstjänst samt 
förebyggande åtgärder mot brand enligt LSO. 

Enligt LSO ska kommunerna även anta ett 
Handlingsprogram för varje mandatperiod. 
Handlingsprogrammet ska redovisa målen för 
kommunens olycksförebyggande verksamhet 

och räddningstjänstverksamhet, de risker 
för olyckor som finns i kommunen, hur den 
förebyggande verksamheten är ordnad och 
vilken förmåga kommunen har att genomföra 
räddningsinsatser. 

Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram  
för perioden 2016 - 2019 beskriver både den  
förebyggande och den operativ verksamheten i 
hela förbundet. 

Utöver kraven enligt LSO har Gästrike 
Räddningstjänst enligt förbundsordningen även 
uppdrag inom andra lagstiftningar, så som 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor samt 
Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även 
benämnd Seveso. Förbundet har även i 
uppdrag att stödja andra myndigheter som 
remissinstans.

Säkerhetsmål
De övergripande målen i handlingsprogrammet 
kallas säkerhetsmål. Dessa har tagits fram 
genom att analysera riskerna inom förbundets 
område och gäller under perioden 2016-2019.
 
Säkerhetsmålen är gemensamma för 
medlemskommunernas och räddningstjänstens 
arbete för skydd mot olyckor:

• Antalet döda och svårt skadade vid bränder 
ska minska. 

• Allmänhetens medvetenhet om brandrisker 
och agerande vid brand ska öka. 

• 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.

11
Foto: Gävle kommun
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Ej uppnått

Delvis uppnått

Helt uppnått

Avdelning Nyckeltal Status Kommentar

Samhällsskydd

Tillsyner 91 av 100 tillsyner 
genomförda.

Remisser 100 % är besvarade 
i rätt tid

Tillstånd LBE 100 % är beslutade 
i rätt tid.

Räddning

Planerade och genomförda övningar

Genomförda utvärderingar med 
förbättringsförslag

Genomförda projekt med 
förbättringsförslag

NYCKELTAL

Avdelning Nyckeltal Status Kommentar

HR

Tillbud 1/vecka 51 inrapporterade 
på 52 veckor.

Sjukfrånvaro under 5%
3,91% varav 
långtidssjuka 
61,81%

APT genomförs enligt tidplan och med 
agenda enligt SAM- och OSA-hjulet

Samtliga APT:er 
är genomförda.

Ekonomi

Externa intäkter

Personalkostnader

Driftkostnader

Produktion

Praoveckor ska genomföras  
4 ggr per år

4 av 4 praoveckor 
genomförda.

Kostnaderna för fordonsreparationer 
ska minskas

8 st FOTH-övningar ska genomföras 
under 2019 (1 per grupp)

8 av 8 övningar 
genomförda.

Personalavvikelser från HP på RiB

Samlad bedömning av 
måluppfyllelse nyckeltal
Av 16 stycken nyckeltal är 10 nyckeltal helt 
uppnådda. Två nyckeltal har delvis uppnåtts 
och fyra av nyckeltalen har ej uppnåtts. 

Externa intäkter blev lägre än 
budget på grund av en vakans inom 
tillsynsverksamheten.

Personalkostnaderna påverkades av 
ett nytt kollektivavtal inom RIB och 
en personalomställningskostnad, 
engångskostnad. 

Driftkostnaden påverkades av att ett flertal 
fasta kostnader ökade betydligt mer än vad 
som budgeterats.

Kostnaden för fordonsreparationer har 
inte minskat under 2019. Under året har 
verksamheten fått i uppdrag att arbeta för 
att skapa bättre struktur och ett digitalt 
kontroll- och felrapporteringssystem, 
som kan bidra till minskade kostnader i 
framtiden. 

Antalet tillsyner har ökat från föregående 
år men nådde trots det inte enda upp till 
målet. I slutet av året startade ett projekt 
för att effektivisera tillsynsprocessen under 
2020.

Utvärderingar med förbättringsförslag 
har genomförts men inte i tillräcklig 
utsträckning. Utvärderingar genomförs 
löpande men andelen förbättringsförslag 
behöver öka. 
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MEDARBETARE

14 15

Medarbetare inom Gästrike Räddningstjänst ska 
känna att de arbetar i en säker och stimulerande 
arbetsmiljö där uppdraget och målen med 
verksamheten är tydliga och påverkbara. Detta 
i syfte att främja hälsa, arbetsglädje och att 
uppnå uppdraget gentemot medborgarna på 
bästa sätt. Alla medarbetare är kulturbärare 
och ska agera i enlighet med ledstjärnan. Det 
är medarbetarna som gör målen till verklighet 
och det är medarbetarna som är den största 
tillgången. Varje medarbetare ska ha förståelse 
för uppdraget, verksamhetens mål och vision. 

Medarbetarutvecklingen inom Gästrike 
Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens 
behov av kompetenta medarbetare för att kunna 
möta nuvarande och framtida behov. Förbundet 
ska vara en attraktiv arbetsgivare med en 
inkluderande kultur. Gästrike Räddningstjänst 
ska vara en arbetsplats där jämställdhetens 
och mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett 
kreativt och utvecklande arbetsklimat. 

Arbetsmiljö
För att förbättra systematiken i 
arbetsmiljöarbetet har tre nya verktyg införts 
under 2019. All inrapportering och utredning 
av tillbud, arbetsolyckor, arbetssjukdom och 
färdolyckor rapporteras numera i det digitala 
verktyget RiA. 

För att arbeta mer strukturerat med 
arbetsmiljöaktiviteter har ett årshjul för SAM 
och OSA införts. SAM står för systematiskt 
arbetsmiljöarbete och OSA för organisatorisk 
och social arbetsmiljö. För att cheferna 
ska känna sig trygga i kommande kvartals 
arbetsmiljöaktiviteter har ett ledarskapsforum 
införts för personalansvariga chefer. På 
ledarskapsforum ges utbildning och stöd inför 
varje kvartals aktiviteter. Ledarskapsforum 
genomförs cirka fem gånger per år. 

Medarbetardagar
I februari genomfördes två medarbetardagar 
med fokus på arbetsmiljö, kvalitet och 
återkoppling från förbundsdirektörens dialoger 
med samtliga medarbetare. Dagarna innehöll 

även genomgång av riktlinjen första hjälpen 
och krisstöd, utvärdering av skogsbränderna 
sommaren 2018 samt genomgång av 
avvikelserapportering inom arbetsmiljö 
och systemet RiA. Exempel på beteenden 
kopplade till ledstjärnan lyftes också upp och 
det framkom tydligt att medarbetarna arbetar 
utifrån den i sin vardag.

 Vi är en räddningstjänst för alla
För andra året deltog Gästrike Räddningstjänst 
på Gävle Pride. Den här gången med budskapet 
Vi är en räddningstjänst för alla. Genom att 
delta i Pride visar förbundet för medborgare, 
medarbetare och blivande medarbetare att 
Gästrike Räddningstjänst är en organisation 
som står upp för mänskliga rättigheter. I år 
deltog förbundet både i paraden och genom 
ett föredrag som handlade om hur Gästrike 
Räddningstjänst arbetar med inkludering.

HR-service via Gävle kommun
Förbundet har beslutat att lägga över 
lönehanteringen på Gävle kommuns HR-service 
från och med 1 januari 2020. Detta är för att 
minska sårbarheten och säkerställa kvalitén 
i löneprocessen. Projektet innehåller många 
aktiviteter bland annat utbildningsinsatser, 
anpassningar av det nya medarbetarsystemet 
och förändringar i Gästrike Räddningstjänsts 
arbetssätt. 

Gästrike Räddningstjänst arbetar ständigt 
med att digitalisera processer och arbetssätt. 
Genom att lägga över lönehanteringen på 
Gävle kommun kommer förbundet samtidigt 
att digitalisera stora delar av löneprocessen för 
heltidsanställda medarbetare.

Löneöversyn
Gästrike Räddningstjänst tillämpar individuell 
lönesättning för alla heltidsanställda. 
Löneöversynen avslutades i tid. De nya 
lönerna betalades ut enligt avtal 1 april och för 
medarbetare inom Kommunals avtalsområde 
1 maj. 
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Samtliga heltidsanställda medarbetare har haft 
resultat- och utvecklingssamtal. Löneökningen 
har varit i paritet med löneavtalen. Ett nytt 
centralt framförhandlat kollektivavtal för RiB 
började gälla från och med 2019-05-01, RiB19. 
Lönen för RiB-anställda regleras i avtalet. 

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling på olika sätt är viktigt för 
att höja kompetensen. Kompetensutveckling 
sker bland annat genom att medarbetare 
utbildas via räddningsverkets skolor. 
Under 2019 har sex medarbetare genomfört 
utbildningen Räddningsledare A och en 
medarbetare Räddningsledare B.

MSB har startat en ny grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i beredskap, GRIB. 
Delar av utbildningen genomförs internt i 
förbundet och delar hos MSB. Under 2019 har 
två medarbetare genomfört GRIB-utbildningen 
odh tio medarbetare har påbörjat utbildningen. 

Arbetsskador och tillbud
Under 2019 har Gästrike Räddningstjänst 
haft 16 arbetsskador. För att förbättra det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet och för 
att förhindra att arbetsolyckor sker arbetar 
förbundet med att öka antalen tillbudsrapporter. 
Målet har varit en tillbudsrapport per vecka. 
Totalt under 2019 fick förbundet in 51 tillbud.

2019 2018
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Tillsvidareanställda 93 10 103 90 9 99
Deltidsanställda 137 8 145 135 8 143
Förtroendeanställda 11 13 24 13 11 24

Sammanlagt 241 31 272 238 28 266

ANTAL ANSTÄLLDA

SJUKFRÅNVARO

Procent av ordinarie arbetstid Totalt

29 år eller yngre 0,92 %

30 - 49 år 2,38 %

50 år eller äldre 7,30 %

Samtliga åldersgrupper 3,91 %

Av ovanstående är 
långtidssjukskrivna 61,81 %

Omtanke

Uppmärksamhet

LojalitetUthållighet

Kunskap Skicklighet

Mod Takt

LEDSTJÄRNAN

Könsfördelning redovisas ej på grund av undantagsregeln i Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning, som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i 
gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. 
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AVDELNING SAMHÄLLSSKYDD

Samhällsskyddsavdelningen arbetar för att 
förebygga bränder. Med råd och information till 
enskilda medborgare och myndighetsutövning 
i form av tillsyn gentemot de stora industrier 
som finns inom förbundets geografiska område. 
Avdelningens främsta uppgift är att se till att 
medborgarnas förebyggande brandskydd lever 
upp till ställda lagkrav enligt lagen om skydd 
mot olyckor.

Som en del i arbetet med kvalitetssäkring av 
interna processer har Samhällsskydd under 
2019 haft en workshop med medarbetarna 
gällande hur framtiden för samhällsskydd ska se 
ut. Under workshopen diskuterades nuvarande 
uppdrag och arbetsuppgifter vilket medförde 
önskemål från medarbetarna om hur förbundet 
på bästa sätt använder den kompetens och 
kunskap som finns på avdelningen. Arbetet 
fortsätter under 2020.

Tillsyner
Under 2019 har Samhällsskydd prioriterat 
tillsyner inom skolverksamheter, hotell, 
restauranger, vårdinrättningar, bensin- och 
tankstationer samt industrier och hamndepåer. 
Målet för 2019 var att genomföra 100 tillsyner. 
Målet uppnåddes nästan med totalt 91 tillsyner, 
vilket är flest antal tillsyner som genomförts 
under ett år sedan 2012. 

