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Datum

2020-11-23

Kommunfullmäktige
Plats:

Perslundaskolans aula/matsal

Tid:

måndag 30 november 2020 kl. 18:30

Kommunfullmäktiges presidium har med anledning av Corona/Covid-19
beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring
sammanträden:
•

Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på
hemsidan
Överenskomna 23 ledamöter i lokalen
Ledamöter med symptom, även extremt lindriga symptom, ska inte
delta

•
•

Ärende

Föredragande

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

INFORMATION - SCB Medborgarundersökning

4.

Allmänhetens frågestund - skriftlig fråga

5.

Revisorerna har ordet

6.

Delårsbokslut 2020-08-31
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7.

Skattesats 2021

67

8.

Införande av internhyra

69

9.

God ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv

78

10.

Års- och flerårsbudget 2021 – 2023

86

Ann-Katrin Sundelius
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11.

Långsiktig investeringsplan 2021 - 2027

271

12.

Bekräftelse borgensförbindelse, regressavtal
och avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat

276

13.

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk
förening

296

14.

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken

327

15.

Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak
och liknande produkter samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel

385

16.

Taxa för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter

396

17.

Avtal om samverkan om gemensam
företagshälsovård - utökning

404

18.

Svar på medborgarförslag - Trivsammare
väntplats

435

19.

Svar på medborgarförslag - Parfymförbud i
kommunens alla verksamheter

440

20.

Svar på motion - Stöd till byavakter och
föreningar för ökad trygghet

444

21.

Svar på motion - Ersättares yttranderätt i
fullmäktige

448

22.

Svar på motion - Demokrati i Ockelbo

451

23.

Anmälan av medborgarförslag Parkeringsplatser längs Kaplansvägen

455

24.

Anmälan av medborgarförslag - Fler nya, snygga
papperskorgar i Ockelbo

458
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25.

Redovisning av obesvarade medborgarförslag

464

26.

Redovisning av obesvarade motioner

465

27.

Sammanträdesdatum 2021

466

28.

Fyllnadsval (S) - revisorsersättare A F
Jäderbergs stiftelse och Anna och Per G
Berggrens stiftelse

469

29.

Ledamöter, ersättare, revisorer och
revisorsersättare i Anna och Per G Berggrens
stiftelse och A F Jäderbergs stiftelse

471

30.

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

Allmänhetens frågestund - skriftlig fråga
Sammanfattning av ärendet
Till dagens sammanträde har en skriftlig fråga inkommit:
”Varför rivs inte den gamla stationen som brunnit nere vid Wij-verkstaden?”
Frågan kommer att besvaras skriftligt och redovisas till kommunfullmäktige
den 30 november 2020.
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Ekonomienheten
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Delårsbokslut 2020-08-31
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslut per 31 augusti 2020 godkänns
Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslut ska enlig Lag om kommunal bokföring och redovisning
(LKB) upprättas. Lagstiftningen anger att delårsrapporten ska beslutas i
styrelsen inom två månader. För att möta ny lagstiftning har perioden för
delårsbokslutet är per 31 augusti. I koncernen ingår även Ockelbogårdar AB,
Bionär Närvärme AB och Ockelbo Vatten AB.
Kommunstyrelsen ska bedöma möjligheterna att nå fullmäktiges mål för
ekonomisk hushållning. Redovisning av finansiella mål och verksamhetsmål
görs övergripande med kommentar till utfallet. Även en helårsprognos
lämnas gällande det ekonomiska resultatet.
Revisorerna ska granska delårsbokslutet. Deras bedömning och särskilda
uttalande ska framgå av särskild skrivelse som lämnas till fullmäktige.
Kommunens resultat
Periodens resultat per 31 augusti 2020 visar på ett överskott om 18,4 mkr,
vilket beror på nämndernas positiva resultat och
semesterlöneskuldsförändringen för perioden (2,9 mkr). Detta förklaras till
största delen med ökade statsbidrag utifrån satsningen Statsbidrag för
välfärden. Nämndernas redovisar ett bättre resultat än budgeterat, lägre
kostnader för avskrivningarna och lägre räntekostnader än beräknat.
Semesterlöneskuldsförändringen för perioden har redovisats på en
övergripande nivå och har inte fördelats ut till styrelser och nämnder
Prognos för 2020 visar ett överskott om 12,4 mkr, vilket är 11,6 mkr bättre
än budget.
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Koncernens resultat
I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår förutom kommunen,
Ockelbogårdar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB (ägarandel 24 %) och
Ockelbo Vatten AB (100 %). Hänsyn har ej tagits till det nystartade Ockelbo
Kooperativa fastigheter AB (40%) då det ej haft någon verksamhet under
perioden. Under hösten kommer dock arbetet med nybyggnation på Hästen
att starta.
Per 2020-08-31 är resultatet för Ockelbo kommunkoncernen efter
konsolidering och internelimineringar 21,4 mkr när Ockelbo kommuns
semesterlöneskuld beaktats. Det är ett starkare resultat jämfört med fjolårets
16,8 mkr. Koncernen har haft positiva resultat de senaste fem åren.
Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan att något egentligt
ägande föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike Räddningstjänstförbund,
Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvinnare.

Måluppfyllelse
Lagstiftningen kring ”God ekonomisk hushållning” anger att det ska finnas
verksamhetsmål och finansiella mål.
Verksamhetsmål
”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning”
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige
och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex
övergripande strategier utarbetats. Trygga kompetensförsörjningen, Värna
miljön i stort och smått, Teknik som underlättar, Utveckla samhället, Torgför
Ockelbo, och Ständiga förbättringar Därefter och utifrån Visionen och
strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.
Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas mätbara mål redovisas under
respektive nämnd. På grund av rådande pandemi har det för flertalet av de
mätbara målen inte måluppfyllelse kunnat uppnås. Ambitionen är att del av
målen ska kunna genomföras under hösten. Flera av målen kommer att
överföras till 2021.
Personalstrategiska mätbara mål har utarbetats (fyra mätbara mål) och finns
angivna i väsentliga personalförhållanden. För fastställda mål kommer
måluppfyllelse inte att uppnås för året.
Finansiella mål
Parallellt med detta verksamhetsmålen finns finansiella mål fastställda.
”För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning”.
Redovisning av måluppfyllelse finns även angiven i delårsrapporten med fler
kommentarer.
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Finansiella mål

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter

Målet delvis uppfyllt

Årets resultat, efter finansnetto, ska enligt beslut för 2020 vara minst 0,2 % av
skatter och utjämning

Målet uppfyllt

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ombyggnad kan
upplåning ske utifrån separat bedömning

Målet uppfyllt

Amortering av låneskulden sker med minst 1 % årligen

Målet inte uppfyllt

Soliditeten ska årligen öka med 2 %

Målet uppfyllt

Framtid
Befolkningsutvecklingen i Ockelbo kommun är en viktig faktor för
kommunen. Både utveckling för de medborgare som bor i kommunen och
för de som flyttar till kommunen Ambitionen är att Ockelbo fortsätter att
växa och invånarna blir allt fler.
Bostadsbyggandet är ett viktigt fokusområde för kommunen. För att få till
stånd nya, centralt belägna lägenheter samverkar vi vidare med
Ockelbogårdar och den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen. Här är
också det lokala näringslivet en mycket viktig samarbetspartner.
Uppdraget med framtagande av ny kommunövergripande översiktsplan är ett
annat viktigt projekt och en viktig tillväxtfaktor. Översiktsplanen är en
strategisk plan som beskriver kommunens avsikter när det gäller framtida
mark och vattenanvändning i form av exempelvis strategier för
bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, naturmiljöer med flera intressen.
Arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att påverka på enhetens
resurser
Ockelbos tillväxt är beroende av möjligheterna till en tät och stabil pendling
när det gäller både arbete, service och fritid. Framtida kommunikationer är
en viktig tillväxtfaktor för kommunen.
De bästa vägarna till framgång inom alla områden hittar vi genom
samverkan, både mellan kommunens olika enheter och med andra aktörer i
samhället. Viktigt fokusområde med kontinuerlig utveckling.
Kompetensförsörjning inom kommunens verksamheter är fortsatt viktiga
fokusområden. En fortsatt satsning på förbättrade förutsättningar för
företagarna i kommunen är en viktig del i detta

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsen

§ 172

Dnr 2020/00372

Delårsbokslut 2020-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Delårsbokslut per 31 augusti 2020 godkänns.
Ärendebeskrivning
Delårsbokslut ska enlig Lag om kommunal bokföring och redovisning
(LKB) upprättas. Lagstiftningen anger att delårsrapporten ska beslutas i
styrelsen inom två månader. För att möta ny lagstiftning har perioden för
delårsbokslutet är per 31 augusti. I koncernen ingår även Ockelbogårdar AB,
Bionär Närvärme AB och Ockelbo Vatten AB.
Kommunstyrelsen ska bedöma möjligheterna att nå fullmäktiges mål för
ekonomisk hushållning. Redovisning av finansiella mål och verksamhetsmål
görs övergripande med kommentar till utfallet. Även en helårsprognos
lämnas gällande det ekonomiska resultatet.
Revisorerna ska granska delårsbokslutet. Deras bedömning och särskilda
uttalande ska framgå av särskild skrivelse som lämnas till fullmäktige.
Kommunens resultat
Periodens resultat per 31 augusti 2020 visar på ett överskott om 18,4 mkr,
vilket beror på nämndernas positiva resultat och
semesterlöneskuldsförändringen för perioden (2,9 mkr). Detta förklaras till
största delen med ökade statsbidrag utifrån satsningen Statsbidrag för
välfärden. Nämndernas redovisar ett bättre resultat än budgeterat, lägre
kostnader för avskrivningarna och lägre räntekostnader än beräknat.
Semesterlöneskuldsförändringen för perioden har redovisats på en
övergripande nivå och har inte fördelats ut till styrelser och nämnder
Prognos för 2020 visar ett överskott om 12,4 mkr, vilket är 11,6 mkr bättre
än budget.
Koncernens resultat
I redovisningen för koncernen Ockelbo ingår förutom kommunen,
Ockelbogårdar AB (100 %) och Bionär Närvärme AB (ägarandel 24 %) och
Ockelbo Vatten AB (100 %). Hänsyn har ej tagits till det nystartade Ockelbo
Kooperativa fastigheter AB (40%) då det ej haft någon verksamhet under
perioden. Under hösten kommer dock arbetet med nybyggnation på Hästen
att starta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsen

Per 2020-08-31 är resultatet för Ockelbo kommunkoncernen efter
konsolidering och internelimineringar 21,4 mkr när Ockelbo kommuns
semesterlöneskuld beaktats. Det är ett starkare resultat jämfört med fjolårets
16,8 mkr. Koncernen har haft positiva resultat de senaste fem åren.
Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan att något egentligt
ägande föreligger i tre kommunalförbund, Gästrike Räddningstjänstförbund,
Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvinnare.
Måluppfyllelse
Lagstiftningen kring ”God ekonomisk hushållning” anger att det ska finnas
verksamhetsmål och finansiella mål.
Verksamhetsmål
”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning”
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige
och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex
övergripande strategier utarbetats. Trygga kompetensförsörjningen, Värna
miljön i stort och smått, Teknik som underlättar, Utveckla samhället, Torgför
Ockelbo, och Ständiga förbättringar. Därefter och utifrån Visionen och
strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.
Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas mätbara mål redovisas under
respektive nämnd. På grund av rådande pandemi har det för flertalet av de
mätbara målen inte måluppfyllelse kunnat uppnås. Ambitionen är att del av
målen ska kunna genomföras under hösten. Flera av målen kommer att
överföras till 2021.
Personalstrategiska mätbara mål har utarbetats (fyra mätbara mål) och finns
angivna i väsentliga personalförhållanden. För fastställda mål kommer
måluppfyllelse inte att uppnås för året.
Finansiella mål
Parallellt med detta verksamhetsmålen finns finansiella mål fastställda.
”För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning”.
Redovisning av måluppfyllelse finns även angiven i delårsrapporten med fler
kommentarer.
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Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsen

Finansiella mål

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter

Målet delvis uppfyllt

Årets resultat, efter finansnetto, ska enligt beslut för 2020 vara minst 0,2 % av
skatter och utjämning

Målet uppfyllt

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ombyggnad kan
upplåning ske utifrån separat bedömning

Målet uppfyllt

Amortering av låneskulden sker med minst 1 % årligen

Målet inte uppfyllt

Soliditeten ska årligen öka med 2 %

Målet uppfyllt

Framtid
Befolkningsutvecklingen i Ockelbo kommun är en viktig faktor för
kommunen. Både utveckling för de medborgare som bor i kommunen och
för de som flyttar till kommunen Ambitionen är att Ockelbo fortsätter att
växa och invånarna blir allt fler.
Bostadsbyggandet är ett viktigt fokusområde för kommunen. För att få till
stånd nya, centralt belägna lägenheter samverkar vi vidare med
Ockelbogårdar och den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen. Här är
också det lokala näringslivet en mycket viktig samarbetspartner.
Uppdraget med framtagande av ny kommunövergripande översiktsplan är ett
annat viktigt projekt och en viktig tillväxtfaktor. Översiktsplanen är en
strategisk plan som beskriver kommunens avsikter när det gäller framtida
mark och vattenanvändning i form av exempelvis strategier för
bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, naturmiljöer med flera intressen.
Arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att påverka på enhetens
resurser
Ockelbos tillväxt är beroende av möjligheterna till en tät och stabil pendling
när det gäller både arbete, service och fritid. Framtida kommunikationer är
en viktig tillväxtfaktor för kommunen.
De bästa vägarna till framgång inom alla områden hittar vi genom
samverkan, både mellan kommunens olika enheter och med andra aktörer i
samhället. Viktigt fokusområde med kontinuerlig utveckling.
Kompetensförsörjning inom kommunens verksamheter är fortsatt viktiga
fokusområden. En fortsatt satsning på förbättrade förutsättningar för
företagarna i kommunen är en viktig del i detta
Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2020
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Inlägg
Martin Sund Svensson (V), Birger Larsson (C), Dan Brodin (KD)
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MANDATFÖRDELNING I
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2019-2022:

KOMMUNFAKTA
Yta:
1 070 km2
Folkmängd:
5 906 invånare

RESTIDER

KOLLEKTIVTRAFIK

MODERATA SAMLINGSPARTIET:
2 mandat
CENTERPARTIET:
5 mandat
KRISTDEMOKRATERNA:
1 mandat
SOCIALDEMOKRATERNA:
12 mandat
VÄNSTERPARTIET:
2 mandat
MILJÖPARTIET DE GRÖNA:
1 mandat
SVERIGEDEMOKRATERNA:
8 mandat

Sandviken 40 minuter
Gävle 25 minuter
Arlanda 100 minuter
Stockholm 120 minuter

AVSTÅND

Sandviken 3,5 mil
Gävle 5 mil
Arlanda 18 mil
Stockholm 21,5 mil

OCKELBO
VISION 2030
PLATS ATT VÄXA
DET GRÖNA OCKELBO

Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet

VI VÄLKOMNAR

Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle

VI VÄXER

Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans

VI SAMVERKAR

Ockelbo samspelar med andra lokalt,
regionalt och globalt

2						OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
13

			

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
14

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
DEN KOMMUNALA KONCERNEN
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
HÄNDELSER UNDER 2020
KOMMUNENS VISION- OCH MÅLPROCESS
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

EKONOMISK STÄLLNING
RESULTATRÄKNING
BALANSRÄKNING
KASSAFLÖDESANALYS
NOTFÖRTECKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
DRIFTSREDOVISNING
INVESTERINGSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
UTBILDNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

39
42
43

SOCIALFÖRVALTNINGEN
VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING
KOMMUNREVISION

Den kommunla koncernen sid. 6

5
6
8
11
13
15
19
20
20
21
22
23
27
28
29
30
35

Väsentliga personalförhållanden sid. 15
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Verksamhetsberättelser sid. 29

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild av Ockelbo kommuns
verksamhet för perioden januari till augusti 2020 och prognos för helåret 2020.

NYCKELTAL

2020-08-31

2019-08-31

5 888

5 919

5 908

5 906

5 896

5 856

60,9

49,8

73,7

80,8

84,2

103,0

Verksamhetens kostnader (mkr)

-306,3

-287,8

-434,1

-425,8

-420,6

-423,8

Verksamhetens nettokostnader

-245,4

-238,0

-360,4

-345,0

-336,4

-320,8

3,1

4,9

4,5

2,6

4,6

3,7

263,2

250,9

376,6

366,7

354,7

343,3

4,9

2,4

2,7

3,4

3,3

5,1

Antal invånare
Verksamhetens intäkter (mkr)

Utveckling av nettokostnader(%)
Skatteintäkter och statsbidrag (mkr)
Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag(%)
Årets resultat (mkr)

2019

2018

2017

2016

18,4

13,6

3,7

9,1

7,0

9,6

Eget kapital

153,0

144,5

134,7

130,9

121,8

114,8

Soliditet (%)

36

37

34

33

33

31

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)

5,8

0,6

0,4

-1,5

-5,7

-8,3

Likviditet(%)

92,5

96,9

81,8

100,2

90,7

92,6

Investeringar (netto)

19,3

27,2

44,9

8,8

20,8

101,0

Långfristig låneskuld (mkr)

161,0

150,0

150,2

150,2

150,2

155,0

Antal anställda

463,0

452,0

452,0

516,0

541,0

538,0
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

KOMMUNENS NÄMNDSORGANISATION
VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADS
NÄMND
GEMENSAM NÄMND
FÖR
VERKSAMHETSSTÖD

SOCIALNÄMND

SOCIALFÖRVALTNING

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

VALNÄMND
REVISION

KOMMUNSTYRELSE

UTBILDNINGS- OCH
KULTURNÄMND

KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNING

UTBILDNINGS- OCH
KULTURFÖRVALTNING

KOMMUNENS BOLAG OCH FÖRBUND
BIONÄR
NÄRVÄRME AB
OCKELBOGÅRDAR AB

INKÖP GÄVLEBORG

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

GÄSTRIKE RÄDDNINGS
FÖRBUND
GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

OCKELBO VATTEN AB

Den ekonomiska utvecklingen i
kommunerna bestäms av den
totala samhällsekonomins utveckling, arbetslöshet, befolkningsutveckling, löne- och prisutveckling,
skatteunderlagsutveckling, statens
agerande samt den egna kommunens ambitionsnivå. 2020 präglas
av pågående Coronapandemin/
Covid-19 och även av ovisshet kring
världsläget.
Den svenska ekonomin hålls uppe
av riktade statsbidrag till välfärden.
Det osäkra prognosläge som under
våren prognostiserades av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR,
kvarstår. Ett scenario för samhällsekonomin istället för en kalkyl för
ett längre perspektiv presenteras.
Vissa svårbedömda variabler, exempelvis löneutvecklingen, även för
den korta sikten, bygger på antaganden, då det i nuläget knappast
är rimligt att lägga prognoser.
Konjunktursvacka blir djupare än
vad som beräknade i våras. Prognosen i augusti ser ut att allt börjar
stabiliserats, såväl i Sverige som i
omvärlden, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under
månaderna mars, april och maj.
Trots att endast drygt fyra månader
återstår av innevarande år är det
långt till målgång för helåret 2020.
Inte minst den globala utvecklingen
präglas av stor ovisshet. Utsikterna
för såväl konjunkturen som det
kommunala skatteunderlaget är
emellertid särdeles ovissa, med
anledning av covid-19.
Bedömningen är att återhämtningen beräknas ta lång tid att ta igen
utifrån samhällsekonomiska konsekvenser som pandemin föranlett.
Ockelbo har de senaste åren legat
på en mycket hög arbetslöshet, i
oktober 2019 låg den på 11,9 % vilket är bland de två kommuner som
har högst arbetslöshet i Gävleborgs
län.
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Arbetslöshetssiffrorna för juli visar
att arbetslösheten minskat vid
jämförelse med föregående tid
samma år. 2019 i juli var 336 personer arbetslösa, 2020 i juli var 272
arbetslösa en minskning med 19
%. Trots den pågående pandemin.
Samarbetet med arbetsförmedlingen är en bidragande faktor.
Befolkningsutvecklingen enligt senast officiella statistik från SCB per
2020-06-30 på en minskning om 20
personer.
Befolkningsutveckling

2020

Antal invånare 31 december
Antal invånare 30 juni
Förändring

2019

2018

5 908

5 906

2

10

5 888
-20

KONCERNEN - FÖRETAG OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

I redovisningen för koncernen
Ockelbo ingår förutom kommunen, Ockelbogårdar AB (100 %) och
Bionär Närvärme AB (ägarandel 24
%) och Ockelbo Vatten AB (100 %).
Hänsyn har ej tagits till det nystartade Ockelbo Kooperativa fastigheter AB (40%) då det ej haft någon
verksamhet under perioden. Under
hösten kommer dock arbetet med
nybyggnation på Hästen att starta.