Sotning
För att utveckla sotningsverksamheten finns det 
en kontinuerlig dialog med entreprenörerna som 
utför myndighetsuppdraget kopplat till sotning 
(rengöring) och brandskyddskontroll. Vid 
årets slut påbörjades en ny upphandling inför 
kommande fem år.

Extern utbildning
Externa utbildningar som har genomförts under 
2019 är till exempel allmän brandkunskap, 
utbildning av brandskyddsansvariga, 
brandsäkert hem, HLR, utrymningsövningar, 
Upp i Rök, grannsamverkan och utbildning 
gentemot omvårdnadsförvaltning. För att 
hantera den externa utbildningsverksamheten 
utifrån inkomna förfrågningar har extra resurser 
tagits in. 

Polhemsskolan i Gävle har en 
gymnasieutbildning med inriktning mot brand 
och säkerhet. Utbildningen genomförs i 
samarbete med Gästrike Räddningstjänst som 
är med och ansvarar för ett av läsåren. I år 
delade förbundet ut stipendium till fyra elever 
för ett väl genomfört läsår. 

Projekt
Effektiv tillsyn
Samhällsskyddsavdelningen har under 
flera år arbetat för att skapa en rättssäker 
tillsynsprocess för att säkerställa en hög 
kvalitet. Under 2019 har avdelningen 
startat ett projekt för att även effektivisera 
tillsynsprocessen. Syftet med projektet 
är att förenkla administrationen av 
tjänsteanteckningar och förelägganden, ta fram 
anpassade mallar samt undersöka möjligheten 
till effektivare tillsynsmetoder. Projektet 
kommer att löpa fram till och med februari 
2020.

ID-kort
Avdelningens inspektörer och ingenjörer 
har fått ID-kort som påvisar att de arbetar 
åt Gästrike Räddningstjänst. Under augusti 
2019 uppmärksammades att privatpersoner 
inom förbundet blivit uppringda av fejkade 
brandinspektörer gällande kontroller av 
skorstenar. Dessa påstådda brandinspektörer 
har utgett sig vara från räddningstjänsten. I 
samband med informationsinsatser gällande 
detta kunde förbundet informera att inspektörer 
och ingenjörer från Gästrike Räddningstjänst 
kan visa legitimation som styrker deras 
tillhörighet. 

Solceller, elbilar och laddstolpar
Utvecklingen av teknik kring elbilar, solceller och 
laddstolpar går framåt med en väldig fart. Detta 
ställer i sin tur krav på att räddningstjänsten 
ska kunna svara på frågor om brandsäkerheten 
för dessa. Samhällskyddsavdelningen har därför 
startat ett projekt kring hantering av frågor och 
remisser om solceller, elbilar och laddstolpar ur 
ett förebyggande perspektiv. 
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AVDELNING RÄDDNING & SÄKERHET

Under 2019 har avdelningarna Produktion och 
Räddning slagits samman till en ny avdelning, 
Räddning & Säkerhet. Avdelningen leds av en 
avdelningschef och är indelad i fyra enheter. 
Nya enhetschefer rekryterades internt under 
hösten. 

Inledningsvis under 2019 har avdelningen 
arbetat med att ta till vara på erfarenheter från 
2018. Detta har medfört förbättrade rutiner, 
utbildningsinsatser, inköp av material och 
uppföljning efter skogsbränderna i Hälsingland. 
Det har resulterat i en förstärkt förmåga, dels 
vid skogsbrand men även generellt. Förbundet 
står nu bättre rustade inför eventuella större 
händelser än tidigare. 

Under 2019 har Gästrike Räddningstjänst 
arbetat med att kvalitetssäkra interna processer 
för att minska sårbarheten i förbundets 
verksamheter. För Räddning & Säkerhet 
har syftet varit att uppnå ett systematiskt 
och kvalitetssäkert arbetssätt inom intern 
utbildning, övning och funktionsområden. 
Avdelningen har nu en bra uppfattning om 
vilka lagstadgade krav som den operativa 
verksamheten ska leva upp till, samt vilka 
kompetenser, förmågor, övningar och 
utbildningar detta för med sig. Under 2020 
fortsätter arbetet med att inventera och 
driftsätta de funktionsområden som behövs för 
att avdelningen ska få en robust och hållbar 
verksamhet. 

Under 2019 har ett avtal tecknats med Gävle 
kommun, Sandvikens kommun, kommunala 
bolag och förbund gällande brandskyddsnära 
tjänster. I avtalet ingår service och kontroll av 
brandredskap samt möjlighet för avtalsparterna 
att avropa utbildning och rådgivning inom bland 
annat Systematiskt brandskyddsarbete, SBA.

Övning
Under hösten 2018 beslutade Gävle kommun 
att avveckla Rörbergs flygplats, vilket 
medförde att Gästrike Räddningstjänsts 
hyresavtal i Rörberg blev uppsagt. Eftersom 
övningsplatsen i Rörberg skulle avvecklas under 
året intensifierade övningsplanen under våren 
2019 och varma rökdykningar prioriterades för 
heltidsanställda medarbetare.

Under hösten 2019 avvecklades övningsplatsen 
i Rörberg och övningarna har tillfälligt flyttats 
till Sandviken. Övningsplatsen i Sandviken 
har därför fått en uppfräschning med tillfälliga 
bodar för omklädning och hygienutrymmen.

Räddningstjänstpersonal  
i beredskap
Situationen har i många år varit ansträngd 
vad det gäller att personalförsörja förbundets 
deltidsstationer. Detta har varit en utmaning i 
hela landet, vilket medförde att Myndigheten 
för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, under 
året samordnade en nationell kampanj för att 
rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap. 
Den 3 september genomfördes även Brandman-
på-jobbet-dagen, för att uppmärksamma alla 
deltidsanställda brandmän. I slutet av året 
publicerades dessutom tack till alla huvud- 
arbetsgivare på Gästrike Räddningstjänsts 
Facebooksida, för att visa uppskattning 
för att de möjliggör för sina medarbetare 
att även ha en anställning som brandman. 
Under 2019 har möjligheterna att efterleva 
handlingsprogrammets bemanning förbättrats. 

Under 2019 har Räddning & Säkerhet arbetat 
med en ny brandstation i Storvik, som varit i 
behov av större och anpassade lokaler utifrån 
arbetsmiljöaspekter. Verksamheten kunde flytta 
in i den nya stationen vid årsskiftet. 

Räddningsinsatser
Under 2019 har Gästrike Räddningstjänst haft 
2050 larm. Det har varit två större händelser 
som haft behov av större medarbetarförsörjning 
och utökad ledningsförmåga. Den första var 
en brand i slutet av maj på Billerud-Korsnäs 
industriområde och den andra en större brand i 
byggnad i början av juni på området Näringen i 
Gävle.

En tydlig skillnad är bränder i skog och mark, 
under sommarmånaderna, maj till augusti 
2018, uppgick antalet till 89 uppdrag, samma 
period 2019 var det endast 27 stycken.  
Vid en av skogsbränderna har Gästrike 
Räddningstjänst nyttjat den nya beredskapen 
med helikopterresurser som inrättats av MSB.
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2019 2018 2017

Brand i byggnad 172 197 152
Brand i fordon/fartyg 103 95 94

Brand i avfall/återvinning 24 18 22
Brand i skog eller mark 58 107 99
Automatlarm utan brandtillbud 613 550 536
Trafikolycka 355 385 362
Hjärtstoppslarm 152 154 141
Annat sjukvårdslarm 66 76 109
Annan hjälp till ambulans 48 53 42
Utsläpp av farligt ämne 66 59 52
Drunkning 16 8 7

Totalt 1673 1658 1616

INSATSER

DÖDSOLYCKOR

2019 2018 2017 2016 2015

Brand i byggnad 0 0 0 1 4

Trafikolycka 6 4 0 3 5

Drunkning 2 1 2 0 4

Totalt 8 5 2 4 13

2050
totalt antal larm 2019

0
döda till följd av brand

Foto: Gävle kommun
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Årets resultat
Gästrike Räddningstjänst har som målsättning 
att ha en god ekonomisk hushållning som bland 
annat innebär att ekonomin ska vara i balans. 
De två senaste åren har dock inte ökningen av 
kommunbidragen (1,5 % respektive 2,5 %) täckt 
kostnadsökningarna. 2018 räddades resultatet 
av en kraftig nedskrivning av pensionsskulden. 
Förbundet har en god ekonomisk hushållning ut-
ifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp 
ett visst eget kapital. För räkenskapsåret 2019 
redovisade förbundet preliminärt en förlust på 
-11,2 mnkr. Ett extra kommunbidrag, på 11,2 
mnkr, har erhållits från ägarkommunerna varef-
ter förbundet redovisar ett nollresultat för 2019. 

Nuvarande fastställt finansiellt mål kring solidi-
tet innebär ett mål om 20 %. När målnivån om 
20 % uppnåtts ska överskjutande resultat regle-
ras tillbaka till ägarkommunerna, vilket skedde 
2018. 2019 minskar soliditeten marginellt, från 
20,0 % till 19,5 %.

Förbundet redovisade 2018 en vinst på 0,6 
mnkr. I samband med bokslutsarbetet för 2018 
konstaterades ett behov av nedskrivning av 
förbudets pensionsskuld, vilket medförde att 
Gästrike Räddningstjänst redovisade ett över-
skott om 11,6 mnkr och soliditeten översteg 
därför målet om 20 %. Återbetalning till kommu-
nerna av nästan hela överskottet blev därmed 
aktualiserat. 

Återbetalningen på 11,0 mnkr är redovisad i 
2018 års bokslut och förbundets resultat upp-
gick därefter till 0,6 mnkr. Efter en budgetdialog 
med ägarkommunerna fattades beslut om att 
återbetala 3,4 mnkr under 2019, att dels an-
vändas till inköp av material som kan bidra till 
att förbättra insatser vid skogsbränder och dels 
användas till åtgärder som förbättrar kvalitets-
säkringen av lagkrav i verksamheten.

Resultatet 2018 före denna nedjustering av 
pensionsskulden respektive återbetalning till 
ägarkommunerna, uppgick till -5,0 mnkr.  

Budgeterat resultat för 2019 var att Gästrike 
Räddningstjänst skulle visa ett nollresultat. Den 
stora avvikelsen före det extra tillskottet från 
ägarkommunerna beror dels på att kostnaderna 
var alltför lågt beräknade i budget 2019 för att 
få en budget i balans och dels på grund av att 
pensionskostnaderna blev mycket höga.

Balanskravet
Balanskravet är i det närmaste uppfyllt för 
2019.

Verksamhetens intäkter
Förbundets externa intäkter består till störs-
ta delen av intäkter från så kallade onödiga 
automatlarm, men även av externa avtal med 
kommuner och regioner. Intäkterna 2019 är 9,8 
mnkr vilket kan jämföras med 15,0 mnkr för 
2018. Den stora avvikelsen beror på att för-
bundet 2018 fick extraordinära intäkter efter 
skogsbränderna i Hälsingland.

Verksamhetens kostnader
En stor del av förbundets kostnader avser 
personalkostnader. Personalkostnader inklusive 
pensionskostnader utgör 71 % av förbundets 
totala kostnader. De övriga, större kostnads-
posterna utgörs av kostnader för drift  
och hyror av lokaler.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

ÅRETS RESULTAT

2019 2018
0,0 mnkr 0,6 mnkr

RESULTAT PER 2019-12-31 I FÖRHÅL-
LANDE TILL BALANSKRAVET

Resultat per 2019-12-31 
enligt resultaträkningen 0,0 mnkr

Reducering av samtliga 
realisationsvinster -0,3 mnkr

Resultat efter 
balanskravsjustering -0,3 mnkr

Balanskravsresultat  
per 2019-12-31 -0,3 mnkr

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Personalkostnader
Personalkostnaderna (exklusive pensionskost-
nader) uppgår till 80,8 mnkr för 2019 jämfört 
med 80,7 mnkr under 2018, en liten skillnad på 
0,1 mnkr. I 2018 års personalkostnader ingår 
stora kostnader för övertid med mera i samband 
med skogbränderna i Ljusdals kommun. Dessa 
kostnader motsvarar ungefär de löneökningar 
under 2019 som är resultatet av sedvanliga 
löneförhandlingar, nytt kollektivavtal för RiB- 
personal och vikarieersättningar samt en om-
ställningskostnad. Extra personalresurser har 
också under 2019 tillförts vad gäller kvalitets-
säkring av lagstadgade arbetsmiljökrav och i 
samband med överlämning av lönehantering till 
Gävle kommun inför årsskiftet 2019/2020.

Pensionskostnader och  
pensionsförpliktelser
Pensionskostnaderna bygger alltid på KPA:s 
prognoser och utfallet under 2019 är 19,4 mnkr. 
Pensionskostnaderna har historiskt varierat 
kraftigt mellan åren.

Budgeten för 2019 var 13,6 mnkr. I den prognos 
som förbundet fick från KPA i slutet av decem-
ber 2019, visade det sig att den tidigare prog-
nosen var för lågt räknat, varför en justering är 
gjord. 

Utfallet 2018 blev 0,4 mnkr, en mycket låg kost-
nad, på grund av en omräkning av pensionsskul-
den i december 2018.

Förbundet ansvarar för intjänade pensioner från 
och med 1994, förbundsmedlemmarna dess-
förinnan. Sedan 1998 har förbundet en pen-
sionsförpliktelse som, inte har upptagits bland 
skulder och avsättningar, utan redovisas som en 
ansvarsförbindelse. Pensionsskulden redovisas 
som en avsättning i balansräkningen.
Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL gäller 
från och med 2006-01-01 respektive  
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 
och beräkningen kring detta, då nuvarande 
rutin säger att man ska lämna in ett skriftligt 
entledigande, endast tre månader innan pen-
sionsavgång. Gästrike Räddningstjänst har inga 
pensionsförpliktelser till förtroendevalda.

Driftkostnader
Driftkostnaderna uppgår till 24,1 mnkr, vilket 
är 2,9 mnkr högre än utfallet 2018. 2019 ingår 
speciella satsningar bland annat för att klara 
framtida skogsbränder. Förbundets budget 
2019 för driftkostnader är 19,0 mnkr. De drift-
kostnader som främst påverkat resultatet är:
 - Kostnader för fordon, såsom underhåll,  

 drivmedel och försäkringar
 - Kostnader för inköp av material för att klara  

 framtida skogsbränder. Kostnaderna  
 beräknades till 2,4 mnkr. Dessa kostnader  
 har täckts av återbetalningen, 3,4 mnkr  
 (av 2018 års överskott), från förbundets  
 medlemskommuner.  Resterande del av  
 återbetalningen har använts för att finansiera  
 kvalitetsarbeten.

Lokalkostnader
Lokalkostnaderna uppgår till 9,2 mnkr, vilket är 
0,1 mnkr lägre än utfallet 2018 och 0,5mnkr läg-
re än budget. Den lägre kostnaden, jämfört med 
budget, beror på sänkt hyra för brandstationen 
i Skutskär och att förbundets hyresvärdar inte 
höjt hyrorna i den takt som beräknats.

27

PENSIONSFÖRPLIKTELSER 
INKLUSIVA LÖNESKATT

2019 2018

Avsättningar, 
pensioner 78 507 68 344

Ansvarsförbindelse 22 295 22 751

Totala förpliktelser 100 802 91 095

Kommunbidrag
Kommunbidragen utgör den huvudsakliga intäk-
ten för Gästrike Räddningstjänst. Kommunbidra-
gen uppräknades för 2019 och 2018 med 2,5% 
respektive 1,5 %. I samband med budgetsamrå-
det i april 2019, framförde förbundet ett antal 
behov, såsom inköp av skogsbrandmaterial, 
efterleva lagstadgade utbildningar och krav uti-
från rådande arbetsmiljöföreskrifter. Förbundet 
uppmanades att återkomma med underlag och 
förslag på återbetalning av 2018 års överskott. 
I skrivelsen till medlemskommunerna föreslog 
förbundet en återbetalning med sammanlagt 3,4 
mnkr.

Ett förnyat samråd har därefter hållits med 
medlemskommunerna och återbetalning gjordes 
under 2019 med 3,4 mnkr.  För 2018 gjordes en 
återbetalning av kommunbidragen till kommu-
nerna med 11,0 mnkr. Transaktionerna framgår 
av tabellen över kommunbidrag. 

Ett extra kommunbidrag, på 11,2 mnkr, har 
erhållits från ägarkommunerna i för att täcka det 
underskott som annars uppstått under året.

Finansiella intäkter
Årsbudgeten avseende de finansiella intäkterna 
är 2,0 tkr. Utfallet uppgår till 2,0 tkr. De finan-
siella intäkterna består av ränta på kundfordring-
ar.

Finansiella kostnader
Utfallet för finansiella kostnader 1,9 mnkr. Bud-
get är 2,0 mnkr för 2019. Förbundets medel är 
placerade på ett koncernvalutakonto hos Gävle 
kommun. Från och med november 2016 betalas 
en inlåningsränta. Under 2019 har förbundet 
erlagt 53 tkr i ränta. Kostnaden för ränteuppräk-
ning av förbundets pensioner redovisas som en 
finansiell kostnad och uppgår till 1,8 mnkr.

Investeringar och avskrivningar
Förbundets investeringsbudget för 2019 är 10,9 
mnkr. Investeringar som genomförts under 2019 
uppgår till 9,1 mnkr. Avskrivningarna uppgår till 
7,8 mnkr, vilket är 0,3 mnkr högre än budget.

Vid årets utgång ägde förbundet 65 fordon för-
delade på 32 tunga fordon och 33 lätta fordon.

Försäkringsskyddet 
Företagsförsäkringen är placerad i Svenska 
Kommun Försäkrings AB och våra fordon är, 
sedan 2018, försäkrade av Protector Försäkring 
Sverige (filial av Protector Försäkring ASA Nor-
ge). Försäkringsskyddet är tillfredsställande och 
förbundet löper ingen större risk vid eventuella 
skador.

God ekonomisk hushållning
Finansiella mål
Förbundet har uppnått två av tre finansiella mål 
under 2019. Resultatmålet är uppnått då resul-
tatet för 2019 är 0,0 mnkr. Investeringsmålet i 
procent under innevarande år är 132 % det vill 
säga målet är uppnått. Soliditeten har minskat 
från 20,0 % till 19,5 % Målet avseende solidi-
teten är inte uppnått, men skiljer sig marginellt 
från målet.

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på 
lång sikt. Den visar hur stor del av tillgångarna 
som är självfinansierade med eget kapital. Soli-
ditetsutvecklingen är beroende av två faktorer, 
dels hur det egna kapitalet förändras dels hur 
tillgångarna förändras. Det egna kapitalet upp-
går 2019-12-31, till 25,2 mnkr och soliditeten är 
19,5 %. 

Verksamhetsmål
För redovisning av måluppfyllnad för verksam-
heten, se nyckeltal sida 12-13.

Förväntad utveckling
Under 2019 har förbundsledningen arbetat 
intensivt med att genomlysa verksamheten och 
fatta beslut om åtgärder för att effektivisera 
och på olika sätt kunna öka förbundets externa 
intäkter. Dessa åtgärder kommer inte att leda till 
att förbundet kan redovisa ett resultat i balans 
med de kommunbidrag som fastställts för 2020. 
Pensionskostnader och vissa driftskostnader har 
de senaste åren ökat betydligt mer än höjningen 
av kommunbidragen, som är den huvudsakliga 
intäktskällan. Under våren 2020 kommer en 
dialog att föras med ägarkommunerna om hur 
verksamheten långsiktigt ska bedrivas, inklusive 
ambitionsnivå och tidplan för en ny brandstation.
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KOMMUNBIDRAG 2018
Belopp i tkr

Kommunbidrag

Återbetalning till 
kommunerna av 

överskottet 2018 Totalt 

Kommun 2018 2018 2018

Gävle 62 958 -5 974 56 984

Sandviken 30 964 -2 938 28 026

Hofors 7 868 -746 7 122

Ockelbo 4 420 -419 4 001

Älvkarleby 9 500 -902 8 598

Totalt 115 710 -10 979 104 731

Kommunbidrag
Kommunbidrag  

tillskott

Återbetalning till  
förbundet av  

överskottet 2018 Totalt

Kommun 2019 2019 2019 2019

Gävle 64 532 6 117 1 861 72 510

Sandviken 31 738 3 009 915 35 662

Hofors 8 065 765 233 9 063

Ockelbo 4 531 429 131 5 091

Älvkarleby 9 737 923 280 10 940

Totalt 118 603 11 243 3 420 133 266

KOMMUNBIDRAG 2019
Belopp i tkr

KOMMUNBIDRAG

Kommun Ägarandel

Gävle 54,41%

Sandviken 26,76%

Hofors 6,80%

Ockelbo 3,82%

Älvkarleby 8,21%

Totalt 100%

ÄGARANDELAR
Anges i procent

INVESTERINGAR

Överflyttat från 2018 års 
investeringsbudget 
Belopp i tkr

Investeringsobjekt Utfall 2019 Budget 2019
Fordon 1070 760 800

Fordon 2070 760 800

FiP bil Hofors 120 120

Personbil miljö 381 400

Arbetsmiljö 95 95

Dynamisk resurshantering 710 710

Summa överflyttat från 2018 2 826 2 925

29

Investeringsbudget 2019
Belopp i tkr

Investeringsobjekt Utfall 2019 Budget 2019
FiP bil Bergby 480 450

FiP bil Ockelbo 479 450

Miljö-/storskalig släckenhet 668 2 500

2 isbåtar 373 350

Rökskydd 1 500 1 500

Räddningsmtrl 1 693 1 750

Arbetsmiljö 167 150

Teknikstöd 500 500

IT-utrustning 259 300

Övriga inventarier 172 0

Summa investeringar 2019 års budget 6 292 7 950

Summa investeringar 9 118 10 875
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FINANSIELLA MÅL

Mål
Utfall  

2019-12-31
Utfall  

2018-12-31
Soliditet 20 % 19,5 % 20,0 %

Investeringar i % av avskrivningar 
(målet bör innefatta en tioårsperiod)

100 % 132 % 123 %

Årets resultat i mnkr ska vara större 
eller lika med noll kronor 0 0,0 mnkr 0,6 mnkr

UTVÄRDERINGAR AV FÖRBUNDETS  
EKONOMISKA STÄLLNING

Belopp i mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Soliditet 19,5% 20,0 % 19,9% 18.0 % 18,0 %

Investeringar i % av avskrivningar** 132% 123 % 128 % 116 % 120 %

Årets resultat 0,0 0,6 1,8 3,2 2,1

Pensionskostnader inklusive löneskatt 19,4 0,3 12,2 11,2 11,6

Medlemsbidrag 133,3 104,7 114,0 111,3 107,9

Investeringar 9,1 8,9 12,9 7,7 6,6

En förändring med 1 % påverkar resultatet med

Huvudintäkten, kommunbidrag 1,3 mnkr

Räntekostnader 0,8 mnkr

Största kostnadsposten, personalkostnader 0,8 mnkr

KÄNSLIGHETSANALYS

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2019 är 
årsredovisningen upprättad i enlighet med 
lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning och rekommendationer utgivna 
av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
Tidigare tillämpades lag (1997:614) om 
kommunal redovisning. Övergången till de nya 
redovisningsprinciperna har inte haft någon 
effekt på eget kapital, eller resultat- och 
balansräkning. Presenterade jämförelsetal för 
föregående år överensstämmer således med de 
uppgifter som presenterades i föregående års 
årsredovisning.   