ökat med 15 mkr i samband med
nybyggnationen. Försäljning av
delar av beståndet har påbörjats.
Bionär Närvärme AB redovisar för
perioden ett överskott för Ockelbos
andel (24 %) om 0,9 mkr (1,2 mkr).
En utdelning till ägarna på 2 mkr
har utbetalats 2020, vilket innebär
480 tkr till Ockelbo kommun. Efter
att ha haft en kraftig tillväxt sedan
starten befinner sig Bionär Närvärme AB nu i en mindre expansiv
fas och företagets ställning tillåter
utdelning.
Ockelbo Vatten AB redovisar för
perioden ett resultat om 1,8 mkr
vilket är betydligt högre än budgeterat. För Ockelbo Vatten AB är
prognosen på helårsbasis att resultatet blir något sämre än budget
dvs ett underuttag av kollektivet
och investeringar bedöms överstiga
budget. Det kvarvarande behovet
av nyupplåning under året bedöms
vara 10 mkr.
Förutom ovanstående företag samverkar kommunen utan att något
egentligt ägande föreligger i tre
kommunalförbund, Gästrike Räddningstjänstförbund, Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvinnare.

RESULTAT

Från och med 2019 gör Ockelbo
kommunkoncern sitt delårsbokslut
per sista augusti. Per 2020-08-31
är resultatet för Ockelbo kommunkoncernen efter konsolidering och
internelimineringar 21,4 mkr när
Ockelbo kommuns semesterlöneskuld beaktats. Det är ett starkare
resultat jämfört med fjolårets 16,8
mkr. Koncernen har haft positiva
resultat de senaste fem åren.
Ockelbogårdar AB redovisar 202008-31 ett resultat på 0,8 mkr (2,0)
mkr. Uthyrningsgraden är fortfarande hög med ett lågt antal lediga
lägenheter. Nybyggnation av 16
lägenheter har pågått under perioden med planerad inflyttning under
2020. Borgensåtagandet gentemot
Ockelbogårdar har genom nya lån
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OCKELBO KOMMUN
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
God ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och
medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för
att möta finansiella problem. Den
ekonomiska utvecklingen i kommunerna bestäms av den totala
samhällsekonomins utveckling, arbetslöshet, befolkningsutveckling,
löne- och prisutveckling, skatteunderlaget, statens agerande samt
den egna ambitionsnivån.

DRIFTSRESULTAT

ÅRSPROGNOS

Prognos för 2020 visar ett överskott
om 12,4 mkr, vilket är 11,6 mkr
bättre än budget. Detta förklaras
till största delen med ökade statsbidrag utifrån satsningen Statsbidrag
för välfärden. Nämndernas redovisar ett bättre resultat än budgeterat, lägre kostnader för avskrivningarna och lägre räntekostnader än
beräknat.
2020

2019

2018

12,4

3,4

9,1

EGET KAPITAL, UTVECKLING

Det egna kapitalet prognostiseras
vara 147 mkr vid utgången av 2020.
Med kommunens positiva resultat
de senaste åren har kommunens
långsiktiga finansiella motståndskraft förbättrats mot tidigare. Prognosen för 2020 med ett positivt
resultat är i enlighet med kommunens målsättning. Delårsbokslutets
årsprognos kommer att finnas med
i höstens budgetprocess.

Kommunstyrelsen redovisar ett
överskott för perioden om 2,6 mkr,
vilket förklaras till största delen av
sjukskrivning och vakanser inom
administration och näringsliv.
Kommunstyrelsens redovisar som
årsprognos att hålla sig inom angiven budgetram.

Skatteunderlagsprognoser görs av
regeringen, Ekonomistyrningsverket (ESV) och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR). Kommunen
använder sig av SKR:s prognos i
budgetberäkningarna i enlighet
med rekommendation.

Årets resultat (mkr)

KAPACITET

Nämndernas resultat per 31 augusti 2020 visar på ett överskott om
11,0 mkr, vilket beror på nämndernas positiva resultat och semesterlöneskuldsförändringen för perioden (2,9 mkr). Årsprognosen visar
på överskott om totalt 1,4 mkr.

Eget kapital (mkr)

2020

2019

2018

147

134

131

		

FINANSIELL STYRKA

Utbildnings- och kulturnämnden
redovisar ett överskott för perioden
om 3,7 mkr. Årsprognos visar på ett
underskott om 1,4 mkr, där avvikelse 1,8 mkr avser gymnasieskolan.

SOLIDITET

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska
styrka. Det visar hur stor andel av
de totala tillgångarna kommunen
själv äger, det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna.
Vid årets slut beräknas soliditeten
till 34 % (34 %).

Socialnämnden redovisar per 31
augusti 2020 ett positivt resultat
på 3,3 tkr. Årsprognos visar på
ett positivt resultat om 2,2 mkr.
Resultatet bygger på att statsbidrag
Covid erhålls.

Soliditet (%)

2020

2019

2018

34

34

33

Semesterlöneskuldsförändringen
för perioden har redovisats på en
övergripande nivå och har inte fördelats ut till styrelser och nämnder.
I årsprognosen ligger semesterlöneskulden på 2019 års nivå.

tkr

Budget
2020

Prognos
2020

Avvikelse
2020

Budget
2020-08-31

Utfall
2020-08-31

Avvikelse
2020-08-31

Utfall
2019-08-31

91 008

91 008

-

60 672

57 875

2 797

55 649

Utbildnings- och kulturnämnd

140 184

141 559

-1 375

93 456

90 385

3 071

91 909

Socialnämnd

148 855

146 680

2 175

99 237

95 910

3 327

91 760

758

758

-

505

487

18

458

-

-

-

-8

-2 857

2 857

-5 964

241 800

12 070

233 804

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen
Valnämnden
Semesterlöneskuldsförändring
Summa styrelse och nämnder
Finansiering
Summa driftsredovisning

380 805

380 005

800

253 870

-8 413

-9 049

636

-5 609

-4 528

-1 081

-3 834

372 392

370 956

1 436

248 261

237 272

10 989

229 970
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LÅNESKULDSUTVEKLING

Låneskulden beräknas att vid årets
slut uppgå till 160,0 mkr. Låneskulden innebär en skuld om 27 tkr per
invånare. Låneskulden har i början
av året ökat i och med att kommunen har förvärvat fastigheter av Wij
Säteri AB och Wij Trädgårdar AB
till ett pris av 13,3 mkr. Köpet har
finansierats genom övertagande av
befintliga lån in totalt 9,3 mkr
Låneskuld (mkr)

2020

2019

2019

160

150

150

RISK
BORGENSÅTAGANDEN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Kommunen har 198 (178) mkr i
borgensförbindelser vilket ungefär
ger 34 (30) tkr/invånare. I dagsläget
fördelas det största åtagandet på
Ockelbogårdar AB 138 mkr, Ockelbo vatten AB om 41 mkr, Lingbo
pumpstation ekonomisk förening
1,4 mkr samt Wij Trädgårdar 1,5
mkr. Dessutom har vi som medlem
i Kommuninvest ekonomisk förening tecknat solidarisk borgen för
föreningens åtaganden. Åtagandet
motsvarar kommunens ägarandel i
Kommuninvest. Vid en riskbedömning är kommunens totala borgensåtagande oroande. Strategin är att
både kommunen och bostadsbolaget minskar sin låneskuld.
Kommunens totala åtaganden vid
årets slut fördelas på borgen 178
mkr samt pensionsskuld 126 mkr,
tillsammans är det 304 mkr, vilket
motsvarar ca 55 tkr/invånare. Det
är ur ett riskperspektiv ett högt
åtagande utifrån att vi är en liten
kommun.

Kommunstyrelsen

Utfall
20-08-31

Utfall
19-08-31

Prognos
2020

19 338

27 079

25 000

-

153

720

Utbildnings- och
kulturnämnden
Socialnämnden
Summa investeringar

-

-

-

19 338

27 232

25 720

BALANSKRAVET

Resultatet per 31 augusti 2020
om 18,4 mkr medför att kommunen uppfyller balanskravet. Även
i årsprognosen klarar kommunen
balanskravet. Målet om totalbudget i balans uppnås för perioden
och som årsprognos, men inte för
samtliga nämnder.
För perioden och som årsprognos
2020 uppfyller Ockelbo kommun
balanskravet även om hänsyn tas
till realisationsförlust vid fastighetsförsäljning.
Belopp i mkr

Augusti
2020

Årets resultat enligt resultaträkningen (mkr)

Prognos
2020

Augusti
2019

18,4

12,4

13,6

18,4

12,4

13,6

18,4

12,4

13,6

Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
Återföring av orealiserade vinster
och förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar (mkr)
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat (mkr)

INVESTERINGAR

Investeringsbudget 2020 fastställdes som utgångspunkt till 7,9 mkr.
Tillägg om 2,8 mkr för inledande
investeringsprojekt vid Wij Trädgårdar och tillägg om 1,5 mkr för inköp
av paviljonger Wij förskola har
under året beslutats. Total investeringsbudget 11,2 mkr (exkl. tidi-gare års ej nyttjade budgetanslag).
Nettoinvestering för perioden är
19,3 mkr inkl köp av fastigheter Wij
Trädgårdar. Årsprognosen beräknas till 25,7 mkr.
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FINANSIELLA MÅL – MÅLUPPFYLLELSE

I en helhetsbedömning av det finansiella läget så bedöms ekonomin bra.
Efter flera års positiva resultat förbättras kommunens ekonomi varje år.
Kommunen redovisar ett totalt resultat för perioden ett överskott om 18,4
mkr. Årsprognosen för 2020 visar på ett positivt resultat om 12,4 mkr.
Finansiella mål

Kommentarer

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning ska genomsyra
kommunens alla verksamheter

Kommunen redovisar ett totalt resultat för
perioden ett över-skott om 18,4 mkr. Prognos
för helåret 2020 uppgår till 12,4 mkr.

Kommunen redovisar ett totalt resultat för
perioden ett överskott om 18,4 mkr.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för
perioden om 2,6 mkr och som årsprognos att
hålla sig inom budgetram.
Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett
överskott för perioden om 3,1 mkr. Årsprognos
visar på ett underskott om 1,4 mkr.

Målet är delvis uppfyllt för såväl perioden
som i årsprognos.
En av kommunens nämnder uppnår inte
målet.

Socialnämnden redovisar ett överskott för
perioden om 3,1 mkr och som årsprognos ett
överskott om 2,2 mkr.
Semesterlöneskuldsförändringen för perioden
har redovisats på en övergripande nivå och
har inte fördelats ut till styrelser och nämnder.
Årets resultat, efter finansnetto, ska vara
minst 2 % av skatter och utjämning

För år 2020 beslutade fullmäktige att ändra
det finansiella målet om att årets resultat,
efter finansnetto, ska vara 2,0 % av skatter
och statsbidrag till att för 2020 vara 0,2 % av
skatter och statsbidrag.

Målet uppfyllt

Resultatet för perioden (inkl jämförelse störande post) är
3,1 % (5,4 %) av skatter och statsbidrag.
För prognostiserad årsprognos 2020 är resultatet 7,0 % (0,9 %) av skatter och statsbidrag.
Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras.
Vid ny/ombyggnad kan upplåning ske utifrån
separat bedömning

Investeringarna under 2020 har och kommer
att självfinansieras.

Amortering av låneskulden sker med minst
1 % årligen

Låneskulden kommer vid årets slut att uppgå
till 160 mkr. Amortering kommer inte att
genomföras.

Målet ej uppfyllt

Soliditeten ska årligen öka med 2 %

Soliditeten för perioden ligger på 36 % och vid
bokslut 2019 var den 34 %
Soliditeten för årsprognos 2020 bedöms till
34 %.

Målet ej uppfyllt

Målet uppfyllt

Genom separat fullmäktigebeslut har låneskulden ökat i och med förvärv av fastigheter.
Köpet har finansierats genom övertagande av
befintliga lån in totalt 9,3 mkr

10						OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
21

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2020

NÄRINGSLIV

CORONAPANDEMI/COVID-19

BUDGETPROCESS

I slutet av 2019 började det dyka
upp fall av en ny virussjukdom i
Kina. Den visade sig vara aggressiv och spred sig snabbt främst i
staden Wuhan. Många blev svårt
sjuka och många avled. Inget vaccin
fanns eftersom viruset inte förekommit bland människor tidigare.
Viruset började sedan snabbt sprida sig mot andra delar av världen.
1 februari klassade regeringen
infektionssjukdomen covid-19
som samhällsfarlig sjukdom. Den
31 januari hade Sverige sitt första
konstaterade fall. I februari började kommunerna arbeta kring att
förbereda för en annalkande stor
sjukdomsspridning.

FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN UNDER
2020

Det som präglat årets första åtta
månader är coronapandemin/
Covid-19.

Den 11 mars deklarerade WHO –
världshälsoorganisationen, att det
då hade uppfyllt kriterierna för
att benämnas som en pandemi,
en epidemi som spridits till flera
världsdelar. Den 13 mars gick kommunen upp i ett så kallat stabsläge.
Krisledningsgruppen var tidigare
aktiverad. Efter detta blev situationen snabbt värre och kommunens
verksamheter fick ställa om till att
nu arbeta i ett annorlunda läge. Arbete med utvärdering av händelsen
är påbörjad.

SAMMANTRÄDEN UTSKOTT

Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus beslutade
kommunstyrelsen att utskott och
övriga organ som fanns inplanerade inom kommunstyrelsen skulle
ställas in med giltighet till och med
den 31 augusti 2020.
Utskotten kommer att återgå till
fastställd sammanträdesordning
med början från 1 september 2020
via digitala sammanträden. Folkhälsa Brå, KPTR och näringslivsråd
ställs i nuläget in till och med den
31 december 2020.

			

Utifrån rådande omständigheter
ändrades budgetprocessen med
att förberedelse och beslut om
preliminära ramar i juni 2020 har
ställts in. Budgetbeslutet hänför
till kommunstyrelsen i oktober och
fullmäktige i december. Detta i
enlighet med fastställd tidplan. Planeringen är att ekonomiutskottet i
oktober 2020 kommer att genomföras.

För att förhindra smittspridning
av viruset covid-19, skydda riskgrupper och personer med samhällsviktiga arbeten har partierna
i fullmäktige, via sin gruppledare,
undertecknat en överenskommelse
om förutsättningarna för hur kommunfullmäktiges sammanträden
under 2020 ska genomföras. Antalet ledamöter och tjänstgörande
ersättare som ska delta i fullmäktiges överläggningar har beslutats till
23 personer.

Covid-19 har drabbat många
företag hårt. Flertalet företag i
kommunen har varslat och gått ner
i tid, korttidsarbete. Företag i de
flesta branscher är påverkade och
många vet inte hur det kommer
bli till hösten. Under våren blev
distansarbete och digitala möten
ett naturligt inslag. För besöksnäringen är pandemin ett dråpslag
och många har det mycket tufft,
medan vissa har klarat sig riktigt
bra. Region Gävleborg tog snabbt
beslut om stödinsatser till företag
och kommuner. Det har möjliggjort
”Förstärkt rådgivning”, som innebär att företagare kan kontakta
näringslivsenheten och nyttja två
kostnadsfria rådgivningstimmar
hos konsulter.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER
DETALJPLANER/FÖRSÄLJNING TOMTER

Detaljplanen för flerfamiljshus vid
vattentornet (Rävbacken) är klar.
Byggnationen av ett flerfamiljshus
med åtta (8) lägenheter beräknas
att påbörjas under hösten 2020.
En detaljplan för flerfamiljshus,
på tomten vid gamla apoteket är
under framtagande. Under våren
2020 har en detaljplan för flerfamiljshus, på hästbacken (bredvid
Wij maskincenter) initierats och är
under framtagande tillsammans.
Ett prioriterat området är att ta
fram nya tomter i attraktiva lägen.

UPPRÄTTANDE AV KOMMUNÖVERGRIPANDE ÖVERSIKTSPLAN
SAMMANTRÄDEN PÅ DISTANS

Riktlinjer för sammanträden på
distans för kommunstyrelsen och
nämnder i Ockelbo kommun har
beslutats. Riktlinjerna är ett komplement till Reglemente för arbetsformer. Kommunallagen (KL) tillåter
att styrelse/nämndsammanträde
får äga rum på distans under de
förutsättningar som föreskrivs av
fullmäktige.
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Översiktsplanen ska tjäna som ett
övergripande strategidokument
och en politisk viljeinriktning för
hur kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på kort och lång
sikt. Arbetet med ny översiktsplan
pågår med projektledare från
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS). Projektplan är
framtagen.
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LOKALBEHOVET FÖRSKOLAN

För att möta lokalbehovet inom
förskolan har under augusti 2020
en paviljong med två förskoleavdelningar som rymmer två avdelningar köpts in. Paviljongerna kommer
att placeras i anslutning till Wij
förskola.

WIJ TRÄDGÅRDAR

Kommunen har följt tidplanen enligt fullmäktiges beslut för övergång
till förändrad drift- och ägandeform
för Wij Trädgårdar. Kommunen har
tagit över drift och skötsel av trädgårdsparken. Kommunfullmäktige
beslutade i mars 2020 att förvärva
fastigheterna Wij Trädgårdar. Efter
upphandlingsprocess för de kommersiella delarna har det under
våren arbetats med avtalsdetaljer
för ny entreprenör. Avtal tecknades
i juli med ett lokal lokalt bolag som
kommer att driva de kommersiella
delarna. Platsen Wij Trädgårdar
är en viktig kugge för Ockelbos
besöksnäring och arbetet med att
revidera besöksnäringsstrategin
fortsätter under hösten.

KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖRENINGEN
HÄSTEN

kommer att blockhyra den nya
byggnaden med 17 lägenheter på
fastigheten Hästen 8. Lägenheterna riktas mot personer över 65
år. Kommunfullmäktige beslutade
våren 2020 att försälja fastigheten
Hästen 8 till Ockelbo Kooperativa
Fastigheter AB. Ett partneringsavtal
har tecknats med byggentreprenör
och bygglov har beviljats. Föreningen är långt i sin projektplanering att
kontakt tagits med kreditgivare och
behovet av en kommunal borgen
aktualiserats. Den totala byggkostnaden ska täckas av bottenlån,
byggkreditiv och medlemsinsatser.

FÖRETAGSKLIMAT

Svenskt Näringslivs definition av
företagsklimat är summan av de
attityder, regler, institutioner och
kunskaper som möter företagaren
i vardagen. I maj släpptes Svenskt
Näringsliv enkätsvaren kring
företagsklimatet och det sammanfattande omdömet för Ockelbo
är i princip oförändrat mot 2019.
Enkäten gick till 181 företag i kommunen med minst en anställd och
90 svarade. Rankingen släpps den
23 september 2020.

DIGITAL MÖTESTEKNIK

Ett ökat användande av digital mötesteknik för att minska resande,
tillgång till alternativa bränslen och
fortsatt samarbete med projektet
Hållbart resande, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
(VGS) är områden som det arbetats
med under året.

KOMMUNIKATION

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

STRATEGISK KOMMUNIKATION

Arbetet tillsammans med förvaltningarna för att skapa kommunikationsplaner och stötta
förvaltningarna i deras kommunikationsarbete pågår. Fortlöpande
säkerställs det att allt kommunikationsarbete sker enligt GDPR.
Lagen om tillgänglighet till digital
offentlig service började gälla den 1
januari 2019. Webbdirektivet syftar
till ökad digital tillgänglighet för alla
användare. Processen med detta
pågår.
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KOMMUNENS VISIONS- OCH MÅLPROCESS
VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA

Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande mål
nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strategier utarbetats. Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i
stort och smått, Teknik som underlättar, Utveckla samhället, Torgför Ockelbo, och Ständiga förbättringar Därefter och utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.