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 lagen 
om kommunal bokföring och redovisning.

Grundläggande 
redovisningsprinciper
Intäkter som influtit efter periodens slut, men 
som avser redovisningsåret, har bokförts som 
tillgång och tillgodoförts resultatet för 2019. 
Leverantörsfakturor som inkommit efter 
periodens slut, men som avser redovisningsåret, 
har skuldförts och belastat år 2019.
Sociala avgifter har bokförts i form av 
procentuellt påslag med 31,42%.

Pensionsskuldens förändring, det vill säga 
avsättning för förmånsbestämd ålderspension, 
efterlevande pension, 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. 

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 nyttjande period 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:

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. 

Övrigt
Kommunalförbundet använder kontoplanen 
Kommun-Bas 13.
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2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar not 4

Maskiner och inventarier                       37 342 36 059

Summa anläggningstillgångar 37 342 36 059

Omsättningstillgångar

Fordringar 21 987 7 077

Kassa och bank 69 984 82 635

Summa omsättningstillgångar 91 971 89 712

Summa tillgångar 129 313 125 771

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital not 5 25 154 24 523

Årets resultat 0 632

Summa eget kapital 25 154 25 154

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner not 6 78 507 68 344

Summa avsättningar 78 507 68 344

Skulder

Kortfristiga skulder not 7 25 651 32 272

Summa skulder 25 651 32 272

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 129 313 125 771

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna

not 6 22 295 22 751

BALANSRÄKNING

32 33

Årsbokslut 
2019

Årsbudget  
2019

Avvikande 
utfall mot 

budget
Årsbokslut 

2018

Verksamhetens intäkter not 1 9 782 10 600 -818 15 040

Verksamhetens kostnader not 2, 8 -133 424 -119 704 -13 720 -111 510

Avskrivningar not 3 -7 761 -7 500 -261 -6 889

Verksamhetens nettokostnader -131 402 -116 604 -14 798 -103 359

Kommunbidrag 133 266 118 603 14 663 104 731

Verksamhetens resultat 1 864 1 999 -135 1 372

Finansiella intäkter 2 2 0 0

Finansiella kostnader -1 866 -2 000 134 -741

Årets resultat 0 1 -1 631

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr
Belopp i tkr
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DRIFTKOSTNADER
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Avdelning Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019

Direktionen

Kostnader -708 -525 -183

Nettokostnad -708 -525 -183

Verksamhetsstöd 

Kostnader -6 572 -6 035 -537

Externa intäkter 211 0 211

Nettokostnad -6 361 -6 035 -326

Övrigt ekonomi

Kostnader -39 688 -33 388 -6 300

Externa intäkter 237 0 237

Nettokostnad -39 451 -33 388 -6 063

Samhällsskydd
Kostnader -6 651 -6 860 209

Externa intäkter 2 892 3 800 -908

Nettokostnad -3 759 -3 060 -699

Produktion *
Kostnader -76 159 -70 030 -6 129

Externa intäkter 5 961 6 358 -397

Nettokostnad -70 198 -63 672 -6 526

Räddning *
Kostnader -13 270 -12 364 -906

Externa intäkter 480 442 38

Nettokostnad -12 790 -11 922 -868

Totala kostnader -143 048 -129 202 -13 846

Totala externa intäkter 9 781 10 600 -819

Total nettokostnad -133 267 -118 602 -14 665

* Från och med 2019-06-03 Räddning & Säkerhet
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KASSAFLÖDESANALYS

2019 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster 0 632

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Förändring av pensionsskuld 10 163 -9 763

Realisationsresultat -144 0

Avskrivningar 7 761 6 888

Kassaflöde före ändring av rörelsekapital 17 780 -2 243

Förändring rörelsekapital

Ökning (-)/ minskning (+) övriga kortfristiga fordringar -14 910 -508

Ökning (+)/ minskning (-) övriga kortfristiga rörelseskulder -6 621 6 711

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 751 3 960

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -9 117 -8 852

Försäljning fordon 217 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 900 -8 852

Årets kassaflöde -12 651 -4 892

Likvida medel vid årets början 82 635 87 527

Likvida medel vid årets slut 69 984 82 635

Belopp i tkr
Belopp i tkr
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NOTER
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Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2018

Försäljningsintäkter 1 836 7 978

Tillsyn och tillstånd 764 1 440

Automatlarm 4 976 4 204

Extern utbildning 339 588

Övriga intäkter 1 867 831

Summa 9 782 15 041

Not 2 Verksamhetens kostnader 2019 2018

Personalkostnader 80 780 80 663

Pensionskostnader 19 365 363

Driftkostnader 24 093 21 194

Lokalkostnader 9 184 9 289

Summa 133 423 111 509

Not 4 Materiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 117 584 109 188

Årets investeringar 9 118 8 852

Avyttringar/utrangeringar -1 125 -456

Utgående ackumulerande anskaffningsvärden 125 577 117 584

Ingående ackumulerade avskrivningar 81 525 75 093

Justering för avskrivning sålda inventarier -1 051 -457

Årets avskrivningar 7 761 6 889

Utgående ackumulerande avskrivningar 88 235 81 525

Utgående restvärde enligt plan 37 342 36 059

Not 3 Avskrivningar
Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden.  
Avskrivningtiden följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. På nyinvesteringar  
sker avskrivning månaden efter att investeringen tas i bruk.
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Belopp i tkr

Not 5 Eget kapital 2019 2018
Ingående balans 25 154 24 523

Årets resultat 0 631

Eget kapital 25 154 25 154

Not 6 Pensionsförpliktelser 2019 2018

Pensionsavsättning inklusive löneskatt 24,26 % 78 507 68 344

Ansvarsförbindelse för pensionärer intjänade före 1998 17 942 18 309

Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26 % 4 353 4 442

Summa ansvarsförbindelse pensioner 22 295 22 751

Totala pensionsförpliktelser 100 802 91 095

Not 7 Kortfristiga skulder 2019 2018
Leverantörsskuld 9 594 6 694

Moms 286 197

Personalens källskatt 1 569 1 435

Sociala avgifter 1 587 1 999

Semesterlöneskuld 4 333 4 302

Särskild löneskatt 2 005 2 005

Individuell del KPA 3 557 3 032

Övriga upplupna kostnader 2 722 1 629

Återbetalning medlemskommuner 0 10 979

Summa 25 651 32 272

Not 8 Revisionskostnader
Av det totala fakturerade arvodet 2019 om 130 tkr avser ca 70 %, 91 tkr, räkenskapsrevision och 
resterande 30 %, 39 tkr, avser annan revision bland annat i form av uppdragsadministration åt de 
förtroendevalda revisorerna.  
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Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige i Gävle kommun, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Hofors 
kommun och Älvkarleby kommun utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i kommunalförbundet (organisationsnummer 222000-0778) av dess direktion.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen och fastlagd revisionsplan. Revisionen har omfattat såväl 
granskning av förvaltning som granskning av redovisningen. Redovisningsrevisionen 
syftar förutom granskningen av årsredovisningen till att utröna om räkenskaperna är 
rättvisande och om den kontroll som utövas inom förbundet är tillräcklig. Noteringar från 
vår granskning har avrapporterats till förbundet.

Resultatet av förbundets verksamhet samt ekonomiska ställning framgår av förbundets 
årsredovisning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Gästrike Räddningstjänstförbund 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Gästrike Räddningstjänstförbund har tre finansiella mål med avseende på god ekonomisk 
hushållning:

• Soliditet, ska vara 20%
• Investeringar i procent av avskrivningar, ska uppgå till 100% på en tioårsperiod
• Årets resultat, ska vara större eller lika med noll

Vi bedömer att utfallet i huvudsak är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Målen beträffande årets resultat och 
investeringar är uppfyllda för året. Målet beträffande soliditet är i det närmaste uppfyllt 
för året.

REVISIONSBERÄTTELSE

38

Direktionen har i verksamhetsplanen 2019 fastställt mål och strategier för verksamheten. 
Till målen har åtgärder fastställts och nyckeltal knutits för uppföljning. Årsredovisningen 
saknar en samlad presentation och bedömning av måluppfyllelsen för beslutade 
strategier och mål kopplade till verksamheten. Det är därför inte möjligt för 
revisionen att, utifrån redovisningen i årsredovisningen 2019, göra en bedömning 
om målen för verksamheten är uppfyllda för året.  

Vi tillstyrker respektive fullmäktige 

att godkänna årsredovisningen 

att bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Vi åberopar bifogade rapporter.

Enligt förbundsordningen ska det utses fem förtroendevalda revisorer. Vid 
revisionsberättelsens undertecknande tjänstgjorde fyra av fem revisorer. Den femte 
revisorn kommer att väljas av Gävle kommuns fullmäktige efter revisionsberättelsens 
undertecknande. 

2020-02-21

Johan Ericsson  Gunnar Fahlander  

Kenneth Holmgren      Gunnar Larsson  

Bilagor: 
Till revisionsberättelsen hör de sakkunnigas rapporter: 

• Granskning av delårsrapport 2019 samt löpande redovisning och 
intern kontroll i redovisningsrutiner 2019

• Granskning av årsredovisning 2019

• Granskning av arbetsmiljöarbetet
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FÖRBUNDSDIREKTION

Gävle kommun 
Mona Kolarby (S) ordförande 
Emelie Carlson Lejon (MP)  
Birgittha Bjerkén (M) 
Tomas Engelmark (L)  
Ayser Bayraktar (C)  
Therese Hammarberg (M) 

Sandvikens Kommun
Zacharie Coste (L)  
Carl-Ewert Ohlsson (C)  
Hans Olsson (M)   
Kerstin Nyström Hedvall (C)   
Stefan Wigö (S)   
Kerstin Alm (M)

Ockelbo kommun 
Liz Zachariasson (SD) 
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) 
Linus Gunnarsson (M) 
Birger Larsson (C)

Älvkarleby kommun
Inga-Lil Tegelberg (S) 
Patrik Ernesäter (M)
SusAnne Mastonstråle (M) 
Clarrie Leim (C)

Hofors Kommun
Torbjörn Jansson (S) vice ordförande 
Susanna Winterhamre (V)
Tiina Kauppi (S)
Alf Persson (M)

40 41
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Hamntorget 8, 803 10 Gävle
gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se

www.gastrikeraddningstjanst.se
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 Kommunstyrelsen 

 

Ansökan om visionsmedel 2020 - Obomeet2020 

Förslag till beslut 
Visionsmedelsansökan på 175 000 kronor avseende evenemang ”Obomeet 
2020” den 11 juli avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Beslut i ärendet är utifrån de restriktioner och förbud som råder i dagsläget. I 
beslutsunderlaget, som består av visionsmedelsansökan, finns det planerade 
evenemanget beskrivet. Där tänker sig arrangören ABF Gästrikebygden i 
samverkan med Obomeet ungdomarna ett evenemang som kan locka många 
personer, även utanför kommunen, och vara till gagn för besöksnäringen. De 
har även planerat kvällsevenemang på idrottsplatsen i Ockelbo.  
 
Idén och upplägget är bra men förbud råder i landet; 50 personers gränsen 
gäller tills vidare och vi vet inte i nuläget om den kommer att upphävas 
innan 11 juli. En ytterligare sak att beakta är att man ska undvika att resa 
även inom landet. 
 
Arrangören får lämna ny ansökan när läget, förbud och restriktioner ändras. 
                         

Beslutsunderlag 
Visionsmedelsansökan #1765, e-tjänst (med budget) 
                          

Beslutet ska skickas till 

ABF Gästrikebygden 
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Ärendenummer: #1765 | Datum: 2020-05-05 12:53 Sida  av 1 7

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0737555550

 Telefon
0737555550

 E-postadress
hanna.norling@abf.se

 För- & Efternamn
Hanna Norling

Kontaktperson

 Postnummer och ort
81630 Ockelbo

 Adress
S. Åsgatan 10

 Organisationsnummer
885002-2297

 Organisationens namn
ABF Gästrikebygden

Visionsmedel för projekt - Ansökan
Ärendenummer: #1765 | 2020-05-05 12:53

1. Ansvarig för ansökan

Verksamhet

Förening

Kontaktuppgifter

2. Vision 2030
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Ärendenummer: #1765 | Datum: 2020-05-05 12:53 Sida  av 2 7

Visionsrubrik

Projektet ska utveckla verksamheten utifrån ett eller flera av Vision 2030 fyra huvudrubriker . 
Kryssa i vilken eller vilka rubriker ditt projekt hör till:

Vi välkomnar
Vi växer
Vi samverkar

3. Projektbeskrivning

Beskriv ditt projekt:

Projektet ska avse utvecklingsområden utöver ordinarie verksamhet. Beskriv utförligt ditt projekt
och förväntat resultat. Projektet ska ha en bred förankring och gärna ske i samverkan med annan
aktör eller verksamhet. Effekterna av projektet ska vara långsiktiga.

Nedan följer en projektbeskrivning/brev av den tilltänkta EPA Cruisingen i Ockelbo, summerat av
Sofia Hålén utifrån träffar med ungdomarna i gruppen.

Samarbetet med ABF Gästrikebygden kommer att ske genom stöd och hjälp med administration,
organisering av studiecirklar/gruppverksamhet samt utlåning av lokaler osv. Eftersom att ABF
driver fritidsgården på orten ser v oss som en given samverkanspart i detta projekt.

För frågor om det ovanstående är Hanna Norling kontaktperson och om man har frågor som rör
själva projektidén och verksamheten är det Sofia Hålén som bör kontaktas, 0700920888.

Hej

Sofia heter jag och är 43år och bor i Ockelbo. Jag har fyra barn och driver Preem Ockelbo med
min sambo.

Jag har ett brinnande intresse för ungdomar, speciellt för dom som är rastlösa!

Jag har funnit en grupp härliga ungdomar som jag vill hjälpa att nå sina drömmar!

En Epaträff i sommar!

Dessa ungdomar träffar jag ofta på Preem, ungdomar som har drivkraft och nyfikenhet.

Kontakten med ungdomarna började vid övertagande av Preem November 2019.

Till en början på helgerna möttes vi av en hel del nedskräpning samt att många Ockelbobor var
missnöjda med Epatraktorer som sladdar, gasar och spelar för hög musik på opassande ställen.

Vissa utryckte sig att dom var rädda för dessa ungdomar och vågade ej komma till Preem och
tanka när dom var samlade där.
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Jag började smått prata med ungdomarna och framförde folkets irritation / orolighet och möttes
bemötande av ungdomarna med att dom ska hjälpas åt att ta hänsyn!

I bland får man påminna dom, men oftast får jag berömma!

Vi har sedan 9/2 -2020 träffats varje söndag kl 16:00 på Preem och planerat årets höjdpunkt!
Obomeet2020 ungdomarna är energiska, företagsamma och tänker stort!

Gruppen består av blandade åldrar och kön.

Medverkarlistan

Namn Tfn nr

 

Datumet som är satt till 11/7 är noga genomtänkt så det ej krockar med liknande evenemang,
detta för att så många som möjligt ska kunna komma.

Vi har skapat ett varunamn, logga och en grafiskprofil. Detta för att våra gäster ska känna att det
är ett seriöst arrangemang. Ett evenemang som är värt att åka många mil för att besöka.

Vi har skapat en plattform, en hemsida där man ska finna all information som man behöver veta
om Obomeet och evenemanget.

Hemsidan länkas ihop med facebook samt Instagram som vi finns på. Vi har skapat ett
evenemang som idag sprids på Facebook.

Inom kort kommer vi att lämna in en ansökan till polisen för denna folksamling.
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Evenemanget startar kl 14:00 med uppställning av föranmälda epatraktorer på stora
gårdsplanen utanför Preem, vid behov kommer vi att även nyttja Formaplast samt Ockelbo
Lego-meks gårdsplan.

Vi kommer att ordna tydliga platser med förutskrivna presentationer för varje utställare.

Röstning kommer att ske med leg-kontroll just för att röstningen ska gå rätt till.

Det kommer att vara ca 5st olika kriterier som man kan rösta på

Den finaste

Den fulaste

Den lägsta

Bästa ljudet

Finaste lacken

Prisutdelning kl 17:00 med fina priser och kommer att ske på prispall med skjutande konfetti.

Under utställningen kommer det finnas olika leverantörer på plats med tema EPA.

Försäljning av mat, dryck, godis och fika ansvarar Preem för.

Tryckta Obomeet prylar till försäljning:

Solglasögon

nyckelband

Kepsar

T-shirt

Hoddies

Klistermärken

Doftgranar med tryck Obomeet ska Ockelbokommun ansvara för.

Underhållning med bra musik ifrån DJ kommer att vara på plats under dagen.

Evenemangsplatsen skall vara pimpad med avgränsningsplastband, flaggor, banderoller,
ballonger med logga Obomeet

Många tryckta produkter ska vi kunna använda vid flera tillfällen i miljösynpunkt.

Alla funktionärer ska vara ungdomar och föräldrar.

kl 18:00 så blir det gemensam cruising genom byn med vinnarbilarna först i ledet.
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 Ange sökt belopp
175 000 kr

Vi kommer att informera i god tid före evenemanget att man har möjlighet att hämta
kostnadsfria hörselpluttar på Preem för dom som stör sig på höga ljud, detta för att visa
Ockelboborna att vi är omtänksamma.

Kl 21:00 beräknas bilar och partyglada ungdomar anlända till idrottsplan där toppen ljud och ljus
har riggats upp och den bästa DJ tar över och mixar ihop den gemensamma spellistan som
ungdomarna har satt ihop.

Under kvällen kommer Preem ansvara för försäljning av mat och dryck och godis.

Det kommer att vara fri entré just för att alla ska kunna komma!

Åldersgräns 15år samt entrévärd med vakter kommer att finnas på plats.

En dag som denna är det viktigt att alla föräldrar tar sitt ansvar!

Eftersom det förväntar sig att komma mycket folk ifrån andra platser i Sverige så kommer vi att
erbjuda olika övernattning möjligheter på vår hemsida, så som camping, stugor, hotell och den
enklaste varianten tältning på åker.

Vi kommer att fortsätta att träffas varje söndag, varje gång utformar vi evenemanget till det
bättre.

Det här är vad vi har åstadkommit idag och nu behöver vi se över finansieringen så vi hand i hand
med planeringen kan praktiskt börja arbeta tex. Beställa tryckmaterial, få igång hemsidan och
annonsera.

Vi håller nu tummarna att ni tror på oss och gör det möjligt för oss att få lysa och briljera i det vi
brinner för. gemenskap, skapande och ett minne för livet

Mvh/ Sofia Hålén / Obomeet ungdomarna / ABF Gästrikebygden

Ange sökt belopp

Specificera kostnaderna/budget

Ange era kostnader för projektet

Annonsering 30 000:-

Flygblad 500:-

Banderoller 15 000:-
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Avgränsningsband 2000:-

Flaggor 15 000:-

Konfetti 1000:-

Ballonger 500:-

Kontorsmaterial 500:-

Klistermärken 5000:-

Nyckelband 1500:-

T-shirt 12 000:-

Solglasögon 9000:-

Kepsar 9000:-

Hoddies 16 000:-

Sopsäckar 500:-

Dj - dagunderhållning 4000:-

Ljud 2000:-

Ljud och ljus 10 000:-

DJ- kväll 8000:-

Administration 10 000 :-

Totalt: ca 152 000:-

Fotograf med drönare 10 000 kr

Vakter 5000 kr

Polis-tillstånd 1000 kr

Bajamajor 1000 kr

Partytält 6500 kr

Totalt 175 000 kr
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 Datum
2020-07-11

 Datum
2020-07-11

Planerat startdatum

Tänk på att handläggningstiden påverkas av kommunstyrelsens olika sammanträdestillfällen.

Planerat slutdatum

Observera att vid projekt som pågår över ett årsskifte ska en delrapport presenteras.
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-14 

Referens 
KS 2019/00202  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag - Kuxaturer till Rönnåsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo kommun har mottagit ett förslag om Kuxaturer till och från 
Rönnåsen under sportlov och sommarlov. Detta för att möjliggöra för fler att 
ta sig upp till Rönnåsen och det området har att erbjuda när det gäller 
skidåkning, friluftsliv och rekreation. 
 
Föreslagna 3 turer per dag, två dagar i veckan under sport- och sommarlov 
skulle kosta ca 65 000 kr inklusive moms. 
 
Svar: Det görs vissa anpassningar och justeringar i Kuxatrafiken utifrån 
behov och prioriteringar. Ockelbo kommun kan tyvärr inte prioritera 
kostnaderna för de föreslagna turerna till Rönnåsen i nuläget. 
 
Förslaget tas med till arbetet med budget och flerårsbudget för 
verksamhetsområdet Kommunikationer. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Kuxaturer till Rönnåsen                          

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #1053 | Inskickat av: Håkan Lars Dahlman, (signerad) | Datum: 2019-03-02 21:58

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Hej mitt namn är Håkan Dahlman.

Jag har ett förslag om Rönnåsen.

När Rönnåsen stuga är öppen på sommaren och sportlovet.

Så finns det många äldre som kanske vill komma till Rönnåsen och fika, njuta av utsikten. Men har
svårt att komma dit.

Lika med många ensamstående föräldrar som inte har bil och körkort som kanske vill komma till
Rönnåsen på sportlovet för åka skidor, fika, med mera. Men kan inte komma dit.
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E-postadress
hakan_dahlman@live.se

 Postnummer och ort
81630 OCKELBO

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Min motivering är ihop med kommunen och dom som kör kuxa bussen 1-3 gånger i veckan på
sportlovet och sommar lovet när Rönnåsen stuga öppen köra bussen dit 2-3 gånger om dagen.

Så flera av våra invånare kan få njuta av Rönnåsen fina utsikt.

Plus flera kan få åka skidor på sportlovet.