FINANSIELLA MÅL

Parallellt med strategierna finns kommunens finansiella mål fastställda.

OCKELBO KOMMUNS STYRMODELL

En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga hur
det går till att besluta vad som ska utföras. Styrmodellen ska säkerställa
att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheten samt hur
resurser fördelas så att målen uppnås.
Ockelbo kommuns styrmodell består av nedanstående mål och beslutsnivåer:
Mål nivå

Beslutsnivå

Vision 2030 – Plats att växa
Kommunövergripande strategier
Nämndernas mätbara mål

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Verksamhetsplaner
Handlings/aktivitetsplaner (vid behov)

Kommunchef/förvaltningschef
Verksamhetsansvarig

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunens Vision 2030 är väl förankrad i kommunen och är aktuell och
önskvärd. Vid sammanställning av måluppfyllelse framgår det att Visionen
genomsyrar de fastställda målen. Styrelse och nämnder arbetar utifrån
fastställd styrmodell. Utifrån de av fullmäktige fastställda mätbara mål
2020 redovisats måluppfyllelse. Mätbara mål finns framtagen av varje
nämnd och för varje strategi.
Samtliga nämnder har arbetat utifrån Vision 2030, kommunövergripande strategier och utifrån nämndernas mätbara mål. Måluppfyllelse har
bedömts uppfyllt, inte uppfyllt, delvis eller påbörjat. Man kan tydligt se
att både att utifrån det arbete som pågår och utifrån de mätbara målen
på verksamhetsnivå är tydligt kopplade till Visionen och strategierna. De
mätbara målen genomsyras av tankarna till Vision 2030 och till de kommunövergripande strategierna.
Personalstrategiska mätbara mål har utarbetats (tre mätbara mål) och
finns angivna i väsentliga personalförhållanden. Målen hänförs till den
övergripande strategin Trygga kompetensförsörjningen: Kommunen ska
vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens. För fastställda mål kommer måluppfyllelse inte att
uppnås för året.
Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas mätbara mål redovisas under
respektive nämnd. På grund av rådande pandemi har flertalet mätbara
mål inte kunnat genomföras. Ambitionen är att del av målen ska kunna
genomföras under hösten. Flera av målen kommer att överföras till 2021.
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VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA
DET GRÖNA

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

VI VÄLKOMNAR

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

VI VÄXER

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

VI SAMVERKAR

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

KOMMUNÖVERGRIPANDE STRATEGIER
TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
•
•
•

Skolor som höjer utbildningsnivån i kommunen lägger grunden för framtida kompetensförsörjning.
Vuxenutbildning i olika former som möter kommunens och näringslivets behov.
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens.

VÄRNA MILJÖN I STORT OCH SMÅTT
•
•
•
•

I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar och material.
Vi arbetar för en biologisk mångfald i vatten, skog och mark.
Maten i kommunens verksamheter ska i hög grad vara ekologisk och närproducerad.
Återbruk och källsortering ska vara självklarheter liksom att minska svinn.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
•

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

UTVECKLA SAMHÄLLET
•

Ockelbo kommun ska vara ett tryggt, attraktivt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar samt verkar för goda kommunikationer.

TORGFÖR OCKELBO
•

Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
•

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att kommunen som organisation
arbetar med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
INLEDNING

Syfte med personalberättelsen
är att återge och följa upp personalstrategiska mål, nyckeltal samt
att ge en samlad beskrivning över
kommunens medarbetare. Även
gällande lagstiftning anger att det
ska anges väsentliga personalförhållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska anges.

COVID-19

Det som har präglat året 2020 är
pandemin, Covid-19. För att förhindra smittspridning av viruset har
flertalet ställningstaganden genomförts. Den 20 mars 2020 sammanställdes ett material med information utifrån ett personalperspektiv.
Informationen har kontinuerligt
presenterats på kommunens
intranät. Information som kontinuerligt presenterats är:
• Till Dig som chef
• Om Du har symtom
• Tillfälligt slopat karensavdrag
• Smittbärarpenning
• Om Du känner oro över att gå
till jobbet
• Jobba hemifrån
På grund av pandemin beslutade
kommunstyrelsen i mars 2020 att
de utskott som fanns inplanerade inom kommunstyrelsen skulle
ställas in med giltighet till och med
den 31 augusti 2020. Detta berörde
även personalutskottet.

PERSONALSTRATEGISKA MÅL

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

			

UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN
EN GOD, SUND OCH GRÖN ARBETSMILJÖ

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är ändamålsenligt. Vägledning, information och dokument
till de flesta arbetsmiljöområden
t finns att hämta i kommunens
chefshandbok. Behovsrelaterade
partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar ska genomföras kontinuerligt. Inga arbetsmiljöutbildningar
har genomförts under våren 2020
på grund av rådande omständigheter. Utbildning kommer att
genomföras under hösten i Bollnäs
och i Corona säkra lokaler.

ETT GOTT SAMVERKANSKLIMAT

Avtal om samverkan och arbetsmiljö tydliggör kopplingen mellan
samverkan och arbetsmiljö. Strukturen i avtalet visar på vad som ska
göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Samverkansavtalet ersätter
förhandlingsskyldigheten och
informationsskyldigheten enligt
medbestämmandelagen.
Vid nämndernas samverkansgrupper deltar representant från
personal.

ETT ARBETE ATT VÄXA I
MEDARBETARENKÄT

Medarbetarenkät har genomförts
och med en svarsfrekvens om 82
%. Med medarbetarundersökningen som underlag skapas goda
förutsättningar för ett fortsatt
utvecklingsarbete. Ett arbete som
kommer att diskuteras vidare under hösten 2020.

CHEFDAGAR

Chefdagar genomförs varje år och
är en del av det fortsatta personalstrategiska arbetet. Två utbildningsdagar för chefer, enhetschefer och
skyddsombud planeras att genomföras varje år, en dag på våren och
en dag på hösten. Chefsdagarna
har kompletterats med frukostmöten. Under 2020 har en utbildningsdag genomförts och en dag
kommer att genomföras digital.
Frukostmöten genomförs digitala.

MEDARBETARDAGAR

Dagarna är riktade till kommunens
alla medarbetare och kommer att
genomföras årligen. Medarbetardagar (avser en för- eller en eftermiddag) Dagarna kommer inte att
genomföras under 2020.

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

Enligt planering har processen med
en medarbetarpolicy hänförts till
2020. Arbetet flyttas till 2021 och i
samband med framtagandet av ett
personalpolitiskt program. Detta
program innefattar: arbetsmiljöpolicy, medarbetarpolicy och ledarskapspolicy.

FRISKVÅRD

Utifrån resultatet från tidigare års
medarbetarenkät finns erbjudande
om friskvård för kommunens alla
samtliga månadsanställda. Timanställda har tillgång till gratis simning en gång per vecka. Erbjudande
om friskvård för alla personal i
kommunen kvarstår. Friskvårdssatsningen inleddes 2013. Friskvårdspengen har fr o m 2018 höjts
från 800 kronor/medarbetare och
år till 1 500 kronor/medarbetare
och år.
Uppföljning
Friskvård i kronor/
anställd

1 500

1 500

Antal aktuella användare

544

486

Antal som beställt eller
registrerat

198

206

Antal som registrerat

36%

42%

265 219

296 731

Utfall i kronor
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
LÖNEKARTLÄGGNING

Har genomförts för 2019 och
rapport och analys finns utarbetad.
Ockelbo kommun har som mål
att vara en attraktiv arbetsgivare
där alla medarbetare ska ha lika
rättigheter, möjligheter och skyldigheter. En förutsättning för det
är att bedriva ett aktivt arbete för
likabehandling i jämställdhets- och
mångfaldsfrågor. En del i det lagstadgade aktiva arbetet för likabehandling i jämställdhetsfrågor är
lönekartläggning.
En väl genomförd lönekartläggning
utgör även ett bra underlag inför
lönerevision. Lönejusteringar på
grund av osakliga löneskillnader
mellan kvinnor och män kan bli
kostsamma om de inte på ett tidigt
stadium upptäcks och åtgärdas.
Ockelbo kommuns bestämmelser
och praxis vid lönesättning förhåller sig könsneutrala. Det har
konstaterats att det saknas uttalad
strategi för hur lönebilden och
lönestrukturen ska utvecklas som
inrymmer hur vi både kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare, vilket kan behöva utvecklas
i syfte att öka förståelsen för det
systematiska lönebildningsarbetet.

HELTIDSRESAN/ALAMANCO

Vid personalutskottet i november
2019 presenterade utvecklingsföretaget Alamanco sin företagsidé.
Företagets utvecklingsstrategi är att
öka de anställdas insikt och förståelse för hur de fungerar och samarbetar genom att aktivt leda processer på arbetsplatser. Nyckeln till
framgång är flexibilitet, samverkan,
delaktighet och helhetssyn. Socialnämnden har efter presentationen
beslutat att genomföra företagets
utvecklingsstrategi inom i första
hand inom äldreomsorg och hemtjänst. Alamancos utbildningsinsatser 2020 ställdes in på grund av
rådande pandemi.

RIKTAD LÖNESATSNING OM 600 KR/MÅNAD

En riktad lönesatsning för yrkeskategorin undersköterskor har
genomförts inför 2020. Tillsvidareanställda och vikarierande
undersköterskor i kommunen inom
särskilt boende, hemtjänst och
hemsjukvård har erhållit fr o m 1
januari 2020 en riktad lönesatsning
med 600 kronor/månad och per
heltidstjänst.

Avtalsrörelsen 2020 skulle ha varit
klar senast den 31 mars, men har
på grund av Covi-19 skjutits upp till
den 1 oktober 2020.

PROJEKT HELTID SOM NORM

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet
(Kommunal). Målet är att heltidsarbete ska bli det normala inom
välfärden. Projekt kommer att pågå
under perioden 2017–2021. Ockelbo kommun deltar i detta projekt.
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MÅLUPPFYLLELSE
PERSONALSTRATEGISKT MÅL
OCKELBO KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE

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

PÅGÅENDE UPPDRAG

RIKTAD LÖNESATSNING 2020

Beslut om lönesatsningen fr o m 1
januari 2020 har inte genomförts.
Processen återupptas under hösten 2020.

UTVECKLINGSPROGRAMMET FRAMTIDA LEDARE

Programidén är att tillsammans
hitta framtida ledare och utbilda
dem inom ramen för det kommunala uppdraget. Satsningen vänder
sig till som inte redan arbetar som
chef/ledare. De närmaste åren
behöver länets kommuner anställda rekrytera många kompetenta
ledare. För att klara denna och andra utmaningar samverkar länets
kommuner i utvecklingsprogrammet Framtida ledare. Under 2020
har kommunen inga deltagare.

UPPVAKTNINGSREGLEMENTE

Nuvarande uppvaktningsreglemente fastställdes 2014-09-03 och
aktualisering av reglementet har
påbörjats. Det som behöver säkerställas är att utforma riktlinjer
med en bättre styrning och diskussion vilka grupper som ska ingå
och vilka beloppsnivåer som ska
gälla. En arbetsgrupp bestående av
ordförande och vice ordförande att
tillsammans med personalchef och
controller har i uppdrag att utarbeta ett förslag till reglemente.

			

MÅLUPPFYLLELSE PERSONALSTRATEGISKA MÄTBARA MÅL
Mätbara mål

Måluppfyllelse

Sjukfrånvaron ska inte öka
Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt
En värdegrund för kommunen ska utarbetas
Antal heltidstjänster ska öka procentuellt (utgångspunkt bokslut
2019-12-31)
Kommentarer:
Sjukfrånvaron har ökat från 6,5 % till 8,2 % vid jämförelse med 2019-12-31. Sjukfrånvaron
har även ökat vid jämförelse med samma period föregående år (från 6,4 % till 8,2 %).
Antal medarbetare som procentuellt nyttjar friskvårdsinsatser har minskat vid jämförelse
med samma period föregående år.
Arbetet med att utarbeta en värdegrund för kommunen hänförs till 2021.
Statistik över antal heltidstjänster redovisas i samband med årsredovisning 2020.

SJUKFRÅNVARON

Det som präglas 2020 är pågående pandemi som visar på en ökad
sjukfrånvaro.
Gällande lagstiftning anger att det
i samband med delårsbokslut och i
årsredovisningen ska anges väsentliga personalförhållanden, där
speciellt sjukfrånvaro ska anges.
Långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron för kvinnor respektive män
samt sjukfrånvaron för anställda i
åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år
och 50 år eller äldre ska anges.
Den totala sjukfrånvaron redovisas
i relation till arbetstid enligt avtal.
Den totala sjukfrånvaron per 31
augusti 2020 är 8,2 % att jämföra
med 6,4 % vid bokslut 2019. Jämförelse med samma period 201908-31 (6,5 %) visar även på en ökad
sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har
ökat vid jämförelse med årsskiftet.
Uppföljning av sjukfrånvaron görs
kontinuerlig.
Att beakta vid jämförelsen är att
i och med att beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer så
påverkas förändringen markant vid
enstaka sjukfrånvarotillfällen.
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Sjukfrånvaro i %

2020-08-31 2019-08-31

Total sjukfrånvaro

8,2

6,5

- varav
långtids sjukfrånvaro

29,4

38

Sjukfrånvaro för kvinnor

9,0

7,4

Sjukfrånvaro för män

4,9

3,2

29 å eller yngre

5,7

6,9

30-40 år

7,6

6,3

50 år eller äldre

9,6

6,2

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro som avser frånvaro
under en sammanhängande tid
av 60 dagar eller mer benämns
långtidssjukfrånvaro. Frånvaro med
tidsbegränsad sjukersättning ingår
i beräkningen.
Per 31 augusti 2020 står långtidssjukskrivningarna för 29 % (38 %) av
den totala frånvaron. Kontinuerlig
uppföljning av sjukfrånvaron görs
och antal långtidssjukskrivningar
per augusti 2020 har minskat.
Långtidssjukfrånvaro över tid har
successivt minskad från en väldigt hög nivå (som högst 52 %),
vilket förklaras av konsekvenser
av gällande lagstiftning, rehabiliteringskedjan, vilket resulterat i att
fler personer har återrehabiliterade helt eller delvis eller slutat sin
anställning.

17

En överenskommelse om samarbete mellan kommunen och Försäkringskassan finns. Överenskommelsen har utvecklat samverkan
med att arbeta med att förebygga
ohälsa samt arbetet med anställda
sjukskrivna. Kommunens företagshälsovård är oftast en part i rehabiliteringsarbetet.

PERSONALSTATISTIK
ANTAL ANSTÄLLDA

I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsanställda.
Totalt görs ca 700 utbetalningar av
löner och arvoden varje månad.
Den 31 augusti 2020 hade Ockelbo
kommun totalt 463 månadsanställda.

ANTAL ANSTÄLLDA/ANSTÄLLNINGSFORM
Styrelse/nämnd
Tills vidare

2020-08-31

2019-08-31

407

420

Visstid

56

91

Summa

463

511

- tillsvidare i %

88%

82%

- visstid i %

12%

18%

Antalet månadsanställda har ökat
med 11 personer vid jämförelse
med 31 december 2019. Vid jämförelse med samma period föregående år är minskning 48 personer.
2020-08-31
Styrelse/nämnd

2019-08-31

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Socialnämnden

196

16

212

195

11

206

Utbildning och Kultur

142

36

178

166

39

205

31

42

73

51

49

100

Summa

369

94

463

412

99

511

Procentfördelning

80%

20%

81%

19%

Kommunstyrelsen

Av kommunens 463 månadsanställda är 80 % kvinnor och 20 %
män. Samtliga verksamheter har
en tydlig dominans av kvinnor. Av
kommunens månadsanställda finns
84 % inom vård, skola och omsorg.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
COVID-19

Mycket kommer att vara beroende på hur coronaviruspandemin
kommer att utveckla sig till hösten
och framåt. Om smittspridningen
tar ny fart så kommer detta arbete igen att behöva prioriteras och
ges mycket tid. Arbetet med en
utvärdering av hur hanteringen av
coronaviruspandemin kommer att
prioriteras.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Ockelbo fortsätter att växa och
ambitionen är att befolkningen
kontinuerligt ska öka. Detta skapar
förutsättningar för att fortsätta att
satsa på verksamheterna. Ockelbos
tillväxt är beroende av möjligheterna till en tät och stabil pendling när
det gäller både arbete, service och
fritid. Framtida kommunikationer
är en viktig tillväxtfaktor för kommunen.

TILLVÄXTFAKTORER I OCKELBO KOMMUN

Viktiga tillväxtfaktorer i kommunen
är förskola, grundskola och vuxenutbildning. Att skapa sysselsättning
för medborgarna och med en utvecklad kollektivtrafik som gynnar
till pendling. Framtida kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor.
Näringsliv och samhällsplanering
är viktiga områden där kommunen
arbetar intensivt med att tillgodose
de förutsättningar som finns för
företagsetableringar.
Arbetet med översikts- och bostadsförsörjningsplan kommer
att prägla kommunen ett antal år
framåt och det är viktiga satsningar. Arbetet pågår och är ett omfattande område. Projektplan finns
framtagen. Den valda tidshorisonten för Ockelbos nya översiktsplan
kommer att vara år 2040. Under arbetet med den nya översiktsplanen
kommer framtidsbilder och mål att
tas fram som visar på hur kommunen vill att Ockelbo ser ut år 2040.

			

SAMVERKAN

Dessa kommer att utgöra grund till
översiktsplanens ställningstaganden och övergripande planeringsinriktning. Översiktsplanen planeras
att antas preliminärt av kommunfullmäktige våren/sommaren 2023.

BOSTADSFÖRSÖRJNING

Bostadsbyggandet är ett viktigt område för kommunen. För att få till
stånd nya, centralt belägna lägenheter samverkar kommunen med
Ockelbogårdar och den kooperativa hyresrättsföreningen Hästen.
Här är också det lokala näringslivet
en mycket viktig samarbetspartner.
Bostadsförsörjningsprogrammet
bör uppdateras. Behov av att
genomföra en analys av bostadsmarknaden kommer att prioriteras
under kommande år. Vidare ska
det ske en fortsatt satsning för att
ta fram attraktiv industrimark för
etableringar.

SAMHÄLLSPLANERING

Framtagandet av detaljplaner och
möjliggörandet av byggnation
är prioriterade fokusområde för
kommunen. Det är stor efterfråga
på bostäder och framtagandet av
detaljplaner och möjliggörandet av
byggnation är ett viktigt fokusområde för kommunen.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

En nyckelfråga för fortsatt god
välfärd i kommunen är att arbeta
för att tillgodose kompetensförsörjningen inom alla kommunala verksamheter, i synnerhet till bristyrken
inom skolan och omsorgen. Utbildningssektorn i hela landet har stora
utmaningar. Bristen av behöriga
pedagoger är redan påtaglig och
den kommer att öka. Kommunen
ska fortsätta att utvecklas som en
attraktiv arbetsgivare samt se över
olika former av utbildningsmöjligheter för att möta dagens och
framtidens kompetensbehov.
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Kommunens organisation har flera
små enheter med få handläggare
med specialistkompetens, vilket
gör det sårbart. För att möta detta
behöver fortsatt utveckling av ökad
samverkan prioriteras, både internt
och speciellt externt.
Arbetsmarknadsåtgärder och
kompetensförsörjning inom kommunens verksamheter är fortsatt
viktiga fokusområden. En fortsatt
satsning på förbättrade förutsättningar för företagarna i kommunen
är en viktig del i detta. De bästa
vägarna till framgång är genom
samverkan, både mellan kommunens olika enheter och med andra
aktörer i samhället.

DIGITALISERING

Digitalisering är ett viktigt fokusområde framåt för samtliga nämnder
i kommunen. Arbetet med årets
Digitaliseringsplan påbörjades i
början av året enligt plan, men fick
på grund av Coronapandemin läggas åt sidan. Arbetet pågår kontinuerligt och kommer att prägla det
framtida arbetet för alla. Planen
omfattar nivåerna kommungemensam nivå, förvaltningsgemensamma nivå samt verksamhetsnivå.
Syftet är att öka digitaliseringen i
kommunens verksamheter. I den
finns ett antal mål kopplade till
fokusområden, kommungemensamma digitala satsningar, infrastrukturella förändringar samt mål
för digitaliseringen på verksamhetsnivå.