Både äldre och ensamstående föräldrar får samma möjligheter uppleva fin vistelse i Rönnåsen

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Personnummer 

För- & Efternamn 
Håkan Lars Dahlman

Adress 
MARSTRANDSVÄGEN 38

Telefon 
029841812

Mobiltelefon 
0702841305

Notifieringar 
E-post
SMS
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Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Håkan Lars Dahlman
Person ID: 
Datum: 2019-03-02 21:58
Signerad checksumma: DC03D94EE4F2A81FE3B752451CE05D696B2AB4D1
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Kommunkontoret 
Sundelius, Ann-Katrin 
ann-katrin.sundelius@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-06 

Referens 
KS 2019/00727  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Fixar Malte 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att inrätta kommunal service i form 
av ”Fixar-Malte” för att pensionärer som inte orkar sköta sina hus och 
trädgårdar skall kunna bo kvar. 
Svar: Många kommuner har inrättat servicen Fixar-Malte, för äldre och 
funktionshindrade, för att hjälpa till med tunga lyft, byte av lampor och 
andra enklare göromål i bostaden för att undvika fallskador i hemmet. 
Kommunen undersöker möjligheten, och intresset för, att inrätta en dylik 
tjänst i Ockelbo. 
Kommunen får, hur behjärtansvärt den än är, dock inte konkurrera med 
privata aktörer som erbjuder hjälp med trädgårdsskötsel, snöskottning eller 
dylikt. Däremot har man som privatperson möjlighet att söka RUT-avdrag 
för den typen av tjänster.                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Fixar Malte                          

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
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Hedman, David, teknisk chef 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-11 

Referens 
KS 2019/00742  
 

  

Johansson, Ola, förvaltningschef 
ola.johansson@ockelbo.se Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo 
förskola 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att 
parkeringen på Lingbo förskola är dåligt planerad och föreslår en utbyggnad 
av befintlig parkering.  
 
Svar: Tekniska enheten och förskolan anser att nuvarande parkering inte är 
en perfekt lösning, men att bygga ut parkeringen på förskolans sida kostar 
mycket pengar och den ger inte många extra parkeringsplatser. Tekniska och 
förskolan förordar att föräldrar använder sig av parkeringen på 
Lingbogårdens sida. Förskolebarn ska ledas av sina föräldrar till förskolans 
entré och därmed är det inte ett hinder att korsa vägen.  
                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Bättre parkering vid Lingbo förskola                          

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
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Ärendenummer: #1572 | (signerad) | Datum: 2019-11-14 13:06 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #1572 | (signerad) | 2019-11-14 13:06

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Vi är en grupp föräldrar till barn på Lingbo förskola. Vi anser att parkeringen är väldigt dåligt
planerad och när bemanningen är full på förskolan (oftast vid kl 9, då även många barn lämnas)
är det otroligt krångligt att sicksacka sig ut mellan bilar, gräsmatta, lyktstolpe och även andra
barn och föräldrar som är på väg till förskolan. Ta bort gräsmattan i mitten av parkeringen, eller
åtminstone minska en. Samt flytta eller ta bort lyktstolpen som står dåligt placerad.

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Vi tycker att det ligger i allas intresse att parkeringen görs om på Lingbo Förskola. Om vi ska
ställa oss på parkeringen ovanför, dvs vid Lingbogården ska vi korsa en väg i onödan vilket
såklart äventyrar barnens säkerhet och nu med dålig sikt och gräsmatta och stolpar äventyras
barns säkerhet också, med tanke på hur lätt det skulle vara att ett barn hamnar bakom en bil.
Dags för åtgärd!

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej
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E-postadress
S_nord@hotmail.com

 Postnummer och ort
816 92 Lingbo

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Personnummer 

För- och efternamn 
Sarah Magdalena Kristina Lundberg

Adress 
HAGALUNDSVÄGEN 17

Telefon 
029741844

Mobiltelefon 
0702341574

Notifieringar 
E-post
SMS

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Sarah Magdalena Kristina Lundberg
Person ID: 
Datum: 2019-11-14 13:06
Signerad checksumma: 7EC130857B03EAFD7CE82920EBC5796A4B7D8033
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Kommunkontoret 
Hedman, David, teknisk chef 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-11 

Referens 
KS 2020/00100  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Utökad gatubelysning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att 
belysningen är otillräcklig i centrala Ockelbo och föreslår åtgärder.  
 
Svar: Tekniska enheten anser att nuvarande belysning uppfyller de krav som 
kommunen ställer, eventuellt behövs några grenas tas bort som skymmer 
nuvarande belysning. Vägen som går utanför Mekonomen är privat mark och 
där sätter inte kommunen upp någon belysning.                          

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag                          

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
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Privat 

OG

OG

OG

OG

Ugglebo Privat

Privat
Här finns ingen belysning
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Kommunkontoret 
Hedman, David, teknisk chef 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-11 

Referens 
KS 2019/00390  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion - Väntsalen i stationshuset 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Motionen anses besvarad. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokratiska kvinnor i Ockelbo har inkommit med en motion 
angående förlängda öppettider i väntsalen på stationshuset.  
 
Kommunen strävar efter att ha så långa öppettider som möjligt i väntsalen. 
Men på grund av tidigare incidenter, för personal som sköter låsningen, har 
kommunen tagit aktivt beslut att reducera öppettiderna i väntsalen. Under 
denna period har incidenter och skadegörelse minskat drastiskt.  
För att förlänga öppettider finns behövs tillgång till en ytterligare 
personalresurs som jobbar kvällstid och hjälper till vid låsningen av 
väntsalen, alternativt köpa tjänsten från ett vaktbolag. I dagsläget ryms inte 
detta i tekniskas budget. 
Nuvarande öppettider i väntsalen: 1 maj – 31 aug 04.30 – 15.45 
              1 sept – 30 april  04.30 – 17.30 
 
Kommunen håller även på ser över utvändiga miljön runt stationen så att 
området känns tryggt att vistas i. 
 
Motionen beaktas i kommande budgetprocess. Där presenteras vilken 
extrakostnad det innebär att ha extern bevakningsfirma som sköter låsningen 
av väntsalen. 
 
                         

Beslutsunderlag 
Motion Väntsalen i stationshuset                          
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Förlängda öppettider i väntsalen i stationshuset 

 

Idag har väntsalen förhållandevis begränsat öppethållande. Det innebär att 

resenärer med sena avgångar och resenärer som drabbas av förseningar är 

hänvisade till väntkuren, med tak men som är öppen för väder och vind. 

Under vintersäsongen kan väntetiden bli både kall, våt och lång. Dessutom har 

väntande ingen tillgång till toalett utan att lämna stationsområdet vilket kan 

innebära att man missar sin avgång. Det kan upplevas både osäkert och otryggt att 

vänta på tåg och buss. 

 

Tillgängligheten av väntsalen bör förbättras samt säkerheten ökas för resenärer och 

pendlare genom att, exempelvis: 

* initiera ett låssystem där resenärer kan komma in i väntsalen 

* låssystemet medger kontroll av vem som loggat in och när 

* installera en övervakningskamera i väntsalen 

 

Socialdemokratiska kvinnor i fullmäktige 

Anna Lindahl 

Irene Bogren 

Anna Engblom 

Ann- Christin Persson Georgsdotter 

Elsie- Britt Eriksson 

Anna Schönning 
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Kommunkontoret 
Sundelius, Ann-Katrin 
ann-katrin.sundelius@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-13 

Referens 
KS 2019/00702  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion - Avskaffa tiggeri 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Motionen avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion att ett tillägg görs i Ockelbo 
kommuns lokala ordningsföreskrifter att passiv penninginsamling (tiggeri) ej 
får ske på offentlig plats enligt bilaga 1-12, samt utanför butiksentréer och 
restauranger, samt på offentlig plats enligt ordningslagen enligt 1 kap 2 §, 
samt att tillägget ovan skall upptas i nuvarande §19 angående överträdelse av 
lokal ordningsföreskrift. 
”Antalet tiggare har de senaste åren legat på en hög nivå i hela Sverige. 
Detsamma gäller i Ockelbo. Idag saknas det lokala ordningsföreskrifter för 
att motverka detta. Man ska som medborgare inte ofrivilligt behöva 
uppvaktas av människor utanför butiker och på torg.” 
Svar: Redan 2015 behandlade kommunfullmäktige en motion från SD om att 
införa tillståndsplikt för tiggeri. Svaret var då att det behövs en lagändring i 
ordningsstadgan och motionen avslogs. I december 2018 beslutade Högsta 
förvaltningsdomstolen att Vellinge kommun skulle få införa ett lokalt förbud 
mot tiggeri och flera kommuner har därefter tagit sådana beslut. 
I Sverige har vi idag inget förbud mot tiggeri och som EU-medborgare har 
man rätt att vistas i ett annat EU-land i tre månader för att söka försörjning. 
Tiggeri är därmed fullt lagligt. I Ockelbo är inte problemen med tiggeri 
särskilt stora och det är trots allt upp till varje enskild person om den vill ge 
allmosor. En ändring av den lokala ordningsstadgan med påföljande 
beivrande av överträdelser skulle också vara tidskrävande för andra 
samhällsfunktioner.                         

Beslutsunderlag 
Motion - Avskaffa tiggeri                          

Beslutet ska skickas till 

Linus Gunnarsson (M) 
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Kommunkontoret 
Sundelius, Ann-Katrin 
ann-katrin.sundelius@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-06 

Referens 
KS 2019/00703  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Motion - Tillföra internetabonnemang på 
förtroendevaldas Ipads 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Motionen avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion att Ockelbo kommun ska 
tillhandahålla mobil internetanslutning på de förtroendevaldas Ipads. 
”I dagsläget tillhandahåller inte kommunen mobil internetuppkoppling på de 
förtroendevaldas Ipads. Detta är anmärkningsvärt då det krävs internet för att 
ladda ned kallelser, dagordningar, handlingar och protokoll. Man behöver 
även vara uppkopplad på internet för att ta del av intranät, den kommunala  
e-posten mm. I dagsläget fungerar dessa Ipads alltså bara om man är 
uppkopplad mot wifi, t ex i kommunens sammanträdeslokaler.” 
Svar: I dag har så gott som alla människor tillgång till någon form av 
internetuppkoppling i sin bostad varför kommunen inte tillhandahåller mobil 
internetanslutning för de förtroendevalda. Om någon förtroendevald helt 
saknar internetanslutning är det upp till varje parti att ta ställning till om 
partiet vill finansiera mobil internetuppkoppling för sina partimedlemmar. 
                         

Beslutsunderlag 
Motion - Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas Ipads                          

Beslutet ska skickas till 

Linus Gunnarsson (M) 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-06 

Referens 
KS 2020/00248  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reglemente för Företagshälsovårdsnämnden enligt förslag antas. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden har 
inkommit från Region Gävleborg. Förslaget innebär att reglementet 
kompletteras med att sammanträden kan genomföras på distans. 
Även vissa redaktionella ändringar föreslås, bland annat om ersättares 
tjänstgöring och mandattid.  
Kommentarer till reglementet tidigare inskrivna i reglementet föreslås utgå 
för att göra reglementet tydligare. 
Gällande reglemente bifogas där de ändringar som förslås är markerade. 
                         

Beslutsunderlag 
Region Gävleborg tjänsteskrivelsen av 2020-04-28 
Reglemente – Företagshälsovården, inkl ändringar 
Reglemente – Företagshälsovården, befintligt 
                          

Ärendet 
På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker 
många politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter 
ska kunna närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att 
fullmäktige beslutat om detta.  
Företagshälsovårdsnämnden har nyligen genomfört en översyn av sitt 
reglemente där förutsättningarna för distansdeltagande utretts. Reglementet 
föreslås kompletteras med en bestämmelse att nämnden får besluta att 
ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- 
och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra och delta på lika villkor. 

110



  
 

 
 
 
 
REGLEMENTE FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 
 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
 
Nämndens verksamhet 
 
§ 1 
Nämnden ska ha hand om de företagshälsovårdsfrågor som ankommer på 
ägarorganisationerna i egenskap av arbetsgivare. 
 
Nämnden ska utse förvaltningschef. Samråd ska ske med ägarorganisationerna. 
 
§ 2 
Nämnden ansvarar för 
-reformering av nämndens regelbestånd 
-för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
§ 3 
Nämnden ska ha hand om egendomsförvaltningen inom nämndens verksamhets-
område. Nämnden fastställer årligen avgiften för basutbudet beräknat på en 
summa per anställd och år. Antalet anställda beräknas per den 1 januari varje år. 
 