ARBETSMARKNADSPOLITIK

Under senare delen av 2019 har
kommunen haft en dialog med
arbetsförmedlingen om hur samarbetet mellan kommunen och
arbetsförmedlingen ska se ut 2020.
Dialogen där parterna har speglat
varandras bilder om samarbetet
och hur en gemensam strategi ska
se ut framåt. Överenskommelsen
avser 2020 där diskussioner pågår
om strategi för 2021.
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EKONOMISK STÄLLNING
RESULTATRÄKNING

Kommunen
2020-08-31

tkr
Verksamhetens intäkter

Kommunen
2019-08-31

Koncernen
2020-08-31

Koncernen
2019-08-31

52 782

49 806

96 203

98 946

Verksamhetens kostnader

1

-290 055

-279 778

- 320 919

-316 300

Av- och nedskrivningar

2

-8 122

-8 026

- 12 366

-16 220

Verksamhetens nettokostnader

3

-245 395

-237 998

- 240 923

-233 574

Skatteintäkter

4

178 405

178 987

178 405

178 987

Generella statsbidrag och utjämning

4

84 762

71 948

84 762

71 948

17 771

12 937

- 22 244

17 361

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

5

1 355

1 512

910

1 542

Finansiella kostnader

5

-747

-851

1 798

-2 090

18 379

13 598

21 356

16 813

18 379

13 598

21 356

16 813

Resultat efter finansiella poster
Extra ordinära poster
Resultat

PROGNOS
tkr

Verksamhetens intäkter

Budget

Kommunen
Prognos

Utfall

2020

2020

2019

105 709

105 466

114 291

-478 101

-476 422

-475 269

-13 569

-12 433

-12 039

-385 961

-383 389

-373 017

Skatteintäkter

270 347

268 244

268 350

Generella statsbidrag och utjämning

Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

117 332

127 142

107 922

Verksamhetens resultat

1 718

11 997

3 255

Finansiella intäkter

1 100

1 522

1 438

-2 000

-1 121

-1 277

818

401

161

818

12 398

3 416

Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extra ordinära poster
Årets resultat
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BALANSRÄKNING
tkr

Kommunen
2020-08-31

Kommunen
2019-08-31

Koncernen
2020-08-31

Koncernen
2019-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Maskiner, inventarier och fordon
Pågående investeringar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Fastigheter under exploatering

272 732

234 038

7 067

Kortfristiga placeringar

443 095

30 266

7 224

35 410

28 937

32 636

315 960

302 084

551 970

507 274

2 174

3 017

2 174

3 017

-

713

745

18 774

33 815

20 332

Förråd
Fordringar

518 593

25 228

3 111

57 374
6 805

1 000

1 000

1 000

1 000

79 345

67 349

79 345

63 260

Omsättningstillgångar

107 747

90 140

117 047

88 354

SUMMA TILLGÅNGAR

423 707

392 224

669 017

595 628

134 668

130 927

164 799

158 724

18 379

13 598

21 356

16 813

153 047

144 525

187 079

175 536

34 552

31 595

35 725

33 760

-

4 999

4 617

34 552

31 595

40 724

38 377

Långfristiga skulder

159 463

150 200

356 413

317 442

Kortfristiga skulder

76 645

65 903

84 801

64 273

236 108

216 103

441 214

381 715

423 707

392 224

669 017

595 628

Borgensåtaganden

178 135

177 658

31 165

10 973

Ansvarsförbindelser

128 574

132 277

128 742

132 436

Summa ställda panter och ansvarsförbindelser

306 709

309 935

159 907

143 409

Likvida medel

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar (inkl löneskatt)
Latent skatt
Summa avsättningar
SKULDER

Summa skulder
SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL
Ställda panter och ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS
tkr

Delårsbokslut
2020-08-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

18 379

Justeringar för avskrivningar och nedskrivningar

8 122

Övriga justeringar
Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar

2 119

Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital

28 620

Ökning (-)/minskning (+) exploateringsfastigheter

686

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar

-3 093

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga placeringar
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder

-6 313

Kassaflöde från den löpande verksamheten

18 400

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering av materiella tillgångar

-19 335

Investering av finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar

1 640

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-17 695

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av långfristiga fordringar
Nyupptagna lån

9 263

Amortering av skuld
Vilkorade ägartillskott
Förändring av övriga långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 763

Årets kassaflöde

11 468

Likvida medel vid årets början

67 877

Likvida medel vid periodens slut

79 345

Förändring av likvida medel

11 468
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NOTFÖRTECKNING
Not Text
1

Semesterlöneskuldsförändring
Semesterlöneskuldsförändring per augusti 2020 har beräknats och finns med i resultatet för perioden (2 857 tkr).
I årsprognosen ligger semesterlöneskulden på 2019 års nivå.

2

Avskrivningar
De planenliga avskrivningarna beräknas bli i likhet med budgetering.

3

Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter och kostnader har eliminierat från interna poster
Interna poster

2020-08-31

2019-08-31

Resultaträkning inkl interna poster
verksamhetens intäkter

93 024

70 691

-330 297

-300 663

Avskrivningar

-8 122

-8 026

Nettokostnad

-245 395

-237 998

-32 120

-20 885

32 120

20 885

-

-

60 904

49 806

verksamhetens kostnader

Interna poster
verksamhetens intäkter
verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Nettokostnad
Exkl int. poster
verksamhetens intäkter
verksamhetens kostnader

-298 177

-279 778

Avskrivningar

-8 122

-8 026

Nettokostnad

-245 395

-237 998
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4

Skatteintäkter och utjämning

Årsbudget

Budget

Delårsbokslut

Årsprognos

2020

8/31/2020

8/31/2020

2020

271 180

180 787

181 131

271 697

Prognos slutavräkning

-833

-555

-2 726

-3 453

Summa skatteintätker

270 347

180 231

178 405

268 244

77 307

51 538

50 151

75 226

6 174

4 116

4 041

6 061

13 242

8 828

8 633

12 950

5 153

3 436

3 523

5 285

Fastighetsavgift

12 946

8 631

8 887

13 330

Generella bidrag

2 509

1 673

9 527

14 291

Summa kommunal utjämning

117 332

78 222

84 762

127 142

Summa skatter och utjämning

387 679

258 453

263 166

395 386

Skatteintäkter
Prel kommunalskatt

Kommunal utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämningbidrag
Mellankommunl utj LSS

Regleringsavgift

5

Finansiella intäkter
De finansiella intäkterna avser borgensavgift, återbäring Kommuninvest samt intäkter från
inkassoverksamheten.

6

Finansiella kostnader
De finansiella kostnaderna består av kostnadsräntor på av kommunen upptagna lån
Låneskulden har ökat i och med förvärv av fastigheter. Köpet har finansierats genom övertagande av
befintliga lån om totalt 9,3 mkr. Låneskulden kommer vid årets uppgå till 160 mkr. Vid omsättning av lån
genomförs amortering under hösten 2020.
Förändring i ansvarsförbindelser

Kommunen

Kommunen

Kommunen

2020-08-31

2020-12-31

2019

129 145

129 145

136 936

Ansvarsförbindelser (inkl löneskatt)
Ingående ansvarsförbindelse
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar

3 601

3 893

4 321

- 5 418

- 8 142

- 7 442

1 246

1 142

- 828

128 574

126 038

132 987

Sänkning av diskonteringsräntan
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Lagen föreskriver att kommunerna
ska göra minst ett delårsbokslut
per år och om det upprättas endast
ett delårsbokslut ska perioden omfatta minst sex månader. Ockelbo
kommuen och Ockelbogårdar AB
sammanställer delårsbokslut för
perioden per 31 augusti varje år. I
koncernen ingår även Bionär Närvärme AB och Ockelbo Vatten AB.
Redovisning av delårsbokslutet har
skett enligt god redovisningssed
och i överensstämmelse med Lag
om kommunal bokföring och redovisning (LKB). Redovisningen bygger också på rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR).

KOMMUNEN

Samma redovisningsprinciper som
används i årsredovisningen har
tillämpats vid upprättande av en
delårsrapport förutom det som är
angivet nedan.
Redovisningen har upprättats i
enlighet med Lag om kommunal
bokföring och redovisning (LKB)
med undantag av att systemdokumentation ej uppdaterats.
Redovisningen har upprättats i
enlighet med den kommunala
redovisningslagen med undantag
av att systemdokumentation ej
uppdaterats.
Kommunen har ej fullt ut följt RKR:s
rekommendationer vad gäller redovisning av pensioner och pensionsförpliktelser.
Kassaflödesanalys har upprättats.
Rekommendationen vad gäller
redovisning av pensioner och
pensionsförpliktelser har ej följts
fullt ut. Pensionsskuld inklusive
garanti och visstidspension redovisas i enlighet med KRL fr o m 1998
intjänade pensionsförmåner inkl.
ränta redovisats som avsättning i
balansräkningen.

			

Kommunen har tagit beslut om att
hela pensionen som intjänats skall
vara individuell del och överlåtas åt
de anställda att placera.

Pensionsförmåner som intjänats
före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensionsberäkningarnas aktualiseringsgrad är 93
% och är oförändrad jämfört med
bokslut 2019.
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är
beräknade enligt RIPS07. Visstidsförordnanden som ger rätt till
särskild avtalspension redovisas
som avsättning när det är troligt att
de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas
som ansvarsförbindelse.
Resultaträkningen visar intäkter,
kostnader och resultatet för perioden och med årsprognos och hur
det har uppkommit. Kommunens
resultaträkning är uppställd enligt
kommunal redoisningslag. Resultaträkningen innehåller jämförelsetal
från föregående period. Resultaträkningen för perioden har eliminerats från interna poster.
Periodiseringar av fordringar och
skulder görs enligt väsentlighetsprincipen.
Leverantörsfakturor av väsentlig
betydelse har periodiserats.
Timlöner och Ob-ersättning för
augusti 2020 har periodiserats. Sociala avgifter har bokförts i form av
procentuella PO-pålägg i samband
med löneredovisningen. Augusti
månads arbetsgivaravgifter har
skuldförts.
Lönerevision 2020 är beaktad för
lärarnas fackförbund. För övriga är
avtalsrörelsen inte fastställd och
löneökning har inte beaktats.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en
nyttjandeperiod om minst tre (3)
år klassificeras som anläggningstillgång om anskaffningsvärdet
överstiger 20 000 kr.
Investeringsbidrag tas upp som en
förutbetald intäkt och periodiseras
över anläggningens nyttjandeperiod.
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med
linjär avskrivning, dvs. lika stora
nominella belopp varje år, baserat
på anskaffnings-värdet exklusive
eventuellt restvärde.
Avskrivning påbörjas när tillgången
tas i bruk. På tillgångar i form av
mark, konst och pågående arbeten
görs inga avskrivningar. En samlad
bedömning av nyttjandeperioden
för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den
avskrivningstiden.
Komponentavskrivning tillämpas
på byggnader. Detta innebär att en
byggnad delas upp i olika komponenter. Fördelning är möjlig på ett
flertal olika komponenter av byggnadens värde på olika beståndsdelar, till exempel stomme, tak/fasad,
installationer med mera.
Respektive komponent har sedan
en bedömd nyttjandeperiod, till exempel 80 år för stomme eller 40 år
för tak/fasad. Omräkning har inte
skett av historiska värden.
Avskrivningstider
Inventarier
Fordon
Anläggningar

År
5 - 10
5
20-33

Fastigheter
- stomme

80

- tak/fasad

40

- installation

35

- inre ytskikt

20

- övrigt

10

Kostnadsräntor hänförliga till
redovisningsperioden har skuldbokförts.
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I den interna redovisningen har kapitalkostnaderna bestått av internränta med 2,0 % på tillgångarnas
bokförda värden.
Slutavräkning för åren 2019 och
prognos 2020.
Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) prognos enligt cirkulär 20:32,
daterad 2020-08-24, har använts
för beräkning av slutavräkning för
åren 2029 och prognos för 2020.
Fastighetsavgift
Prognos för fastighetsavgift 2020
enligt SKR:s cirkulär 19:60 har använts vid beräkning.

BALANSRÄKNING

Balansräkningen innehåller inga noter utan kommenteras enligt följande. En prognostiserad balansräkning
har inte upprättats.
Balansräkningen visar vilka tillgångar,
avsättningar och skulder samt det
egna kapital kommunen har för perioden. Kommunens balansräkning är
uppställd enligt kommunal redovisningslag och innehåller jämförelsetal
från föregående årsbokslut.
Anläggningstillgångar har tagits upp
i balansräkningen till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella
investeringsbidrag) med avdrag för
planenliga avskrivningar.
Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och belastar resultatet
för den period de uppkommer.
Löneskulden har ökat genom övertagande av fastigheter där finansieringen har genomförts via övertagande
av lån. Vi omsättning av lån under
hösten kommer amortering att ske.
För beräkning av pensionsskuld,
pensionsavsättning och pensionskostnadens individuella del har KPA:s
prognos per 2020-08-31 använts.

Semesterlöneskuldsförändring per
augusti 2020 har beräknats och ligger
med i resultatet. I årsprognosen
ligger semesterlöneskulden på 2019
års nivå.

KONCERNEN

Koncernbokslutet har upprättats
enligt följande principer: bolag där
ägarandelen uppgår till 20 % eller
mer ingår. Detta överensstämmer
med kommunal praxis om väsentligt
inflytande i företagen. Va-bolaget
Ockelbo Vatten AB uppfyller visserligen inte kravet på ägarandel men
Ockelbo kommun har ett betydande
inflytande på företaget då exempelvis taxa och investeringsbeslut
tas av fullmäktige. Kommunen har
även överlåtit betydande värden i
form av va-tillgångar samt är ansvarig för eventuella underskott som
uppkommer i dotterbolaget. Detta
sammantaget gör att Ockelbo Vatten
AB inkluderas i den sammanställda
redovisningen.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Med
proportionell konsolidering menas
att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat och balansräkning tas in i koncernredovisningen.
Förvärvsmetoden innebär att dot-terföretagens anskaffningsvärden har
avräknats mot förvärvat eget kapital.
I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunens endast den del av
bolagens kapital som intjänats efter
förvärvet.
Eftersom koncernredovisningen
endast skall visa koncernens förhållande gentemot externa parter har
interna mellanhavanden inom koncernen eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats.
Det finns även skillnader i redovisningsprinciperna mellan kommunen
och bolagen vad gäller redovisning av
pensioner och hantering av anslutningsavgifter. Inga justeringar till
kommunens redovisningsprinciper
har skett då eventuella skillnader
bedömts som oväsentliga.
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DRIFTSREDOVISNING
tkr

Kommunstyrelsen

Budget
2020

Prognos
2020

Avvikelse
2020

Budget
2020-08-31

Utfall
2020-08-31

Avvikelse
2020-08-31

Utfall
2019-08-31

91 008

91 008

-

60 672

57 875

2 797

55 649

Utbildnings- och kulturnämnd

140 184

141 559

-1 375

93 456

90 385

3 071

91 909

Socialnämnd

148 855

146 680

2 175

99 237

95 910

3 327

91 760

758

758

-

505

487

18

458

-

-

-

-8

-2 857

2 857

-5 964

241 800

12 070

233 804

Kommunrevisionen
Valnämnden
Semesterlöneskuldsförändring
Summa styrelse och nämnder
Finansiering
Summa driftsredovisning

			

380 805

380 005

800

253 870

-8 413

-9 049

636

-5 609

-4 528

-1 081

-3 834

372 392

370 956

1 436

248 261

237 272

10 989

229 970
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INVESTERINGSREDOVISNING
tkr

Budget Prognos Avvikelse
Budget
2020
2020
2020
2020-08-31

Kommunstyrelsen

24 500

25 000

-500

Utbildnings- och kulturnämnd

720

720

Socialnämnd

300

Summa investeringar

PÅGÅENDE ARBETEN
tkr

C-huset - Värme och vent

Utfall
2020-08-31

Avvikelse
2020-08-31

Utfall
2019-08-31

16 333

19 338

-3 005

27 079

-

480

-

480

153

-

300

200

-

200

-

25 520

25 720

-200

17 013

19 338

-2 325

27 232

2017

2018

38

2019

17

2020-08-31

Summa

Total budget

Kvarstår

76

202

334

9 500

9 166

-496

513

17

3 000

2 983

620

620

1 400

780

692

1 900

1 300

-600

Wij Förskola - Paviljonger

561

561

1 500

939

Wij Trädgårdar

223

223

2 800

2 577

Åbyggeby - Bystugan

370

370

1 300

930

Hälsocentralen - Ytskikt

425

425

300

-125

Gång o Cykelplan

811

600

300

-300

C-huset - Ledningsplats
C-huset - Omklädningsrum
IP - Omklädningsrum och värmeåtervinning

1 208
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER
KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH
KULTURFÖRVALTNINGEN

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLBYGGNADS
FÖRVALTNING

			

SOCIALFÖRVALTNINGEN

KOMMUNREVISION
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KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETSBESKRIVNING

Kommunstyrelsen är kommunens
ledande politiska förvaltningsorgan
och ansvarar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och
samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi
och verksamheter.
Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar allmänna val och
stöd till politiska partier, medlemskap i kommunala intresseorganisationer, övergripande miljöfrågor,
planarbete, säkerhet och beredskap och överförmyndarverksamheten.
Kommunstyrelsen omfattar även
följande områden där mätbara
mål har utarbetats; kommunadministration, integration och
arbetsmarknad, utvecklingsenhet,
näringsliv, kommunikationer, samhällsplanering och teknikområdet.

VIKTIGA HÄNDELSER
CORONAPANDEMI/COVID-19

Det som präglat kommunens alla
nämnder och verksamheter under årets första åtta månader är
coronapandemin/Covid-19. Detta
visar sig i vad som varit möjligt att
genomföra under perioden och vid
upprättande av måluppfyllelsen.

INTEGRATION

Integrationsenheten arbetar med
nyanlända flyktingar i ett nära samarbete med arbetsförmedlingen,
Komvux/sfi, individ- och familjeomsorg och Ockelbogårdar AB. Under
2020 har det kommit 4 (45) nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd och bosatte sig i kommunen,
2 vuxna och 2 barn. (2 anknytningar och 2 självbosatta). En planerad
mottagning om 10 kvotflykting har
inte gått att genomföra på grund av
Corona pandemin.

FÖRETAGSKLIMAT
Efter dialog med Länsstyrelsen, Regionen i Gävleborg och Migrationsverket så planeras en mottagning i
senare delen av 2020.

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

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

FERIEJOBB/SOMMARJOBB

Alla ungdomar som avslutat årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 på
gymnasiet och är folkbokförda i
kommunen är garanterad sommarjobb 60 timmar. 200 (200)
ungdomar hade möjligheten att
söka sommarjobb, varav 91 (107)
ungdomar har ansökt och erhållit
sommarjobb. Arbeten fördelades
inom kommunen samt föreningslivet, några exempel är, förskole/
fritidsverksamhet, lägerverksamheter, café och service, trädgård, och
underhållsarbeten.

FRÅN FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL
ANSTÄLLNING.

Med målet att minska behovet av
försörjningsstöd och samtidigt
erbjuda arbete och praktik genom
en modell som används i allt fler
kommuner. Modellen innebär att
kommunen/ arbetsmarknadsenheten anställer ett antal personer
med försörjningsstöd för att ”lyfta”
bort kostnaden från individ- och familjeomsorg. Första halvåret 2020
har 25 personer anställt i projektet.

EXTRATJÄNSTER

Under 2020 har det totalt varit 50
extratjänster anställda i Ockelbo
kommun vara 18 män och 32 kvinnor Av dessa 50 har en (1) person
gått vidare till studier med CSN
stöd, fyra (4) personer till arbete
med egen försörjning och en (1)
person har gått hem till föräldraledighet.
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Svenskt Näringslivs definition av
företagsklimat är summan av de
attityder, regler, institutioner och
kunskaper som möter företagaren
i vardagen. I maj släpptes Svenskt
Näringsliv enkätsvaren kring
företagsklimatet och det sammanfattande omdömet för Ockelbo
är i princip oförändrat mot 2019.
Enkäten gick till 181 företag i kommunen med minst en anställd och
90 svarade. Rankingen släpps den
23 september 2020.

ÅRETS FÖRETAGARE

Företagarnas företagargala i regionen är ersatt av lokala event. Denna vår gick det inte att genomföra
som planerat, med mingel och mat,
utan tre finalister presenterades
digitalt och därefter lyftes vinnaren
i en film. Årets företagare i Ockelbo 2020, som företagarföreningen
Företagarna Ockelbo tillsammans
med Ockelbo kommun och fjolårets
vinnare utser, blev Tempo i Åmot
med butikschef Malin Wikholm i
spetsen.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I KOMMUNEN

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

X-TRAFIK – BESPARINGSKRAV

X-trafik aviserade under förra året
att man från december 2020 på
grund av besparingskrav kommer
att ta bort turer med få resande.
Det betyder att turer från Ockelbo
till Jädraås respektive Åmot inte
längre kommer att finansieras av
Regionen Gävleborg fr o m december 2020.

DIGITAL MÖTESTEKNIK

Ett ökat användande av digital mötesteknik för att minska resande,
tillgång till alternativa bränslen och
fortsatt samarbete med projektet
Hållbart resande, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
(VGS) är områden som det arbetats
med under året.

KOMMUNIKATION

MÅLUPPFYLLELSE MÄTBARA MÅL 2020

Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex
övergripande strategier utarbetats. Kommunstyrelsen har utifrån Visionen och strategierna utarbetat mätbara mål.

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens
Mål

Måluppfyllelse

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

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

STRATEGISK KOMMUNIKATION

VÄRNA MILJÖN I STORT OCH SMÅTT

Arbetet tillsammans med förvaltningarna för att skapa kommunikationsplaner och stötta
förvaltningarna i deras kommunikationsarbete pågår. Fortlöpande
säkerställs det att allt kommunikationsarbete sker enligt GDPR.
Lagen om tillgänglighet till digital
offentlig service började gälla den 1
januari 2019. Webbdirektivet syftar
till ökad digital tillgänglighet för alla
användare. Processen med detta
pågår.

VÄNORTSSAMARBETE

Under 2020 skulle en ungdomsträff
i Cashel, Irland och ett gemensamt
stormöte i Bienvenida, Spanien
genomföras och ett avslutande möte inom projektet hållas i
Ockelbo i slutet av augusti med
två deltagande ungdomar från alla
medlemskommunerna samt ett
större antal Ockelbo ungdomar.
Allt detta har blivit inställt på grund
av den situation som uppkom med
covid-19. Efter kontakter med EU i
Bryssel har nu projektet förlängts
och de planerade mötena förläggs
till 2021.

			

Sjuktal, Uttag av friskvårdspeng, Medarbetarenkät – aktuella mätetal. Ett övergripande
mål. Personalstrategiskt mål.
Måluppfyllelse i sin helhet kommer att anges i
personalberättelse.
Sjukfrånvaron ska inte öka och anges här för
kommunstyrelsen.

I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar
Mål

Måluppfyllelse

Ökat användande av befintlig teknik för att
minska resande.
Statistik över resor med kollektivtrafik, kommunbilar respektive privatbilar.
Minskat totalt resande med 5 %.
Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande till
andra färdsätt.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR

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

Måluppfyllelse

Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera
verksamhetsstödjande rutiner och processer i
kommunen genom att mobilisera kommunens
övergripande administration för att arbeta
med utveckling av interna e-tjänster i befintlig
digital plattform.
Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex
samt via utvärdering.
Ett antal e-tjänster som ger verksamhetsnytta
för såväl användare som mottagare.
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UTVECKLA SAMHÄLLET

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

Måluppfyllelse

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom kontinuerlig tillgång av byggklara tomter
och lägenheter.
Det ska finnas minst en byggklar tomt för
flerbostadshus till försäljning.
Kontinuerlig tillgång till minst tio tillgängliga
tomter i attraktiva lägen för småhus och en
tomt för flerbostadshus.
Underlätta möjligheterna för företag att etablera sig i kommunen.
Det ska finnas minst en tomt för företagsetablering.
Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har
ökat.
PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning.
Tillgång till bredband ska årligen öka vid jämförelse med senaste mätningen från Post- och
telestyrelsen.
Skapa större delaktighet, dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor.
Vilka/antal forum som skapats Vad säger
utvärderingar om hur deras syfte uppnåtts? En
kartläggning av befintliga arbetssätt/metoder.
Öka antalet befintliga forum för dialog och
kommunikation kring trygghetsfrågor.

TORGFÖR OCKELBO

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen
Mål

Måluppfyllelse

Nå fler invånare, besökare och företagare i
digitala forum.
Antalet följare i sociala medier (Facebook &
Instagram)
Räckvidd och interaktion i sociala medier
(Facebook & Instagram)
Besök på ockelbo.se.
Öka antalet följare i sociala medier.
Öka räckvidden och interaktionen i sociala
medier.
Öka besöken på webben, samt e-tjänster
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DRIFTSBUDGET

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

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

Måluppfyllelse

Förbättra dialogen med företagare.Företagsklimatet i kommunen är enligt svenskt näringslivs mätning.
•
Den bästa kommunen i länet varje år
•
Bland de 100 bästa i landet varje år
Korta vägen till egen försörjning i samverkan
med övriga nämnder, arbetsförmedlingen och
näringslivet. Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens officiella statistik. Arbetslösheten
ska årligen minska.
Medborgarna är nöjda med kvalitet och
Medborgarna är nöjda med kvalitet och
bemötande i sina kontakter med kommunens
verksamheter.

AVVIKELSER/OMRÅDEN ATT KOMMENTERA

På grund av inget flyktingmottagande har intäkterna under året
minskat. Anpassning av verksamheten till 2021 pågår men
ett underskott beräknas för året.
Arbetsmarknadsenheten har en
kraftig ökad tillströmning av deltagare med stor del av finansiering
från arbetsförmedlingen. Bedömningen är att det överskott som
kommer att redovisas under året
kommer att finansiera flyktingverksamheten.
Uppföljningen visar på ökade
kostnader för detaljplaner, byggnation och kostnader för vägbyggen/
breddning/anslutningskostnader.
De ökade kostnaderna möts till
stor del av att driftskostnaderna för
fastigheter ser att bli lägre än budgeterat på grund av en mild vinter.

Stickprovsmätningar av upplevelse/bemötande/kvalitet i människors möten med kommunens verksamheter. Medborgarundersökning
ligger som grund för bedömning. Undersökningen kommer att genomföras vartannat år.
En presentation av undersökningen kommer
att presenteras för kommunstyrelsen under
hösten 2020. Därefter ska en handlingsplan
ska upprättas.

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen investeringsbudget 2020 (utgångspunkt) fastställdes till 6,9 mkr (inkl tillägg om 2,8
mkr för inledande investeringsprojekt vid Wij Trädgårdar och tillägg
om 1,5 mkr för inköp av paviljonger
Wij förskola.

Samla vissa områden under området säkerhet i en övergripande säkerhetspolicy samt
utveckla ett arbetssätt för ett effektivt och
tydligt inhämtningsarbete inom dessa säkerhetsfrågor.
Upprättad säkerhetspolicy.

För perioden

Kommentarer
Nettoinvestering för perioden är
19,3 mkr inkl köp av fastigheter Wij
Trädgårdar. Årsprognosen beräknas till 25,0 mkr.

Kommunstyrelsens redovisar som årsprognos att hålla sig inom angiven budgetram.

De stora investeringarna för 2020
är renovering av bystugan i Åbyggeby, belysning längs Wij-åkrarna,
upprustning av omklädningsrum
IP samt upprustning fastigheter på
Wij trädgårdar.

Att tjänsten kommunicerats ut och använts för
inrapportering av händelser inom området

KOMMENTARER TILL RESULTATET
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden om 2,6 mkr.
Detta förklaras till största delen av sjukskrivning och vakanser inom administration och
näringsliv samt att planerad inköpsorganisationen inte har genererat några kostnader. Lägre
kostnader för politisk verksamhet på grund av reducerat antal sammanträden under våren.
Integration och arbetsmarknad redovisar för perioden ett underskott som beräknas återhämtas under året.

Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning uppnås för perioden och som prognos för året.
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FRAMTID
COVID-19

Mycket kommer att vara beroende på hur coronaviruspandemin
kommer att utveckla sig till hösten
och framåt. Om smittspridningen
tar ny fart så kommer detta arbete
igen att behöva prioriteras och ges
mycket tid. Arbetet med att få fram
en utvärdering av hur hanteringen
av coronaviruspandemin varit kommer att prioriteras.

SAMHÄLLSPLANERING

Det är stor efterfråga på bostäder
och framtagandet av detaljplaner
och möjliggörandet av byggnation
är ett viktigt fokusområde för kommunen.
Arbetet med ny översiktsplan pågår
och är ett omfattande arbete.
Projektplan finns framtagen. Den
valda tidshorisonten för Ockelbos
nya översiktsplan kommer att
vara år 2040. Under arbetet med
den nya översiktsplanen kommer
framtidsbilder och mål att tas fram
som visar på hur kommunen vill att
Ockelbo ser ut år 2040. Dessa kommer att utgöra grund till översiktsplanens ställningstaganden och
övergripande planeringsinriktning.
Översiktsplanen planeras att antas
preliminärt av kommunfullmäktige
våren/sommaren 2023.

KOMMUNIKATIONER

Framtida kommunikationer är en
viktig tillväxtfaktor för kommunen
och ett viktigt utvecklingsområde.

ARBETSMARKNADSPOLITIK

Under senare delen av 2019 har
kommunen haft en dialog med
arbetsförmedlingen om hur samarbetet mellan kommunen och
arbetsförmedlingen ska se ut 2020.
Dialogen där parterna har speglat
varandras bilder om samarbetet
och hur en gemensam strategi ska
se ut framåt. Överenskommelsen
avser 2020 där diskussioner pågår
om strategi för 2021.

PERSONAL

Redovisning av sjukfrånvaro är obligatoriskt för kommunerna att redovisa och för kommunstyrelsens del
har sjukfrånvaron ökat per augusti
2020 med jämförelse med samma
tid föregående år. Att beakta vid
jämförelser när beräkningsunderlaget utgörs av ett fåtal personer
påverkas förändringen markant vid
enstaka sjukfrånvarotillfällen.
Kön

2020-08-31

2019-08-31

2019

Kvinna

2,2

1,2

1,5

Man

2,6

1,4

1,7

Totalt

2,4

1,3

1,6

NÄRINGSLIV

Vi upplever ett växande intresse för
Ockelbo från både lokala och externa företag. De företag som bygger
och investerar sänder positiva
signaler till övrig näring att de tror
på Ockelbo. Det är stor efterfråga
på bostäder och framtagandet av
detaljplaner och möjliggörandet av
byggnation är ett viktigt fokusområde för kommunen.
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
VERKSAMHETEN

Utbildnings- och kulturnämnden
ansvarar för förskola, fritidshem,
grundskola och grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning.
Folkbibliotek, kulturskola, simhall,
stöd till föreningar och studieförbund samt allmän kultur- och
fritidsverksamhet ryms inom
nämndens ansvarsområde liksom
kommunövergripande kostverksamhet.

VIKTIGA HÄNDELSER
FÖRSKOLAN

Tillfällig utökning av specialpedagogtjänst 1,0 under jan-feb, introduktion av ny specialpedagog inför
att specialpedagog gick i pension i
mars 2020.
Fortbildningsinsats för att främja
barns språkutveckling har genomförts för all personal i förskolan,
sista omgången var i jan-feb. Finansierats med statsbidraget för bättre
språkutveckling i förskolan.
Coronapandemin, covid-19 bröt ut,
förskolan som varit placerad i Kaplansgården flyttades ur akut i april
och placerades i tillfälliga lokaler på
Wij. Familjecentralen, öppna förskolan beordrades av smittskyddsläkare att stänga sin verksamhet
från i mars och fram tills dess att
pandemin är över. Medarbetare
på öppna förskolan flyttades till
förskolan och grundskolan. Hög
frånvaro bland både personal och
barn periodvis under våren.
Lilla jag flyttar ur sina lokaler, barnen flyttades till Wij och Stenhuggaren från mitten på juni.

			

GRUNDSKOLA

Grundskolan har fortsatt processen
med att gå från tre grundskolor i
kommunen till en sammanhållen
grundskola med tre enheter; Perslunda, Gäveränge och Åbyggeby.
Till grundskolans organisation hör
även Elevhälsan. Grundskolans
ledning förändras i och med att en
biträdande rektor går i pension i
juni. Rekrytering av efterträdare
påbörjades men avbröts. Dels såg
underlaget tunt ut, dels så behövs
lite mer tid att fundera på hur den
fortsatta ledningsorganisationen
behöver se ut. Därför har vi, inför
höstterminen 2020, skapat en
tillfällig ledningsgrupp för grundskolan. Detta för att säkerställa
att vi fortsätter vårt arbete utifrån
tidigare identifierade aspekter:
• Kontinuitet
• Budget
• Pedagogisk utveckling
• Behörighet till gymnasiet
• Systematiskt kvalitetsarbete

Utvecklingsarbetet inom grundskolan skulle under vårterminen
2020 framförallt ligga inom ramen
för Skolverkets riktade insatser för
nyanländas lärande;
• Språk- och kunskapsutvecklande arbete
• Ökad delaktighet vårdnadshavare
• Utbildning och kompetens
Aktiviteter inom denna insats har
bl. a. varit;
• Kollegialt lärande utifrån Gibbons bok Stärk språket stärk
lärandet för grundskolans och
vuxenutbildningens personal.
• SKUA utbildning för pedagoger
inom alla skolformer.
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Åbyggeby skolas personal har
utbildats av SPSM kring Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Andra viktiga utvecklingsfrågor är
kopplade till vår ekonomi, organisation och struktur/rutiner. Dock kom
ju våren att domineras av Coronapandemin.
Tidigt under pandemin så beslutades att stänga gymnasieskolorna
och då valde vi inom grundskolan
att förbereda oss på ett beslut om
stängning av grundskolan också.
Vi tillsatte en arbetsgrupp, Fjärrundervisningsgruppen, som snabbt
träffades och la upp en strategi för
att förbereda verksamhet, elever
och vårdnadshavare på en eventuell stängning av skolan. Alla elever
i alla årskurser fick ”öva” på att
ha undervisning på olika sätt. De
yngre eleverna har såklart andra
förutsättningar än de äldre. Ett par
veckor senare hade Perslundaskolan så hög personalfrånvaro att
vi inte längre klarade att bedriva
undervisning. Den personal som
var på plats fick en för hög arbetsbelastning vilket ledde till fler
sjukskrivningar. Vi beslutade då att
åk 6, 7 och 8 skulle få turas om att
vara i skolan. Två dagars fjärrundervisning varvades med en dag på
plats. Beslut togs tidigt att årskurs 9
skulle skyddas så långt som möjligt
så att de inte skulle riskera sina
slutbetyg. Detta visade sig vara ett
korrekt beslut och behörigheten
till gymnasiet ökade med ca 10 %
under vårterminen.
Grundskolans uppfattning är att
åtgärden med fjärrundervisning
fungerade mycket bra. Vi kunde ge
eleverna undervisning enlig timplanen. En del elever hade behov att
få sin undervisning på plats och det
kunde de också få. Dessutom fick
vi en skjuts i digitaliseringsarbetet.
Vi kommer att fortsätta det arbetet
framöver.
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VUXENUTBILDNINGEN

Efter ett intensivt förarbete startade den första yrkesutbildningen i
Ockelbo genom vård och omsorgsutbildning i januari. Utbildningen är
på tre terminer och två erfarna och
legitimerade vårdlärare rekryterades för att möjliggöra utbildningen.
Det har varit en grupp som läst heltid på plats och en grupp som har
en flexutbildning där det vanliga är
att kombinera studier med arbete.
Vi har också gjort en ansökan att
bli en del av vård- och omsorgscollege. Elever som studerar inom ett
VO-College får diplom som visar
att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom
samverkan mellan arbetsliv och
utbildning. Diplomet är en merit
när eleven söker arbete.
Från mitten av mars så har det
bedrivits fjärr och distansundervisning för alla elever utifrån
Covid-19. Det har varit en mycket
stor utmaning för alla och särskilt
för det elever som inte nått så långt
i sin språkutveckling eller där den
tekniska kompetensen har varit
bristfällig. Det har inneburit en
genomgripande förändring och
utveckling av den digitala kompetensen hos både elever och personal. Samtidigt som det varit jobbigt
för många elever och personal då
saknade av de sociala kontakterna
och interaktionen har varit betydande. Förutsättningarna har också
påverkat områden som verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete
mycket då dessa områden är svåra
att jobba med genom ny teknik.
Alla lärare vid vuxenutbildningen
har under våren fortbildats i betygsättning och bedömning med ett
upplägg som baserats på stödmaterial från Skolverket som en del
i planen kring riktade insatser för
nyanländas lärande.
Det är också två lärare som under hösten 2019 och våren 2020
utbildas via Stockholms universitet
och Nationellt Centrum för svenska
som andraspråk.

BIBLIOTEK

Vår programverksamhet under
perioden började med lunchmusik med Lola två fredagar. Båda
mycket välbesökta. Under sportlovsveckan hade vi författarbesök för
barnen då Viveka Sjögren gästade
oss. Även det uppskattat.
Från början av mars har all programverksamhet varit vilande på
grund av pandemin. Vi ställde in allt
vi bokat. Inga grupper från skolan
eller SFI besökte oss och förskolan
gjorde mycket sporadiska besök.
Vi har försökt anpassa lokalerna
efter de riktlinjer som funnits och
känslan är att biblioteket har varit
en trygg och säker plats. Antalet besökare minskade betydligt. Antalet
utlån har minskat under perioden
med ca: 1200 lån jämfört med
2019. Vi har arbetat mer aktivt med
”boken-kommer” för de som inte
kan eller vill besöka oss.
Det positiva har varit att det digitala
arbetet utvecklats. Både vad gäller
mötesverksamheten som skett
digitalt, och inspelade bokprat som
lagts ut på våra sociala kanaler.
Sommarläsning har vi haft under
sommarlovet för att främja fritidsläsning och motivera läslust. De
som deltar får en bok.
Även i år har vi sökt pengar från
Statens kulturråds ”stärkta bibliotek”. Vi beviljades 300 tkr. Studieplatser samt ny belysning på
vuxenavdelningen är planen.

ABF och Gotan.
Hela Perslunda skolan mellanstadium med ca 160 elever besökte
Gävle Konserthus och musikföreställningen Stomp 2.0 den 19
februari 2020.
Skolteaterföreställningar har arrangerats för elever på högstadiet
med föreställningarna Bodypercussion och Livsrus i januari.

KOSTEN

Vi fortsätter med pilotprojektet
med avgiftsfri skolfrukost på Perslundaskolan. Projektet har fallit
väl ut, och ca 1/6 del av barnen på
skolan äter frukost i skolmatsalen
varje dag.
Vi fortsatte 2020 med projektet på
Bysjöstrands äldreboende där vi
serverar lunch i samlingssalen på
fredagar. Projektet har varit mycket
uppskattat och vi fortsätter med
detta under 2020. Hösten 2018
tilldelades kostenheten en mycket
hedrande utmärkelse för bästa äldre mat i regionen av SPF Gävleborg.
Projektet är fn pausat pga Corona.
I augusti implementerades ett nytt
sätt att mäta och registrera matsvinn. Vi har valt företaget Matomatic som leverantör av integrerade
vågar och en app. Vi har stora
förhoppningar på att på detta sätt
kunna minska matsvinnet ytterligare i vår verksamhet.

Kulturskolan stod för all musikunderhållning vid årets Ungdomsgala
25 januari 2020 i Åbyggeby.

Personalen har fått utbildning inom
specialkost och konsistensanpassad kost, livsmedelshygien samt
vegetarisk kost.
Perslundaskolan har under året
fortsatt haft en dag i veckan då
båda lunchalternativen varit vegetariska.

Digitala konserter genomfördes på
Åbyggeby skola och Gäverängeskolan under våren.

Under våren flyttades förskoleverksamheten på Kaplansgården in på
Wij förskola.

KULTURSKOLAN

Folkteatern spelade föreställningen
Förvandlingen på Gotan den 24 januari 2020. Det var ett samarrangemang mellan Ockelbo Kommun,

36						OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
47

FRITID

Ungdomsgalan arrangerades i
Åbyggeby Landsbygdscenter. 200
personer.