Delegering från regionfullmäktige 
 
§ 4 
Nämnden har beslutanderätten i alla ärenden i den mån det inte anges i kommunal-
lagen eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av fullmäktige. 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
§ 5 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika författningar 
samt bestämmelser i detta reglemente.  
 
Nämnden ska regelmässigt till regionfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året budgetåret. Nämnden 
ska också enligt avtalet rapportera till respektive ägarorganisation. 
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Sammansättning 
 
§ 6 
Nämnden består av 2 ledamöter och 2 ersättare från varje deltagande organisation.  
 
Mandattid 
 
§ 7  
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år, räknat fr.o.m. den  januari året efter det år 
då val till fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Nämndens arbetsformer 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
§ 8 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från regionen eller den kommun som valt 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid sammanträdet och har rätt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 
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Inkallande av ersättare  
 
§ 9 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon 
annan anställd vid nämndens kansli samt själv som kallar in ersättare. Den ersättare 
kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
 
 
Ersättare för ordföranden 
 
§ 10 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt 
 
§ 11 
Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. 
 
Kallelse 
 
§ 12 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, i god tid före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 
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Beslutsfattande på distans 
 
§ 13 
Nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta 
sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 
 
Justering av protokoll 
 
§ 14 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
 
Reservation 
 
§ 15 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera denna paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag då beslutet fattades. 
 
Särskilt yttrande 
 
§ 16 
Ledamot som vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet ska anmäla detta innan 
sammanträdet avslutas och lämnas inom de tidsfrister som gäller för skriftlig 
reservation. 
 
Delgivning 
 
§ 17 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd som nämnden 
bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
§ 18 
Ordningen för undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens 
namn beslutas av nämnden. 
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KOMMENTARER TILL REGLEMENTE FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN 
 
 
Nämndens verksamhet 
 
§ 1 
Nämnden ska ansvara för den företagshälsovård som åligger respektive ägare i 
egenskap av arbetsgivare. 
 
Avtalet mellan Parterna om samverkan säger att den gemensamma nämnden ska 
utse förvaltningschefen för verksamheten. 
 
§ 2 
Varje nämnd har ett ansvar att verka för regelreformering och regelförenkling inom 
sitt verksamhetsområde. 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
§ 3 
Enligt 6 kap 4 § p 2 KL åligger det Regionstyrelsen att ha hand om den ekonomiska 
förvaltningen. Begreppet ekonomisk förvaltning omfattar både medelsförvaltning 
och egendomsförvaltning. Egendomsförvaltningen kan enligt 6 kap 5 § KL helt eller 
delvis läggas på en annan nämnd än styrelsen. 
 
Delegering från landstingsfullmäktige 
 
§ 4 
Fullmäktige får delegera alla ärenden till nämnderna i den mån det inte anges i 
kommunallagen eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av 
fullmäktige (prop. 1990/91:117 s 48). 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
§ 5 
Föreskriften i första stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap 7 § KL som markerar 
nämndernas ansvar för verksamheten.  
 
Hur nämnden konkret ska se till att den får den information den behöver för att 
fortlöpande kunna kontrollera verksamheten bestämmer den själv. 
Kontrollformerna kan ske genom t ex rapporter, informationsmöten och 
inspektioner på institutioner. 
 
Verksamhetskontrollen avser inte enbart fullmäktiges mål och riktlinjer för 
verksamheten och de föreskrifter som kan finnas för verksamheten i lagstiftning 
utan även sådant som hänger samman med ekonomi, budgetering och annat som är 
föremål för revisorernas granskning. 
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Möjligheterna till ökad delegering ställer större krav på verksamhetsredovisningar. 
Både beträffande fullmäktigedelegering (3 kap 10 § första stycket KL) och finans-
bemyndigande (3 kap 12 § KL) ska nämnderna enligt 3 kap 15 § redovisa till 
fullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag. Av förarbetena (prop 1990/91:117 s 48 
och 160) framgår att syftet med rapporteringsskyldigheten är att ge fullmäktige ett 
uppföljningsinstrument. Regeln får särskild betydelse i ett målstyrt system. Åter-
redovisningen har betydelse som underlag för hur fullmäktige kan utöva sin styrning 
av verksamheten. 
 
Av specialmotiveringen (pro 1990/91:117 s 160) följer att rapporteringen avser en 
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts 
och inte någon traditionell anmälan av hur enskilda ärenden handlagts. 
 
Bestämmelsen i 3 kap 15 § KL ställer inte något krav på formerna för redovisningen. 
Det ankommer på fullmäktige att besluta om omfattningen av redovisningen och 
formerna för denna. Här ingår även hur ofta redovisningen ska äga rum. 
 
Denna rapporteringsskyldighet måste hållas isär från årsredovisningen i 8 kap KL 
även om den handlar om en form av begränsad förvaltningsredovisning. 
 
Rapporterna bör ske regelmässigt. 
 
Uppföljningen kan ske på olika sätt. Man kan göra delårsbokslut eller tertialbokslut. 
Härigenom får man en ekonomisk uppföljning som kan kompletteras med en 
verksamhetsmässig. 
 
Eftersom nämnden är en gemensam nämnd för ingående kommuner/regionen ska 
rapportering även ske till respektive Kommunfullmäktige. 
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Nämndernas arbetsformer 
 
Sammansättning 
 
§ 6 
Antalet ledamöter i nämnden bestämmer det samverkande regionen/kommuner. 
För att en nämnd ska anses gemensam ska var och en av de samverkande parterna 
ha valt minst två ledamöter och två ersättare bland sina egna valbara till nämnden. 
Genom kravet på representation säkras det politiska inflytandet i nämnden. Antalet 
ersättare ska dessutom vara lika stort som antalet ledamöter. 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
§ 7 
Enligt 6 kap 10 § KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring. 
 
Första stycket överensstämmer med vad som gäller för fullmäktige. Bestämmelsen 
innebär att ordinarie ledamot har företräde till att delta i ett sammanträde framför 
en ersättare. En ledamot som kommer för sent till ett sammanträde har därför rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in. Detta regleras i andra stycket. 
 
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Enligt 6 kap 9 
§ andra stycket KL ska fullmäktige om inte ersättarna väljs proportionellt bestämma 
i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra. 
 
Om ersättarna har utsetts vid proportionellt val gäller särskilda regler i lagen om 
proportionellt valsätt. 
 
Bestämmelsen om ersättarens företräde i fjärde stycket motsvarar vad som gäller 
för fullmäktige i 5 kap 13 § andra stycket KL. Om en sådan ordning leder till parti-
växling gäller att en ersättare som kommer för sent till sammanträdet men som står 
före tjänstgörande ersättare i turordning får träda in. 
 
Femte stycket motsvarar vad som gäller för fullmäktige. 
 
Om en ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” 
även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att 
undvika partiväxling föreskrivs i sjätte stycket en regel som gör det tillåtet för en 
ledamot som avbrutit att tjänstgöra växelvis. Detta innebär att en ledamot som 
avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv åter får tjänstgöra när 
hindret inte längre finns. Bestämmelsen gäller om ersättarens inträde leder till 
partiväxling och får endast tillämpas vid ett tillfälle under ett sammanträde. 
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Den lagstadgade närvarorätten för icke tjänstgörande ersättare regleras i 6 kap 11 § 
KL. Enligt paragrafen följer vidare att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 
ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 
Det regleras i sjunde stycket. 
 
Inkallande av ersättare 
 
§ 8 
Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i kommunallagen. 
 
Ersättare för ordföranden 
 
§ 9 
I 6 kap 16 § KL föreskrivs att fullmäktige ska meddela föreskrifter om vem som ska 
fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande 
kan tjänstgöra. I första stycket har den till levnadsåldern äldste ledamoten tillagts 
uppgiften att alltid fungera som tillfällig ordförande när samtliga i presidiet är 
hindrande att sköta ordförandeskapet. 
 
I andra stycket regleras vad som gäller om ordföranden på grund av sjukdom eller 
dylikt är hindrad att sköta uppdraget som ordförande en längre tid. Bestämmelsen 
avser att förhindra att den politiska ledningen i styrelsen ändras. Styrelsen får utse 
en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättarens uppgifter 
omfattar inte bara de uppgifter som ordföranden har vid sammanträdena med 
styrelsen utan även de som ordföranden har att sköta mellan sammanträdena. 
 
Justering 
 
§ 12 
Bestämmelserna om justering av protokollet återfinns i 6 kap. 30 § KL. Justeringen 
av en gemensam nämnds protokoll ska tillkännages på var och en av de 
samverkande kommunernas och Regionens anslagstavlor. Tillkännagivandet 
behöver inte införas i någon tidning.  
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REGLEMENTE FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 
 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
 
Nämndens verksamhet 
 
§ 1 
Nämnden ska ha hand om de företagshälsovårdsfrågor som ankommer på 
ägarorganisationerna i egenskap av arbetsgivare. 
 
Nämnden ska utse förvaltningschef. Samråd ska ske med ägarorganisationerna. 
 
§ 2 
Nämnden ansvarar för 
-reformering av nämndens regelbestånd 
-för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
§ 3 
Nämnden ska ha hand om egendomsförvaltningen inom nämndens verksamhets-
område. Nämnden fastställer årligen avgiften för basutbudet beräknat på en 
summa per anställd och år. Antalet anställda beräknas per den 1 januari varje år. 
 
Delegering från Regionfullmäktige 
 
§ 4 
Nämnden har beslutanderätten i alla ärenden i den mån det inte anges i kommunal-
lagen eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av fullmäktige. 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
§ 5 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika författningar 
samt bestämmelser i detta reglemente.  
 
Nämnden ska regelmässigt till Regionfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året budgetåret. Nämnden 
ska också enligt avtalet rapportera till respektive ägarorganisation. 
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§ 6 
Nämnden består av 2 ledamöter och 2 ersättare från varje deltagande organisation.  
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
§ 7 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid sammanträdet och har rätt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 
 
Inkallande av ersättare  
 
§ 8 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon 
annan anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare för ordföranden 
 
§ 9 
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Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt 
 
§ 10 
Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. 
 
Kallelse 
 
§ 11 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, i god tid före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
 
§ 12 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
 
Reservation 
 
§ 13 
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Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera denna paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag då beslutet fattades. 
 
Särskilt yttrande 
 
§ 14 
Ledamot som vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet ska anmäla detta innan 
sammanträdet avslutas och lämnas inom de tidsfrister som gäller för skriftlig 
reservation. 
 
Delgivning 
 
§ 15 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller annan anställd som nämnden 
bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
§ 16 
Ordningen för undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens 
namn beslutas av nämnden. 
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KOMMENTARER TILL REGLEMENTE FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSNÄMNDEN 
 
 
Nämndens verksamhet 
 
§ 1 
Nämnden ska ansvara för den företagshälsovård som åligger respektive ägare i 
egenskap av arbetsgivare. 
 
Avtalet mellan Parterna om samverkan säger att den gemensamma nämnden ska 
utse förvaltningschefen för verksamheten. 
 
§ 2 
Varje nämnd har ett ansvar att verka för regelreformering och regelförenkling inom 
sitt verksamhetsområde. 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
§ 3 
Enligt 6 kap 4 § p 2 KL åligger det Regionstyrelsen att ha hand om den ekonomiska 
förvaltningen. Begreppet ekonomisk förvaltning omfattar både medelsförvaltning 
och egendomsförvaltning. Egendomsförvaltningen kan enligt 6 kap 5 § KL helt eller 
delvis läggas på en annan nämnd än styrelsen. 
 