Upprustning har skett vid omklädningsrummen vid Ockelbo IP efter
vattenskadan.
Värme via kulvert från kylanläggningen är nu installerat i omklädningsrum på Ockelbo IP.
Gratis fritidsaktiviteter för ungdomar har skapat i samarbete med
föreningslivet i sommar. Staten gav
i år inga ekonomiska medel till detta. KS sköt till ekonomiskt medel.
Övertagande av driften av Ockelbo
Ridhus har skett till allas belåtenhet.
Samarbetsprojekt med AME med
jobb i naturområden och inom
föreningslivet, arbetet utförs av
nyanlända och långtidsarbetslösa.
Att många personer har vandrat på
våra stigar och leder.
Planeringsarbetet med lägerboende vid Ockelbo IP fortsätter i samarbete mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet, beslutet
som togs i KS om en investering på
600 tkr har överklagats till förvaltningsrätten, vilket har föranlett
att kommunen som helhet tappar
besökare till kommunen är därmed
även intäkter.

			

EKONOMISK REDOVISNING

Vuxenutbildningen redovisar
överskott för perioden som hänförs
till mindre personalkostnader än
budgeterat. Nya undersköterskeutbildningen finansieras i sin helhet
av statsbidrag.

Driftredovisning
Utbildnings- och kulturnämnden
redovisar ett överskott för perioden 200101—200831 om 2 925 tkr.
Fördelat på gymnasiet -805 tkr och
övriga verksamheter 3 730 tkr.

Simhallen beviljades utökning av
personal från utbildnings- och
kulturnämnden som genererar
underskott för verksamheten, dock
har sommaröppettiderna förlängts
efter sommaruppehållet pga. Coronapandemin. Detta bidrar till ett
minskat underskott.

Ekonomisk redovisning har under
våren analyserats och bearbetats
för att möjliggöra att hämta upp så
mycket som möjligt av prognostiserat underskott.

Den preliminära årsprognosen för
Utbildnings- och kulturnämnden
redovisar ett resultat om -1 375 tkr.
Varav gymnasieskolans preliminära
prognos -1 800 tkr och preliminär
prognos övriga verksamheter 425
tkr.
Utbildnings- och kulturnämnden
började 2020 med ett prognostiserat underskott om -6 475 tkr. Aktivt
arbete med ekonomi har gett positiva effekter. Även Coronapandemin har påverkat verksamheterna
ekonomiskt under perioden.

Gymnasieskolan har haft ett prognostiserat underskott som har varit
konstant sedan årets start. Underskottet beräknas vara oförändrat
vid årets slut.
Investering
Återstående investeringsmedel
kommer att förbrukas under året.

Förskolan redovisar överskott
för perioden. Verksamheten har
minskat sina kostnader genom att
avyttra lokaler, men också genom
mindre personalkostnader än budgeterat.
Grundskolan har haft ett prognostiserat underskott från årets
början. Underskottet hänförs till
personalkostnader. Underskottet i
grundskolan har däremot minskat
under perioden pga. kostnader för
köpta platser och tjänster av annan
huvudman har minskat. Pågående
arbete i förvaltningen med effektivisering av IT-kostnader och uppdaterad tjänsteplanering i grundskolan bidrar till minskat underskott.
Efter kontinuerligt arbete med
ekonomi på arbetsplatsträffarna
har en ökad ekonomisk medvetenhet växt fram i organisationen,
vilket också bidrar till minskade
underskott.
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FRAMTIDEN

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens
Mål

Måluppfyllelse

Vara en god arbetsgivare som behåller och utvecklar vår kompetenta
personal i kommunen.
Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har
rätt kompetens.
Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR

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

Måluppfyllelse

Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna.
Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering.
Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och
skola

UTVECKLA SAMHÄLLET

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

Måluppfyllelse

Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya).
Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

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

Måluppfyllelse

Öka tryggheten i verksamheten
– simkunnighet hos medborgarna prioriteras under 2020.
Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.
(Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9.)
Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och
skola.
Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.
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Det är mycket hög beläggning i
förskolan och fler avdelningar behövs, inte minst utifrån Skolverkets
nya riktlinjer om barngruppernas
storlek.
Förskolan behöver vi utveckla i
form av att börja arbeta med en
ny förskola i kommunen, en som
byggs utifrån verksamheten och
tillräcklig i volym så vi kan hantera
kommunens behov av förskoleplatser.
Stora utmaningar inom utbildningssektorn då vi har många utmaningar. Flera av utmaningarna ligger i
den generella kompetensförsörjningen. Hur utbildar vi våra elever
så att de går mot den arbetsmarknad som finns. Även hur vi utbildar
till de yrken vi själva ser en kompetensbrist, välfärdsyrken så som
vård- och omsorgspersonal men
även behöriga pedagoger.
Kommunen har en positiv trend
vad det gäller antalet elever i
grundskolan, 2023 kommer vi med
det vi vet idag vara ca 600 elever
i grundskolan, det ställer krav på
organisationen att hantera det på
bästa sätt.

SOCIALNÄMNDEN
VERKSAMHETEN

Socialnämnden planlägger, samordnar och utvecklar hela socialtjänsten, den kommunala hälsooch sjukvården, omsorgen om de
äldre, samt omsorgen om personer
med psykisk- och fysisk funktionsvariation. Socialnämnden prövar
tillstånd och utövar tillsyn för serveringsärenden enligt alkohollagen
och de kommunala riktlinjerna.

VIKTIGA HÄNDELSER

Hög psykisk press och belastning
på hela förvaltningen under perioden. Focus på Covid -19 fr o m
mars 2020. Stora omställningar på
kort tid.
Ett axplock av viktigare händelser/
åtgärder;
• 19 mars infördes besöksförbud
särskilt boende för äldre, SÄBO,
några dagar senare LSS/SOL
samt dagliga verksamheter
• Utbildning i Basala hygienrutiner både internt samt via web
• System för försörjning av
skyddsmaterial har byggts upp
• Genomfört medicinska bedömningar utifrån misstänka
Covid-19 fall samt provtagning
och täta läkarkontakter
• Riskbedömningar och tät uppföljning med facken
• Utvecklat arbetsformer för
kohortvård, SÄBO, LSS samt
särskilda covid team inom
Hemtjänsten
• Flexibilitet i bemanning, även
fått hjälp från utbildnings- och
kulturnämnden.
• Deltagit i stabs möte för kommunen i stort varje vecka,
ledningsgruppen för Socialförvaltningen har eget stabsmöte
varje vecka. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) möte
med andra masar samt chefsläkare/smittskyddsläkare varje
vecka.
• Anordnat sätt för äldre att ha
kontakt med sina anhöriga

•
•
•

Ledningen haft beredskap fr o
m mars till och med juni 2020.
Byggt upp Covid enhet – Kaplan
Individ- och familjeomsorg
(IFO)/stab samt handläggning;
hemarbete/rotation

Lösningsorienterad verksamhet
med hög focus på omedelbara
åtgärder. Mycket gott stöd och
samarbete med andra medarbetare externt, socialförvaltningen samt
från politiken.
Förbättrad utemiljö SÄBO och Socialkontoret – altaner ute.
Ett flertal omfattande driftstopp/
störningar inom IT Gävle.
Under januari månad påbörjades
utbildning med Alamanco för samtliga medarbetare på Bysjöstrand.
Denna utbildningssatsning fick tyvärr avbrytas på grund av Covid -19
men planeras återupptas på något
sätt under hösten.
Med hjälp av HR tidigt rekrytera
flera personer som var permitterade, vilket medförde att vikarierna
kunde börja arbeta tidigare än i
direkt anslutning till semesterperioden. I samarbete med arbetsmarknadsenheten och Komvux anordnade vi dessutom en tredagars
utbildning för dessa vikarier.
Kontinuerligt tagit emot praktikanter från undersköterskeutbildning
samt extratjänster.

Få kompetenshöjande åtgärder
utöver Hälso- och sjukvård (HSL)
området.
Utökning av chefer samt nyrekrytering chef; övergång till tre enhetschefer särskilt boende (omfördelning personal), ny enhetschef LSS/
SOL fr o m 1 april 2020 och tillsättande av 0,5 tjänst som biträdande
chef individ- och familjeomsorg,
IFO.

SJUKFRÅNVARO

Ökad sjukfrånvaro under perioden
Utveckling över tid:
7,2%

2017 (helår)

6,3%

2018 (helår)

8,9%

2019 (helår) varav långtidssjukskrivna
43,2%

10,9%

20-08-31 Varav långtidssjukskrivna
30,1%

Kommentar:
Covid samt ett mer aktivt arbete
med långtidssjukskrivna. Ökad
medvetenhet hur vi kan jobba mer
digitalt och samtidigt vara produktiva.
Fortsatt arbete med Treserva, Olika
insatser/tester för att få till ett
godkännande. Även arbete med
dokumentation, logg kontroller
samt säkert inlogg/tvåfaktorsinlogg.

EKONOMISK REDOVISNING

Socialnämnden redovisar per 31
augusti 2020 ett positivt resultat på
3,3 tkr; (Att beakta: utan statsbidrag
Covid - 126 tkr, m ed statsbidrag
Covid + 3 327 tkr).

Samarbete med arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen
för de som har försörjningsstöd,
men inte är berättigad till extratjänst. Även runt praktikplatser för
de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Minskat försörjningsstöd.
Markant ökning av antal placeringar inom alla områden IFO.
Få fysiska möten/uppföljningar/
nätverksträffar inom Handläggning
& IFO.
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Sammanställning utfall delårsbokslut
Delårsbokslut

Budget
2020

Budget
2020-08

Utfall
2020-08

Avvikelse
2020-08

Socialchef

1 911

1 274

877

397

IFO

28 755

19 170

22 032

-2 862

Särskilt boende

50 702

33 801

30 611

3 190

LSS/soc. psyk

30 829

20 553

19 817

736

Hemsjukvård

11 251

7 501

7 467

34

Hemtjänst

22 889

1 5 259

13 500

1 759

Handläggarenheten

2 518

1 679

1 606

73

148 855

99 237

95 910

3 327

Prognos per 31 december 2020 är
ett positivt resultat om 2,2 mkr (2
175 tkr och bygger på att statsbidrag Covid erhålls) (Sökt statsbidrag feb - aug 3 485 tkr, sept. – dec.
2 045 tkr)

KOMMENTAR TILL UTFALLET

Individ- och familjeomsorg (IFO)
• Underskott placeringskostnader familjehem, HVB, missbruk,
SIS samt LVM
• Minskad ersättning ensamkommande
• Överskott försörjningsstöd

Övrigt
• Lönerevisionen är inte beaktat
(ca 400 tkr)
• Få utbildningar, resor, samt
framåtskridande arbete (tex
demenssatsning, Alamanco)
• Inga satsningar/inköp av välfärdsteknik som planerat
• Sjuklönekostnader april – maj
ersatta av staten

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens
Mål

Måluppfyllelse

Särskilt boende (SÄBO)
• Minskade personalkostnader
till följd av minskad beläggning
samt inlån av personal från
tillfälligt stängda enheter
• Ej behövt tillsätta vikarie vid
sjukdom, ledighet, föräldralediga
• Centrering av platser fr o m juni

Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra
personalen till kompetensutveckling.

Hemtjänst
• Biträdandes chef lön redovisas
centralt (stab)
• Träffpunktens personal inom
hemtjänsten
• Intäkter från regionen

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

Lagen om stöd och service, LSS/
SOL
• Översikt schema/planering
bemanning
• Daglig verksamhet och träffpunkt socialpsykiatri har varit
stängd och personalen överförd till annan verksamhet.
• Färre LSS placeringar än förväntat.

Öka andel personal med rätt kompetens utifrån brukarbehovet, med
5%
Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt.
Minska sjukfrånvaron med 2 % under 2020, jämfört med 31/12 2019.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Mål

Måluppfyllelse

Välfärdsteknik inom socialtjänsten som underlättar för brukare. (kopplat till Digitaliseringsplanen).
Minst en ny ”teknik” skall införas inom socialförvaltningen under 2020
Utveckla teknikstöd för medarbetare.
Befintlig eller ny teknik fungerar felfritt
Utbilda i användandet av teknik.
100 % av medarbetarna hanterar telefon och dator i sitt arbete.
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UTVECKLA SAMHÄLLET

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

Måluppfyllelse

Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom socialförvaltningen samt övriga verksamheter inom kommunen.

Sätt oss in i ny ”tröskelväxling”- växla
enstaka hembesök samt växling av
rehab ansvaret i våra LSS boende och
daglig verksamhet.

TORGFÖR OCKELBO

Gör det goda känt – sprid det inom och utanförkommunen
Mål

Måluppfyllelse

Sprida goda exempel från våra verksamheter i media.
Varje enhet skall minst en gång under 2020 dela med sig av goda
exempel i media.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

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

Måluppfyllelse

Heltid som norm (Heltidsresan).
Andelen medarbetare som är tillsvidare anställda och arbetar heltid på
socialförvaltningen skall öka med 4 % 2020.
AAktualisera värdegrunden (värdegrundsarbete).
Alla enheter skall under 2020 genomföra 2 Workshops kring Värdegrunden.

Besöksförbudet upphör 1 oktober
2020. Riktlinjer behöver utarbetas för
detta.
Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen.
Inga större nya utredningar behövs –
handlingsplan för det vi redan vet;
•
Öka kompetensen
•
Mängden resurser och kontinuitet
•
Fungerande rutiner, strukturer
samt dokumentation
•
Ledarskap & samarbete
•
Beredskapslager (uppbyggnad för
3 mån pågår)
•
”Gifta ihop” lagstiftningarna SOL
– HSL
•
Införandet av ny teknik behöver kombineras med kompetensutveckling
och utbildning.
Ytterligare en utmaning är att ”tekniken” inte klarar av de krav som ställs
på sekretess och säkerhet.

			

Satsning på demens inom dagvård
och demens SÄBO. Parallellt utveckla
anhörigstödet.
Handlingsplan psykisk ohälsa; omtag.

Under 2020 initiera minst ett ”nytt” samarbete inom förvaltningen
och/eller med andra verksamheter inom kommunen

FRAMTIDEN

Samarbete IFO och boendestöd
inleds.

Översyn ventilationssystemet SÄBO
– havererat vid de två värmeböljor
vi haft. (säkerställa en god och säker
boende/arbetsmiljö).

I slutet av augusti överlämnades
slutbetänkandet ”Hållbar socialtjänst
– en ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47).
Utredningens förslag handlar bland
annat om förebyggande och lätt
tillgänglig socialtjänst, övergripande
planering och planering av insatser,
kunskapsbaserad socialtjänst och
möjligheten att tillhandahålla insatser
utan föregående behovsprövning.
Vad betyder detta för oss?
Slutföra omorganisation SÄBO. Behov
av fler demensplatser samt att en
demensavdelning upplevts trång
och mörk. Vi ser också en vinst med
att kunna öppna upp lägenheter på
”nybyggda” delen som har är plomberade.
Centralisering av verksamhet till Bysjöstrand. (Hemtjänst och LSS/SOL)
Ta i bruk vår beställda elhybrid bil.

Succesivt utöka med sjuksköterskor
och rehabiliteringspersonal.

Återuppta arbetet med digitaliseringsplanen och välfärdsteknik.

Ledarskap i kris – hur bygga tillit
under extrem press och osäkerhet.
Beslutsfattning/Media träning.

Fortsätta arbetet med att ta fram en
Systemförvaltningsmodell för beslut,
för hela Ockelbo kommun. Den kommer att vara till hjälp för att resurshantera befintliga och nya digitala
system och tjänster samt en tydlighet
i ansvar och roller.

Fortsatt samarbete med arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen.
Gradvis normalisering av arbetssättet
inom IFO. Återgång till beprövade
arbetssätt samt tillgänglighet.
Återuppta utbildningssatsningen med
Alamanco, Heltidsresan.
Tydlighet i kommunikation/information vad gäller olika frågeställningar
runt; heltidsresan/heltid som norm
och fast anställning i kommunen efter
genomför USKA utb.
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WiFi HELA Bysjöstrand.
Utredning av eventuell pedagogutbildad personal inom LSS tillsammans
med Vuxenutbildningen.
Få till ett treserva godkännande.
Införande av Timecare är framflyttat
till 2021.
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VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLBYGGNADSFÖRVALTNING - VGS
VERKSAMHETEN

Sandviken, Hofors och Ockelbos
kommuner samverkar i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd,
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden hör en
gemensam förvaltning benämnd
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
Samhällsbyggnadsnämndens målgrupp är de fysiska och juridiska
personer som söker olika typer av
lov, tillstånd eller vill ha fastighetsbildningsåtgärder utförda. Som
exempel kan nämnas kommunernas
invånare, fastighetsägare, företagare.
Tillståndsprövning och tillsyn sker
i huvudsak enligt miljöbalken,
plan- och bygglagen samt livsmedelslagstiftningen. Samhällsbyggnadsnämnden ska även tillgodose
behoven av grundläggande geografiska data och följdprodukter från
dessa data.
Nämnden ansvarar för Bostadsanpassningsbidrag för alla tre kommuner.
Inom den mätningstekniska verksamheten utförs utstakning och
inmätning av hus och infrastruktur.
Ansvaret för namnfrågor inom Ockelbo och Sandviken gällande gator,
allmänna platser och kvarter ligger
också under nämnden. Här tas även
beslut om adressnummer i alla tre
kommuner.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FRAMTID

Klimatförändringar
Klimatförändringar och brist på
resurser är kanske den megatrend
som skapat flest subtrender och
starkast engagemang och drivkraft
globalt. Utvecklingsbehovet är påtagligt och energiförsörjningen blir i
fokus.
Demografins skiften
Det demografiska skiftet leder till
flera subtrender som till exempel
längre liv och bättre hälsa.

För att underlätta och möjliggöra för
våra medborgare att ha ett gott liv
längre krävs innovativa lösningar,
som inte sällan är beroende av energi. Utbyggnaden av el, där hänsyn
är tagen till minsta miljöpåverkan,
möjliggör för fortsatt utveckling i
samklang med miljön.

Tekniska genombrott
Två stora uppdrag pågår parallellt;
framtagande av översiktsplaner
för Hofors och Ockelbo. Att förena
kloka och värdeskapande politiska
målbilder med rätt aktiviteter för att
nå målen, avgör om planerna kommer att kunna förverkligas. Om det
blir en följsam samhällsbyggnadsprocess framgent.
Ett arbete pågår med att ta fram
kretsloppsplaner, tidigare avfallsplaner, för alla tre samverkande
kommuner. Gästrike återvinnare
samordnar arbetet.
Förvaltningen har i år anställt ny
samhällsbyggnadschef och två nya
enhetschefer; plan- och byggchef
samt kart- och lantmäterichef. Rollen som stadsarkitekt är tillsatt och
rollen som stadsingenjör har tagits
bort.
Corona-pandemin har i allt väsentligt påskyndat utvecklingsarbetet
mot digital handläggning. Pandemin har även medfört att andelen
digitala möten ökat markant, med
ett minskat resande som följd. En
ny lag har instiftats, där ansvaret
för trängselkontroller vid caféer och
restauranger tilldelats miljökontoren i landet, vilket har medfört en
omprioritering av tillsynsarbetet.
Att omvärldsspana, hänga med i utvecklingsarbetet och vara proaktiva i
VGS arbete är viktigt. Flertalet syften
uppnås; VGS blir attraktiv som arbetsgivare och förenklar för de som
önskar de tjänster som VGS tillhandahåller, möjliggör återanvändning
av öppna data, samt utveckling av
arbetsprocesser och hushållande
med resurser.
Att utvecklas med glädje är en framgångsfaktor.
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Kommunerna i Västra Gästrikland
växer. Därför behövs en beredskap i
nämnden med detaljplanerad mark
för att kunna bygga mer bostäder,
fler skolor och nya arbetsplatser.
Samtidigt är det viktigt att arbeta
tillsammans för att sänka arbetslöshet, öka skolresultat och främja
inkludering. Detta är viktiga grundstenar och prioriteringsområden när
framtidens samhälle skapas.
Vilka konsekvenser pandemin för
med sig gällande verksamhetens
fortsatta arbete återstår att se.
Fortsatt fokus på digitalisering av
processer hos VGS ställer krav på såväl medarbetare som verksamhetssystem. Faktorer som kan påverka
hur väl verksamheten lyckas är
möjligheten för olika verksamhetssystem att prata med varandra och
för medarbetarna krävs tydlighet i
processbeskrivningar.
För att skapa en smart samhällsbyggnadsprocess krävs tillförlitliga
beslutsunderlag. Planer finns på att
se på möjligheterna att söka medel
för att genomföra kvalitetshöjande
insatser av fastighetsinformationen
i samverkan med statliga lantmäteriet även i Hofors och Ockelbo.
Kopplat till den utveckling och
förändring av de kommunala processerna som digitaliseringen av
samhället innebär behöver arbete
ske för att sprida förståelse för på
vilket sätt, och med vilken verksamhetsnytta, geografisk information
kan bidra till att skapa en hållbar
kommunal verksamhet i framtiden.

RESULTAT

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd redovisar totalt ett
överskott för perioden för Ockelbo
om 1,2 mkr och som årsprognos ett
överskott om 0,7 mkr. Överskottet
förklaras till största delen av färre
uppdrag, utbildningar och resor
och av lägre kostnader på grund av
Covid-19.

KOMMUNREVISION

			

OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
54

43

Ockelbo kommun • Södra Åsgatan 30 D • 816 80 Ockelbo
0297-555 00 • www.ockelbo.se • kommun@ockelbo.se
OCKELBO -Plats att växa

44						OCKELBO - PLATS ATT VÄXA
55

OCKELBO KOMMUN
Revisorerna

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige (för kännedom)

9 november 2020
Granskning av delårsrapport per 2020-08-31
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört
granskning avseende delårsrapport 2020.
Revisorerna har beslutat
att godkänna revisionsrapporten och
att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beaktande
samt
att överlämna revisionsrapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
För Ockelbo kommuns revisorer

Mats Åstrand
Ordförande
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Revisorerna i Ockelbo kommun

2020-11-09

Till
Fullmäktige i Ockelbo kommun
organisationsnummer 212000-2288

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i
delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten,
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Resultatet för perioden visar på ett överskott om 18,4 mnkr. Prognosen för helåret
pekar mot ett positivt resultat om 12,4 mnkr vilket innebär en positiv
budgetavvikelse om 11,6 mnkr. Bedömningen är att balanskravet kommer att
uppfyllas för 2020.
Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott med 0,8 mnkr (fg år -0,5
mnkr). Kommunstyrelsen prognostiserar att hålla budgeten för året,
socialnämnden prognosticerar ett överskott för året om 2,2 mnkr och utbildningsoch kulturnämnden prognosticerar ett underskott för året om -1,4 mnkr.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.
Revisorernas samlade bedömning är att det prognostiserade resultatet i
delårsrapporten delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2020. Revisorerna kan inte bedöma om förutsättningar
finns för att målen för god ekonomisk hushållning ur det
verksamhetsmässiga perspektivet kommer att uppnås för helåret. Detta med
anledning av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges
kommunövergripande strategier för god ekonomisk hushållning inte
redovisas i delårsrapporten.
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.
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Vi bedömer att den ekonomiska utvecklingen inom utbildnings- och
kulturnämnden som otillfredsställande, även om nämndens prognostiserade
underskott för 2020 är lägre än tidigare år. Kommunens ekonomi tål inte
upprepade underskott som nämnden redovisar. Det är därav av fortsatt stor vikt att
den av kommunfullmäktige fastställda budgeten hålls och verksamheterna bedrivs
inom de ramar som fullmäktige beslutat att tillföra dem.
Revisionen vill poängtera vikten av att det långsiktiga arbetet med att anpassa
verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter inom respektive nämnds
verksamheter. Kommunstyrelsen behöver därför fortsatt under året och framåt
noga följa verksamhet och ekonomi. Detta för att kommunen ska kunna efterleva
kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Ockelbo den 9 november 2020

Mats Åstrand
Ordförande

Anna Fencker-Lang

Patrik Källin

Evald Larsson

Gunnar Larsson

Bilagor:
Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 2020
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Granskning av
delårsrapport 2020
Ockelbo kommun

Projektledare: Mattias Ljungqvist Holm
Projektmedarbetare: Casper Wessén

Översiktlig granskning
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens
krav och god
redovisningssed?

Uppfyllt

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Finansiella mål

Grundat på vår översiktliga
granskning har det inte kommit fram
några omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsbokslutet
för 2020-08-31 inte är upprättad i
enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.

Delvis uppfyllt
2 av 5 finansiella mål
prognostiseras att uppfyllas.
Grundat på vår översiktliga
granskning av delårsrapportens
återrapportering har det inte kommit
fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara delvis förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2020.
Verksamhetsmässiga mål
Utvärdering och bedömning
saknas
I avsaknad av kommunstyrelsens
utvärdering av fullmäktiges
kommunövergripande strategier, kan
inte revisionen uttala sig om
förutsättningar finns att fullmäktiges
mål för en god ekonomisk hushållning i
det verksamhetsmässiga perspektivet
kommer att uppnås för helåret.
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

●

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Avgränsning och Metod
Granskningen av delårsrapporten omfattar:
●

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,

●

Förvaltningsberättelsens innehåll,

●

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-27 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-11-30.
Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på kommunkontoret.
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Iakttagelser och bedömningar
Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till +18,4 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid
till fullmäktige.
I vår granskning har vi noterat att manuella justeringar sker av det periodresultat som
redovisas i delårsrapporten. Dessa manuella justeringar avser förändringar av
semesterlöneskuld samt uppbokning av en post i investeringsredovisningen.
Justeringarna bokförs däremot inte i ekonomisystemet.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för 2020-08-31 inte är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.
Noterade avvikelser bedöms inte vara materiella1 och påverkar inte den rättvisande
bilden av resultat och ställning.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett mål- och budgetdokument för 2020 med plan för
perioden 2021-2022. Ockelbo kommuns styrmodell omfattar Vision 2030 som är den
högsta övergripande målnivån för kommunen. Utifrån visionen har sex kommunövergripande strategier utarbetats; Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i stort
och smått, Utveckla samhället, Ständiga förbättringar, Teknik som underlättar samt
Torgför Ockelbo. Utifrån de kommunövergripande strategierna fastställs mätbara mål
per nämnd.
Det av kommunfullmäktige fastställda mål- och budgetdokumentet för 2020 med plan för
perioden 2021-2022 innehåller även ett antal finansiella mål för god ekonomisk
hushållning.
Iakttagelser
Mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella mål med avseende på god ekonomisk hushållning som fastställts i budget
2020.
1

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

4
63

Av redovisningen framgår att 2 av 5 finansiella mål prognostiseras att uppfyllas, där
måluppföljningen presenteras i tabellen nedan.
Mål

Prognos 2020

God ekonomisk hushållning ska
genomsyra kommunens alla
verksamheter.

Enligt prognos för helår förväntas resultatet
uppgå till +12,4 mnkr. Av nämnderna så visar
Utbildnings- och kulturnämnden ett underskott
enligt prognosen (-3,1 mkr).

Årets resultat, efter finansnetto, ska
vara minst 2% av skatter och
utjämning.

Investeringar ska i möjligaste mån
självfinansieras. Vid ny/ombyggnad
kan upplåning ske utifrån separat
bedömning.

Amortering av låneskulden ska ske
med minst 1 % årligen.
Soliditeten ska årligen öka med 2 %.

Målet bedöms delvis uppfyllas.
Målet har ändrats och ska för 2020 vara över
0,0 % av skatter och statsbidrag.
Enligt prognosen förväntas resultatet att uppgå
till 12,4 mnkr, vilket motsvarar ca 3,1 % av
skatter, generella statsbidrag och utjämning.
Målet bedöms uppfyllas.
Enligt prognosen kommer investeringarna för
2020 att självfinansieras.
Ett lån har tagits upp om 9,3 mnkr, detta har
beslutats i ett särskilt beslut av
kommunfullmäktige och avser förvärv av
fastigheter.
Målet bedöms uppfyllas.
Ingen amortering kommer att genomföras
under året.
Målet bedöms ej uppfyllas.
Soliditeten prognostiseras uppgå till 34 % vid
årsbokslut att jämföra med 34% vid bokslut
2019.
Målet bedöms ej uppfyllas.

Verksamhetens mål
I delårsrapporten finns en beskrivning av kommunens vision och fullmäktiges
kommunövergripande strategier. Redogörelse för kommunstyrelsens utvärdering av
fullmäktiges fastställda kommunövergripande strategier och bedömning av
måluppfyllelsen för helåret saknas.
I verksamhetsberättelserna görs en avstämning av styrelsens respektive nämndernas
fastställda mätbara mål. Avstämning sker främst mot utfallet för perioden. Årsprognos
per verksamhetsmål lämnas i lägre utsträckning i nämndernas verksamhetsberättelser.
Redogörelsen sker i tabellform per kommunövergripande strategi där respektive
nämnds samt kommunstyrelsens måluppfyllelse per mål återges. Graden av
måluppfyllelse anges som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.
Det redovisas i låg utsträckning någon information som underlag för bedömning av
respektive mål för styrelsen och nämnderna. Det är därför inte möjligt att följa upp den
bedömning som gjorts.
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Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål för
kommunen som fullmäktige fastställt i budget 2020.
I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande
strategier, kan inte revisionen uttala sig om förutsättningar finns att fullmäktiges mål för
en god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet kommer att
uppnås för helåret. Kommunstyrelsen bör framgent tillse att utvärdering och
prognostisering av fullmäktiges strategier redovisas i delårsrapporten.
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Rekommendationer
För att öka följsamheten mot lagens krav och god redovisningssed rekommenderar vi
kommunstyrelsen att:
•

•

manuella justeringar i delårsbokslutet bokas upp i ekonomisystemet. Detta för
att inte behöva ha en sidoordnad bokföring och för att förenkla historiska
jämförelser av finansiell information.
tillse att utvärdering och prognostisering av fullmäktiges strategier redovisas i
kommande finansiella rapporter, såväl delårsrapport som årsredovisning.

2020-11-09
Cecilia Axelsson

Wictoria Ingvarsson

Uppdragsledare

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ockelbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 17 juni
2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar
av denna rapport.
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-18

1(1)
Referens

KS 2020/00553

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

Skattesats 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utdebitering för år 2021 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (11 kap 8 §) att före oktober
månads utgång lämna förslag till budget och skattesats för det följande året.
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas under november
månad, men kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång lämna
förslag till skattesats för det följande året.
Förslag till års- och flerårsbudget 2021–2023 har flyttats fram i tid och
kommer att behandlas av kommunstyrelsen i november 2020 och därefter
beslut i fullmäktige i november 2020. Med anledning av detta måste enbart
förslag till skattesats för år 2021 tas vid kommunstyrelsens sammanträde i
oktober 2020.
Sammanställning skattesats/avgifter
Det totala skatteuttaget för 2021 är 35,73, inkl avgift till Svenska kyrkan)
fördelas enligt följande:
Kommunal
skatt

Landstings
skatt

Begravnings
avgift

Kyrkoavgift

22.76

11.51

0.25

1.21

Begravningsavgift Betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Ingår i
kyrkoavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan.
Kyrkoavgift Den sammanlagda avgift som betalas av medlemmar i Svenska
kyrkan.
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2020-10-27
Kommunstyrelsen

§ 164

Dnr 2020/00553

Skattesats 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Utdebitering för år 2021 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (11 kap 8 §) att före oktober
månads utgång lämna förslag till budget och skattesats för det följande året.
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas under november
månad, men kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång lämna
förslag till skattesats för det följande året.
Förslag till års- och flerårsbudget 2021–2023 har flyttats fram i tid och
kommer att behandlas av kommunstyrelsen i november 2020 och därefter
beslut i fullmäktige i november 2020. Med anledning av detta måste enbart
förslag till skattesats för år 2021 tas vid kommunstyrelsens sammanträde i
oktober 2020.
Sammanställning skattesats/avgifter
Det totala skatteuttaget för 2021 är 35,73, inkl avgift till Svenska kyrkan)
fördelas enligt följande:
Kommunal
skatt

Landstings
skatt

Begravnings
avgift

Kyrkoavgift

22.76

11.51

0.25

1.21

Begravningsavgift Betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Ingår i
kyrkoavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan.
Kyrkoavgift Den sammanlagda avgift som betalas av medlemmar i Svenska
kyrkan.

Justerandes signatur

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

Införande av internhyra
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Internhyra införs från och med 2021-01-01
2. Budgetmedel omfördelas enligt redovisad tabell.
Sammanfattning av ärendet
Kommunkontoret har under 2020 aktivt arbetat med att ta fram riktlinjer för
hur internhyran ska hanteras. Förslaget är att införa en s.k. självkostnadshyra
som bygger på att varje hyresobjekt ska bära sina egna kostnader. Modellen
är administrativt enkel att hantera och lätt att förklara ut till hyresgäst. Den
stora arbetsinsatsen ligger i förstudien och som har gjorts inför förslaget.
Syfte och mål med internhyra

Ockelbo kommun vill införa internhyra för att
-

säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas
värde bevaras,
säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas med hög
kostnadseffektivitet,
bidra till ett ökat kostnadsmedvetande,
bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet vid lokalanpassning,
bidra till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och
hyresgäster.

Dialog och samverkan
En lokalgrupp bestående av förvaltningschefer samt teknisk chef hanterar
planering och översyn av kommunens lokalstrategi. Här lyfts frågor om
kommande lokalanpassningar, prioriteringar och eventuellt hyrespåverkan.
Principer i korthet
Varje hyresobjekt får ett eget hyresavtal. I befintliga lokaler där inga större
verksamhetsrelaterade investeringar gjorts löper avtalen årligen med
automatisk förlängning. I samband med större anpassningar eller
nyinvesteringar tecknas längre avtal. Hänsyn tas alltid till investeringens
storlek.
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Uppsägning av lokal under avtalstid kan ske om det finns annan hyresgäst
som vill ta över lokalen. Annars gäller tiomånaders uppsägningstid.
Vid minskning av lokalyta gäller att den minskade lokalytan ska kunna
erbjudas till annan hyresgäst om full reducering ska ske. Detta för att inte
locka till att jaga orimliga ytor eller del av lokal.
Den del av internhyran som utgörs av avskrivning och kapitalkostnader
ligger fast under en femårsperiod om inte avtalet bryts under perioden.
Därefter sker en översyn av avtalen och investeringsplanen och eventuella
justeringar görs. Den del av internhyran som rör driften indexregleras enligt
hyresavtalet.
Omfördelning av medel

I samband med införandet måste budgetjusteringar göras. Verksamheter som
inte tidigare betalat lokalkostnader får utökad ram för att täcka dessa.
Lokaler som får en lägre självkostnad och därmed lägre hyra ger en minskad
budgetram. Det gäller t.ex. Socialförvaltningen som får sänkt hyra på
Bysjöstrand då den fastigheten nu har lägre kapitalkostnader. Därför sker en
reducering av socialnämndens budgetramar och den hyra dom redan nu
betalar kommer att justeras. I beloppen ingår också omfördelning för externa
lokaler som kommunstyrelsen idag betalar för men som kommer att gå över
till verksamheten. Utgångsläget för ombudgetering är att det inte ska vara
några vinnare eller förlorare utan ett nollsummespel inför 2021.
Omfördelning av medel
De tidigare angivna beloppen som angavs vid kommunstyrelsens
sammanträde i oktober har ändrats efter ytterligare avstämningar och
omfördelningen genomförs enligt nedan.
Ombudgetering av ram enligt tabell nedan (belopp i tkr)
Styrelse/nämnd
Kommunstyrelsen
Utbildning/kultur
Socialnämnd

Angivet belopp
KS § 184/20

Nytt belopp

- 12 387
14 054
- 1 667

- 12 030
14 054
- 2 024

En skillnad mellan kommunstyrelsen och socialnämnden med 357 tkr.
Omfördelningen påverkar driftsbudget 2021-2023 där ändringen inte
beaktats med de nya beloppen. Ändringar i budget underlagen kommer att
genomföras efter fullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-17, § 184

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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Införande av internhyra
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för internhyra antas.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Internhyra införs från och med 2021-01-01
2. Budgetmedel omfördelas enligt redovisad tabell.
Ärendebeskrivning
Kommunkontoret har under 2020 aktivt arbetat med att ta fram riktlinjer för
hur internhyran ska hanteras. Förslaget är att införa en s.k. självkostnadshyra
som bygger på att varje hyresobjekt ska bära sina egna kostnader. Modellen
är administrativt enkel att hantera och lätt att förklara ut till hyresgäst. Den
stora arbetsinsatsen ligger i förstudien och som har gjorts inför förslaget.
Ombudgetering av ram enligt tabell nedan.
KS
UKN
SN

- 12 387 tkr
14 054 tkr
- 1 667 tkr

Beslutsunderlag
Riktlinjer för internhyra Ockelbo kommun 201111
Inlägg
Martin Sund Svensson (V), Stig Mörtman (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ANVISNING FÖR
INTERNHYRA
SAMARBETSFORMER OCH
RIKTLINJER FÖR INTERNA
LOKALUPPLÅTELSER
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Internhyra – syfte och mål
Internhyressystemet reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst avseende
verksamhetslokaler. Syftet med systemet är att uppnå kostnadsmedvetenhet,
kontinuitet och transparens.
Systemet ska:
- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas värde
bevaras,
- säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas med hög kostnadseffektivitet,
- bidra till ett ökat kostnadsmedvetande,
- bidra till att utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet vid lokalanpassning,
- bidra till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster.
Den värdebevarande aspekten tillgodoses genom att planerat underhåll ingår i
hyran. Dessutom ingår s.k. ägarrelaterade investeringar dvs. investeringar som
föranleds av fastighetsägarens krav på förbättringar, energibesparande åtgärder,
myndighetskrav och liknande.

Dialog och samverkan
Inför varje år sker en planering av åtgärder för lokalförsörjningen. Det ska finnas en
årsvis planering där frågor om kommande lokalanpassningar behandlas. Här tas
också frågan upp om anpassningarna ska ingå i hyran eller hanteras som tilläggshyra.
Lokalgruppen träffas minst två gånger om året, vid behov oftare. Gruppen består av
förvaltningschefer och teknisk chef och kan vid behov bjuda in flera.

Principer för hyressättning
Hyran bestäms med utgångspunkt från principen att varje enskilt hyresobjekt ska ha
en hyra som motsvarar beräknad självkostnad för hyresobjektet. Motiven för ett
system med självkostnadshyra på objektsnivå är
- hyressystemet är administrativt enkelt att hantera,
- hyressystemet är pedagogiskt enkelt att förklara,
- hyressystemet bidrar till öppenhet och insyn genom att hyran ger en tydlig
indikation på hyresobjektets verkliga kostnad.

Hyresobjekt
För varje enskilt hyresobjekt upprättas hyresavtal mellan parter där avtalstid,
lokalyta, indexreglering och gränsdragningslista specificeras.

74

3 (6)

Ingående hyreskomponenter i egna fastigheter
Hyran sätts samman av ett antal olika hyreskomponenter som beräknas enligt
följande principer.
- Driftskostnader och löpande underhåll: Nya objekt beräknas med hjälp av interna
nyckeltal. Befintliga objekt beräknas genom analys av utfall för de senaste 3 åren.
- Kapitalkostnad: Utgörs av avskrivning och internränta på avstämningsårets
ingående balans samt planerade kapitalkostnad för investeringar under
avstämningsperioden.
- Planerad investering: Nya objekt beräknas med hjälp av interna nyckeltal. Befintliga
objekt beräknas med medelvärdet av kostnaden i kommunens underhållsplan för de
fem närmaste åren.

Gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst
Gränsdragningen regleras av en av hyresvärden och hyresgästerna antagen
gränsdragningslista. Gränsdragningslistan är till för att klargöra vilka kostnader som
tillhör fastighetsägaren och vilka kostnader som till hör hyresgästen och kan se olika
ut för olika objekt.