Delegering från landstingsfullmäktige 
 
§ 4 
Fullmäktige får delegera alla ärenden till nämnderna i den mån det inte anges i 
kommunallagen eller någon annan författning att ett ärende ska avgöras av 
fullmäktige (prop. 1990/91:117 s 48). 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
§ 5 
Föreskriften i första stycket motsvarar bestämmelsen i 6 kap 7 § KL som markerar 
nämndernas ansvar för verksamheten.  
 
Hur nämnden konkret ska se till att den får den information den behöver för att 
fortlöpande kunna kontrollera verksamheten bestämmer den själv. 
Kontrollformerna kan ske genom t ex rapporter, informationsmöten och 
inspektioner på institutioner. 
 
Verksamhetskontrollen avser inte enbart fullmäktiges mål och riktlinjer för 
verksamheten och de föreskrifter som kan finnas för verksamheten i lagstiftning 
utan även sådant som hänger samman med ekonomi, budgetering och annat som är 
föremål för revisorernas granskning. 
 

123



 
 

Möjligheterna till ökad delegering ställer större krav på verksamhetsredovisningar. 
Både beträffande fullmäktigedelegering (3 kap 10 § första stycket KL) och finans-
bemyndigande (3 kap 12 § KL) ska nämnderna enligt 3 kap 15 § redovisa till 
fullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag. Av förarbetena (prop 1990/91:117 s 48 
och 160) framgår att syftet med rapporteringsskyldigheten är att ge fullmäktige ett 
uppföljningsinstrument. Regeln får särskild betydelse i ett målstyrt system. Åter-
redovisningen har betydelse som underlag för hur fullmäktige kan utöva sin styrning 
av verksamheten. 
 
Av specialmotiveringen (pro 1990/91:117 s 160) följer att rapporteringen avser en 
redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har efterlevts 
och inte någon traditionell anmälan av hur enskilda ärenden handlagts. 
 
Bestämmelsen i 3 kap 15 § KL ställer inte något krav på formerna för redovisningen. 
Det ankommer på fullmäktige att besluta om omfattningen av redovisningen och 
formerna för denna. Här ingår även hur ofta redovisningen ska äga rum. 
 
Denna rapporteringsskyldighet måste hållas isär från årsredovisningen i 8 kap KL 
även om den handlar om en form av begränsad förvaltningsredovisning. 
 
Rapporterna bör ske regelmässigt. 
 
Uppföljningen kan ske på olika sätt. Man kan göra delårsbokslut eller tertialbokslut. 
Härigenom får man en ekonomisk uppföljning som kan kompletteras med en 
verksamhetsmässig. 
 
Eftersom nämnden är en gemensam nämnd för ingående kommuner/regionen ska 
rapportering även ske till respektive Kommunfullmäktige. 
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Nämndernas arbetsformer 
 
Sammansättning 
 
§ 6 
Antalet ledamöter i nämnden bestämmer det samverkande regionen/kommuner. 
För att en nämnd ska anses gemensam ska var och en av de samverkande parterna 
ha valt minst två ledamöter och två ersättare bland sina egna valbara till nämnden. 
Genom kravet på representation säkras det politiska inflytandet i nämnden. Antalet 
ersättare ska dessutom vara lika stort som antalet ledamöter. 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
§ 7 
Enligt 6 kap 10 § KL ska fullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring. 
 
Första stycket överensstämmer med vad som gäller för fullmäktige. Bestämmelsen 
innebär att ordinarie ledamot har företräde till att delta i ett sammanträde framför 
en ersättare. En ledamot som kommer för sent till ett sammanträde har därför rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in. Detta regleras i andra stycket. 
 
I tredje stycket regleras den ordning i vilken ersättarna ska tjänstgöra. Enligt 6 kap 9 
§ andra stycket KL ska fullmäktige om inte ersättarna väljs proportionellt bestämma 
i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra. 
 
Om ersättarna har utsetts vid proportionellt val gäller särskilda regler i lagen om 
proportionellt valsätt. 
 
Bestämmelsen om ersättarens företräde i fjärde stycket motsvarar vad som gäller 
för fullmäktige i 5 kap 13 § andra stycket KL. Om en sådan ordning leder till parti-
växling gäller att en ersättare som kommer för sent till sammanträdet men som står 
före tjänstgörande ersättare i turordning får träda in. 
 
Femte stycket motsvarar vad som gäller för fullmäktige. 
 
Om en ersättare finns närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” 
även om en ersättare från annat parti eller motsatta blocket måste inkallas. För att 
undvika partiväxling föreskrivs i sjätte stycket en regel som gör det tillåtet för en 
ledamot som avbrutit att tjänstgöra växelvis. Detta innebär att en ledamot som 
avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv åter får tjänstgöra när 
hindret inte längre finns. Bestämmelsen gäller om ersättarens inträde leder till 
partiväxling och får endast tillämpas vid ett tillfälle under ett sammanträde. 
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Den lagstadgade närvarorätten för icke tjänstgörande ersättare regleras i 6 kap 11 § 
KL. Enligt paragrafen följer vidare att fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 
ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 
Det regleras i sjunde stycket. 
 
Inkallande av ersättare 
 
§ 8 
Formerna för inkallande av ersättare regleras inte i kommunallagen. 
 
Ersättare för ordföranden 
 
§ 9 
I 6 kap 16 § KL föreskrivs att fullmäktige ska meddela föreskrifter om vem som ska 
fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande 
kan tjänstgöra. I första stycket har den till levnadsåldern äldste ledamoten tillagts 
uppgiften att alltid fungera som tillfällig ordförande när samtliga i presidiet är 
hindrande att sköta ordförandeskapet. 
 
I andra stycket regleras vad som gäller om ordföranden på grund av sjukdom eller 
dylikt är hindrad att sköta uppdraget som ordförande en längre tid. Bestämmelsen 
avser att förhindra att den politiska ledningen i styrelsen ändras. Styrelsen får utse 
en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättarens uppgifter 
omfattar inte bara de uppgifter som ordföranden har vid sammanträdena med 
styrelsen utan även de som ordföranden har att sköta mellan sammanträdena. 
 
Justering 
 
§ 12 
Bestämmelserna om justering av protokollet återfinns i 6 kap. 30 § KL. Justeringen 
av en gemensam nämnds protokoll ska tillkännages på var och en av de 
samverkande kommunernas och Regionens anslagstavlor. Tillkännagivandet 
behöver inte införas i någon tidning.  
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Ändringar i reglementet för Företagshälsovårdsnämnden  
Förslag till beslut 

Regionfullmäktige föreslås besluta följande. 
 
1. Föreslagna ändringar i reglementet för Företagshälsovårdsnämnden antas. 

  

Sammanfattning 

På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker många 
politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter ska kunna 
närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att fullmäktige beslutat 
om detta.  
 
Företagshälsovårdsnämnden har nyligen genomfört en översyn av sitt reglemente 
där förutsättningarna för distansdeltagande utretts. Reglementet föreslås 
kompletteras med en bestämmelse att nämnden får besluta att ledamöter får delta i 
sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor. 
 
Även vissa redaktionella ändringar föreslås, bl.a. om ersättares tjänstgöring och 
mandattid. Kommentarer till reglementet föreslås utgå för att göra reglementet 
tydligare. 

Ärendet 

Företagshälsovårdsnämnden beslutade huvudsakligen den 14 december 2018, 
§ 273, att undersöka möjligheten för ledamöterna i nämnden att delta i nämndens 
sammanträden på distans.  
 
I 6 kap. 24 § kommunallagen anges följande. Fullmäktige ska besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. 
Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 
 
Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår följande. Ledamöter får delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 
fullmäktiges sammanträde. 
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En översyn av reglementet har genomförts under år 2019. Företagshälsovårds-
nämndens reglemente föreslås kompletteras med en bestämmelse att nämnden får 
besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom 
ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra och delta på lika villkor. 
 
Även vissa redaktionella ändringar föreslås, bl.a. om ersättares tjänstgöring och 
mandattid. Kommentarer till reglementet föreslås utgå för att göra reglementet 
tydligare. 
 
 
 

Expedieras till 

Företagshälsovårdsnämnden 
 
 
Fredrik Jonsson 
Chefsjurist 
 
 Stéphanie Forsmark 
 Regionjurist 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-11 

Referens 
KS 2020/00247  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Ändringar i reglementet för Gemensamma nämnden för 
hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reglemente för Gemensamma nämnden för hjälpmedel, FoU Välfärd, 
Regnet och HelGe enligt förslag antas. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker 
många politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter 
ska kunna närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att 
fullmäktige beslutat om detta.  
För att möjliggöra beslutsfattande på distans för Gemensamma nämnden för 
hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe föreslås att fullmäktige i 
samtliga kommuner samt i Region Gävleborg beslutar att möjliggöra detta 
och anta föreslagna förändringar i respektive reglemente. 
För att möjliggöra för de gemensamma nämnderna att kunna genomföra 
sammanträden på distans innan sommaren behöver beslut om att anta 
ändringarna i respektive fullmäktigeförsamling senast den 30 juni 2020. 
                         

Beslutsunderlag 
Region Gävleborg tjänsteskrivelse av 2020-04-28 
Reglemente, med markerade ändringar 
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Ändringar i reglementet för Gemensamma nämnden för 
hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe 
Förslag till beslut 

Regionfullmäktige föreslås besluta följande. 
 
1. Föreslagna ändringar i reglementet för Gemensamma nämnden för 

hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe antas. 

Sammanfattning 
På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker många 
politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter ska kunna 
närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att fullmäktige beslutat 
om detta.  
 
Reglementet föreslås kompletteras med en bestämmelse att nämnden får besluta 
att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och 
bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på lika villkor. 
 

Ärendet 

I 6 kap. 24 § kommunallagen anges följande. Fullmäktige ska besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. 
Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. 
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 
 
Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår följande. Ledamöter får delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 
fullmäktiges sammanträde. 
 
Reglementet föreslås kompletteras med en bestämmelse att nämnden får besluta 
att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och 
bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på lika villkor. 
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Expedieras till 

Gemensamma nämnden för hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe 
 
 
Fredrik Jonsson 
Chefsjurist 
 
 Stéphanie Forsmark 
 Regionjurist 
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Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 
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1(1) 
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Referens 
KS 2020/00008  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
 Årsredovisning för 2019 – Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 
 Årsredovisning för 2019 – Gästrike Räddningstjänstförbund 
 Svar på medborgarförslag – Kuxaturer till Rönnåsen 
 Svar på medborgarförslag – Fixar Malte 
 Svar på medborgarförslag – Bättre parkering vid Lingbo förskola 
 Svar på medborgarförslag – Utökad gatubelysning 
 Svar på motion – Väntsalen i stationshuset 
 Svar på motion – Avskaffa tiggeri 
 Svar på motion – Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas 

Ipads 
 Ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden 
 Ändringar i reglementet för Gemensamma nämnden för hjälpmedel, 

FoU Välfärd, Regnet och HelGe 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-12 

Referens 
KS 2020/00009  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 
 Lokaler förskolan 
 Miljöstrategiskt program - förslag till 

målinriktningar 
 Corona/Covid-19 – aktuell situation 
 Hästen 
 Svar till förvaltningsrätten 
 Redovisning av partistöd 

 

O Johansson/M Larsson, 09:00 
Åsa Holmberg/Anna Bredberg, 
VGS, 10:30 
M Lindblom, 11:30 
Lennart Sjögren, 13:00 
A-K Sundelius 
A-S Stensson 
 

                       

133


	Kallelse_200526_sidnummer.pdf
	Kommunstyrelsen