Hantering av uppdrag och investeringar
Beställning av mindre uppdrag

Mindre uppdrag (dvs. uppdrag som ej uppnår krav för investering och avskrivning)
som hyresgästen önskar få utförda, ska kunna hanteras enklare och snabbare än en
normal investering. Uppdragen bekostas av hyresgästen. Eventuell driftkonsekvens
tas ut i form av en höjd hyra.
Mindre uppdrag definieras som åtgärder som bedöms ha högst tre års ekonomisk
livslängd och/eller som värdemässigt understiger kommunens investeringsbelopp.
För mindre uppdrag gäller:
- Finansieras helt av hyresgästen inom ramen för hyresgästens driftbudget
- Efter samråd mellan hyresgästen och hyresvärden skickas en beställning till
hyresvärden. Hyresvärden svarar med en offert och/eller eventuell hyreskonsekvens.
- Hyresgästen godkänner offert och/eller hyreskonsekvens.
- Efter fullgjord leverans skickar hyresvärden debiteringsunderlag och ersättningen
bokas upp och överförs till hyresvärden. Extern leverans faktureras hyresgästen direkt
av leverantören.
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Hantering av mindre investeringar (lokalanpassningar)
Hyresgästrelaterade investeringar är investeringar som initieras av hyresgästen för att
tillgodose behovet av verksamhetsanpassade lokaler.
Ägarrelaterade investeringar är investeringar som föranleds av fastighetsägarens krav på
förbättringar, energibesparande åtgärder, myndighetskrav och liknande. Ägarrelaterade
investeringar som utförs i befintliga byggnader eller lokaler under pågående
avtalsperiod påverkar inte hyran. Ägarrelaterade investeringar som uppkommer som en
direkt följd av hyresgästrelaterade investeringar finansieras av hyresgästen.
Beskrivning av processen
- Lokalgruppen initierar processen i samband med lokalgruppens årliga
behovssammanställning alternativt när ett akut behov uppstår.
- Efter samråd mellan hyresgästen och Lokalgruppen skickas en beställning till
hyresvärden. Hyresvärden svarar med en offert och/eller eventuell hyreskonsekvens.
- Hyresgästen godkänner offert och/eller hyreskonsekvens.
- Efter fullgjord leverans skickar hyresvärden debiteringsunderlag och ersättningen
bokas upp och överförs till hyresvärden.

Avtal och regler för uppsägning av lokaler
Avtalstidens längd ska, vid avtal i samband med investeringar för ny- eller ombyggnader,
sättas i relation till investeringens storlek och beräknade varaktighet och så att en rimlig
hyresnivå kan uppnås.
Regler för avtalstider och uppsägning:
- I befintliga äldre egna lokaler där inga hyresrelaterade investeringar gjorts under
senare år är avtalstiden normalt 1år.
- I samband med nyinvesteringar är avtalstiden normalt 3-10 år. En bedömning görs
alltid med
- Hänsyn till investeringsutgiftens storlek.
- Uppsägningstiden av lokaler ska normalt ske minst tio månader före avtalstidens
utgång. I annat fall förlängs avtalet med ett år i taget.
- Uppsägning av hyresavtal för hela eller del av lokaler under löpande avtalstid kan ske
om det finns annan hyresgäst som är beredd att överta lokalerna med gällande
avtalsvillkor.
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- Vid minskning av lokalyta gäller att den minskade delen måste kunna nyttjas av annan
hyresgäst för att hyran per kvadratmeter till fullo ska reduceras. Om ytan som reduceras
ska plomberas som tom lokal ska hyresbeloppet reduceras med 50 % för den aktuella
ytan.

Internhyran förändras enligt följande principer
- den del av hyran som utgörs av kapitalkostnader är fast under en femårsperiod
- den återstående delen av hyran indexregleras enligt hyresavtal.
Efter femårsperioden görs en översyn av avtalen och investeringsplanen som ligger
till grund för kommande kapitalkostnader för nästa femårsperiod.

När parterna inte är överens
Tvister och oklarheter ska i första hand lösas i Lokalgruppen. Om parterna inte kommer
fram till en lösning ska frågan hänskjutas till kommunchef.
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Ekonomienheten
Krüger, Joachim, 0297-555 27
joachim.krüger@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

God ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv
Förslag till beslut
Ekonomiutskottets förslag till kommunfullmäktige
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive resultatutjämningsreserv
antas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen säger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för kommunen. Det finns även en möjlighet att inrätta en
resultatutjämningsreserv, RUR, vars hantering ska inrymmas i riktlinjerna
för god ekonomisk hushållning. Med inrättande av en
resultatutjämningsreserv ges möjligheten att kunna jämna ut
konjunktursvängningar genom avsättningar i goda tider för att kunna nyttjas
vid sämre resultat.
Ärendet
För att svara upp mot kommunallagens krav så bör Ockelbo kommun
fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I och med att kommunens
egna kapital stärkts under senare år finns nu också möjligheten att göra
avsättningar till en resultatutjämningsreserv. Sedan något år så har
kommunen positivt eget kapital även när man tar hänsyn till
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser som ligger utanför
balansräkningen. Ockelbo kommuns ”Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot
kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. För den
verksamhet som drivs i bolagsform sker styrningen med hjälp av
ägardirektiv och andra styrande dokument.
God ekonomisk hushållning
En hållbar utveckling är en viktig del av Ockelbo kommuns långsiktiga
planering. Både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga och
ömsesidigt beroende av varandra. God ekonomisk hushållning handlar om
att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Mål och
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riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i verksamheten
används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat
finansiella mål och mål för verksamheten.
Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i
samband med behandlingen av budget, delårsrapport och årsredovisning.
Resultatutjämningsreserv – RUR
Inrättande av resultatutjämningsreserv gör det möjligt att avsätta en del av ett
överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som
kan uppstå till följd av konjunkturförsämring. Syftet är att kunna möta
konjunkturvariationer för att nå stabila förutsättningar för kommunens
verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR och
fastställer riktlinjer för hanteringen av den. Kommunfullmäktige beslutar
också om avsättning till och användning av denna reserv.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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God ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive resultatutjämningsreserv
antas.

Särskilt yttrande
Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD), Dan Brodin (KD) och
Stig Mörtman (M) avger särskilt yttrande, enligt bilaga 1, §185.
Ärendebeskrivning
Kommunallagen säger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska
personer. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för kommunen. Det finns även en möjlighet att inrätta en
resultatutjämningsreserv, RUR, vars hantering ska inrymmas i riktlinjerna
för god ekonomisk hushållning. Med inrättande av en
resultatutjämningsreserv ges möjligheten att kunna jämna ut
konjunktursvängningar genom avsättningar i goda tider för att kunna nyttjas
vid sämre resultat.
Inlägg
Stig Mörtman (M), Liz Zachariasson (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2020-11-17 bilaga 1, §185

Ockelbo 17 november 2020

Kommunstyrelsen i Ockelbo

Särskilt yttrande
God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
När tidigare års årsredovisningar läses framgår det att i arbetet med att få en ekonomi i balans
så har kommunens ekonomiska handlingsplan varit ”ledstjärnan”. En god ekonomisk
hushållning måste genomsyra hela den kommunala verksamheten. De intäkter som kommunen
har ska täcka kostnaderna och för att långsiktigt ha en stabil ekonomi krävs att den årliga
resultatnivån bör vara minst 2 % av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning, generellt brukar ett resultat mellan 2-3 % betraktas som god ekonomisk hushållning.
Men under lång tid har den, av kommunfullmäktige fastställd, kommunala budgeten inte haft
denna ambition. Det gör då att den kommunala budgeten inte kan anses återspegla en god
ekonomisk hushållning, vilket vi tycker är oroande.

Liz Zachariasson (SD)
Jonny Lindblom (SD)
Dan Brodin (KD)
Stig Mörtman (M)

81

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
Kommunfullmäktige 2020-11-30, §

Bakgrund
Kommunallagen stadgar dels att kommuner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra
juridiska personer, dels att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för kommunen. Om kommunen har inrättat en
resultatutjämningsreserv RUR ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
Ockelbo kommuns ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav
på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. För den verksamhet som drivs i
bolagsform sker styrningen med hjälp av ägardirektiv och andra styrande
dokument.
Kommunallagen (2017:725)
Mål för den ekonomiska förvaltningen
11 § 1 Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i 10 kap.2–6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för kommunen eller landstinget. Om kommunen eller landstinget har en
sådan resultatutjämningsreserv som avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta
hanteringen av den.
Resultatutjämningsreserv

11 § 14 Kommuner och landsting får till en resultatutjämningsreserv reservera
medel som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning, som överstiger
1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, eller
2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser.
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God ekonomisk hushållning
En hållbar utveckling är en viktig del av Ockelbo kommuns långsiktiga planering.
Både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är viktiga och ömsesidigt
beroende av varandra. God ekonomisk hushållning är en betydande del av en
hållbar utveckling. God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin
både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt
tänkande. För att säkerställa det, krävs att varje generation står för de kostnader
de ger upphov till för att inte överlämna åt kommande generationer att betala.
Ockelbo kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas
skattemedel, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och
ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens
omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i
verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.
Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och
investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög
måluppfyllelse. För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen
definierat:
• Finansiella mål
• Mål för verksamheten.
Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i
samband med behandlingen av budget, delårsrapport och årsredovisning.
Finansiella mål och riktlinjer
Långsiktigt finansiellt mål:
Ockelbo kommuns finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar.
Kortsiktiga finansiella mål:
Ockelbo kommuns finanspolicy och mätbara finansiella mål reglerar väsentliga
delar av kommunens ekonomiska styrning.
Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Ockelbo kommuns
årliga budgetprocess.
Genom att fastställa mätbara finansiella mål blir de styrande för vad kommunen
långsiktigt vill uppnå ifråga om förmögenhetsutveckling, vad den löpande
verksamheten kan kosta, vilka resultatnivåer som krävs,
investeringsverksamhetens omfattning och finansiering.
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Ockelbo kommun arbetar utifrån mål gällande:
•

God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter.

•

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1,0 % av skatter och
utjämning.

•

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ ombyggnad kan
upplåning ske utifrån separat bedömning.

•

Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen.

•

Soliditeten ska årligen förbättras.

En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort
sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarade servicenivå kan
garanteras även för nästkommande generation.
Mål och riktlinjer för verksamheten
Vision 2030 – Plats att växa
Visionen är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande mål nivå.
Utifrån Visionen har sex övergripande strategier utarbetats.
•

Trygga kompetensförsörjningen

•

Värna miljön i stort och smått

•

Teknik som underlättar

•

Utveckla samhället

•

Torgför Ockelbo

•

Ständiga förbättringar

Vision 2030 är en viljeinriktning för ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska ha en
bred förankring i samhället och bygga konsensus. Det ger förutsättningar för att
den ska kunna vara aktuell under en relativt lång tid. Utifrån visionen och
strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.
Intern kontroll
I en förutseende organisation säkerställer den interna kontrollen att risker
elimineras innan det sker sådant som kan rubba förtroendet, innebära allvarliga
brister eller medföra stora ekonomiska förluster.

Resultatutjämningsreserv – RUR
Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i
goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till
följd av konjunkturförsämring. Genom reserven kan det balansmässiga resultatet
justeras/utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer
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för att nå stabila förutsättningar för kommunens verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för
hanteringen av den. Kommunfullmäktige beslutar också om avsättning till och
användning av denna reserv.
Avsättning och användande av medel ur RUR sker i en balanskravsutredning vid
sidan om resultaträkningen. I balansräkningen ska RUR synliggöras som en
delpost till det egna kapitalet, men posten är inte resultatpåverkande. För
Ockelbo kommun gäller följande riktlinjer för avsättning till RUR och användning
av medel från RUR:
Avsättning till RUR
Avsättning kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler.
Den del av årets resultat som efter balanskravsutredning, överstiger 1 % av
skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om
kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser, får det resultat som överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning
av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om
kommunal redovisning, grund för beräkningen. I samband med årsredovisningen
fastställs eventuell avsättning.
Användning av medel från RUR
Kommunallagen stadgar att medel från en resultatutjämningsreserv får användas
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Någon närmare precisering än
så görs inte i lagen. Resultatutjämningsreserven ska i första hand användas för
att reglera underskott som uppkommit till följd av konjunkturella variationer,
exempelvis försämrad eller negativ skatteunderlagstillväxt.
Medel från RUR får användas då balanskravsresultatet är negativt. I så fall för att
nå upp till ett nollresultat. Därmed ges möjlighet att utjämna förändringar i de
ekonomiska förutsättningarna mellan olika år. Beslut om eventuell användning av
medel från RUR fastställs i samband med årsredovisningen.

85

4 (4)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(11)

Datum

Referens

2020-11-18

KS 2020/00373

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

Års- och flerårsbudget 2021 - 2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2021
godkänns
2. Det personalstrategiska dokumentet med personalstrategiska mål och
handlingsplan för 2021 godkänns.
3. För år 2022 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter
finansnetto, ska vara 1,0 % av skatter och statsbidrag till att vara 0,8 %
av skatter och statsbidrag.
4. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med
föreliggande förslag med sammanställning enligt följande:
Driftsbudget

2021

2022

2023

Kommunstyrelsen

80 149

80 359

82 104

Utbildning/kultur

160 157

160 771

161 032

Socialnämnd

151 617

154 924

158 303

773

787

802

0

100

50

392 695

396 941

402 291

4 906

4 944

5 022

24 139

23 339

21 239

Revision
Valnämnd
Summa driftsbudget
- varav VGS
- varav gymnasieskola
Investeringsbudget

2021

2022

2023

Kommunstyrelsen

13 200

12 250

7 900

Utbildning/kulturnämnd

720

720

800

Socialnämnd

300

300

300

14 220

13 270

9 000

Summa investeringsbudget

5. Personalutskottets förslag till utökat anslag till friskvård avslås.
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6. Omfördelning av budgetanslag fr o m 2020 om 250 000 kronor från
kommunstyrelsen till utbildning- och kulturnämnden avseende riktad
lönesatsning till yrkeskategorin förskollärare inom kommunens förskola
och förskoleklass.
7. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram för år 2021 med 1 500 000 kronor
med inriktning i första hand till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
8. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr o m 2021 med
1 000 000 kronor.
9. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram för år 2021 med
900 000 kronor med inriktning till kvalitetshöjande åtgärder i
grundskolan.
10. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och
kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och
handläggas separat.
11. Utbildnings- och kulturnämnden och för gymnasieskolan erhåller ökad
ram för år 2021 med 2 500 000 kronor och med 3 200 000 för år 2022
och 1 200 000 kronor för år 2023.
12. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr o m 2021 med 3 000 000
kronor
13. Omfördelning av budgetanslag fr o m år 2021 avseende införande av
internhyra genomförs i enlighet med förslag.
14. Investeringsnivå är fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera
kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den
totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2021 - 2023.
15. Internränta fr o m 2021 fastställs till 1,5 %.
16. Kommunstyrelsens ram reduceras med 1 400 000 kronor fr o m 2021
med anledning av sänkning av internräntan.
17. Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar
utifrån fastställd gång- och cykelplan med 1 800 000 kronor för år 2021
och med 2 350 000 kronor för år 2022.
18. Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar Wij
Trädgårdar utifrån presenterad investeringsplan med 4 500 000 kronor
för år 2021 och med 3 000 000 kronor för år 2022 och med 1 000 000
kronor för år 2023.
19. Taxor och avgifter för 2021 godkänns i övrigt.
20. Ägardirektiv 2021 för Ockelbogårdar AB antas
21. Under 2021 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2021.

87

Sida

2(11)

Datum

Ockelbo kommun

2020-11-18

KS 2020/00373

22. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor,
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp
23. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 75 000 000 kronor,
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
24. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt
reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av
mindre betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år).
25. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och
i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens
kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år)
26. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§
9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till
900 000 kronor (per objekt).
27. Förslaget till års- och flerårsbudget 2021–2023 fastställs i övrigt.
Sammanfattning av ärendet
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2021 - 2023
har överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Datum för
överläggningen var den 15 oktober 2020.
För att säkerställa den ekonomiska utvecklingen och konsekvenser av
regeringens förslag om generella och riktade statsbidrag samt att säkerställa
konsekvenser av kommande investeringar kommer ett extra ekonomiutskott
att genomföras den 9 november 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-09-29, § 134
Utbildnings- och kulturnämnden 2020-09-23, § 49
Socialnämnden 2020-09-24, § 22
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2020-09-22, § 22
Personalutskottet 2020-09-29. § 36
Personalutskottet 2020-10-01, § 13
Ärendet
Inledning
Tjänsteskrivelsen är en sammanfattning av ekonomiutskottets
överläggningar och sammanträde 2020-10-15—16 och 2020-11-09 inför
förslag till beslut om års- och flerårsbudget 2021 – 2023
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Ändrade förutsättningar
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2021 - 2023
har överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Datum för
överläggningen var den 15 oktober 2020. För att säkerställa den ekonomiska
utvecklingen och konsekvenser av regeringens förslag om generella och
riktade statsbidrag samt att säkerställa konsekvenser av kommande
investeringar kommer ett extra ekonomiutskott att genomföras den 9
november 2020.
Samhällsekonomisk utveckling
Allvarligt läge i svensk ekonomi, men stort handlingsutrymme
Svensk ekonomi tycks ha bottnat under våren 2020 och väntas återhämta sig
under andra halvåret 2020, precis som världsekonomin i övrigt. Regeringen
bedömer dock att det tar flera år innan lågkonjunkturen är över.
Bedömningen är att Sverige har goda förutsättningar att hantera
lågkonjunkturen eftersom den offentliga skuldsättningen är bland de lägsta i
Europa.
Skatteunderlagsprognosen utgår från ett scenario för samhällsekonomin där
en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot
normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det
stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret i år.
Antagandet om återhämtning, samt nulägets stora slack i ekonomin, innebär
ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den
återhämtningsbana som vi antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen
den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett;
exempelvis räknar vi med att andelen arbetslösa i flera år kommer att
överstiga de senaste årens nivåer.
Lång period med återhållen skatteunderlagstillväxt
Coronapandemin och de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att
mildra de ekonomiska effekterna av pandemin har haft stor påverkan på
samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har betydelse för
skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är behäftad med större
osäkerhet än normalt.
Prognosen för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd
av kraftig ytterligare minskning av arbetade timmar. Detta motverkas av
omfattande utbetalningar av permitteringslön, men lönesumman ökar ändå
nästan inte alls och skatteunderlagstillväxten stannar strax under två procent.
Dessutom dämpas skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för
personer som fyllt 65 år. Detta kompenseras dock genom en höjning av det
generella statsbidraget.
Den totala effekten är att både den faktiska och underliggande
skatteunderlagstillväxten 2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta
år, 2009.
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Skatteunderlagsprognoser
Skatteunderlagsprognoser görs av regeringen, Ekonomistyrningsverket
(ESV) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunen använder
sig av SKR:s prognos i budgetberäkningarna i enlighet med
rekommendation.
År 2021 beräknas vara ett övergångsår då den prognostiserade milda
lågkonjunktur som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i
konjunkturell balans.
Skatteunderlagsprognoser

2019

2020

2021

2022

2023

2024

SKR oktober

2,8

1,9

1,5

3,5

3,9

3,5

Reg sep

2,9

2,01

2,21

3,6

3,9

SKR oktober 2019

3,2

2,5

3,2

3,9

15,5
15,2

Regeringens prognos i BP, ligger till grund för de av regeringen fastställda
uppräkningsfaktorerna för 2020 och 2021, som styr preliminär utbetalning av kommunaloch regionskatt 2020.

Prognosen för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en
mild lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på
skatteunderlaget dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre
och budgetpropositionens förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer.
Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av att personer som fyllt 65 år får
ytterligare en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får
ytterligare en kompensation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk
utjämning).
Den totala effekten är att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten
2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta år, 2009.

Omvärldsbevakning
Både BNP och sysselsättning i Sverige faller under 2020 och arbetslösheten
fortsätter att stiga även 2021. En snabb återhämtning för BNP och
arbetsmarknaden antas ske 2021–2023, men lågkonjunkturen dröjer ändå
kvar ända till 2023. Trots de betydande förslag som presenteras i
budgetpropositionen minskar sparandeunderskottet nästa år.
Samma utveckling antas åren 2022–23 och den offentliga skuldkvoten
sjunker därför årligen i regeringens beräkningar. I hög grad följer denna
kalkylerade utveckling på den starka ekonomiska återhämtning som antas,
med ihållande hög tillväxt för BNP och sysselsättning samt gradvis
sjunkande arbetslöshet.
Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen
Procentuell förändring
BNP

2019

2020

2021

2022

2023

1,2

–4,9

4,0

3,8

2,9

För att erhålla minskad arbetslöshet är riktmärket att BNP måste var minst 2,5 procent. BNP är
värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. BNP är det
vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas en ökning av BNP
över tid.
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Budgetpropositionen för 2021 och höständringsbudgeten för 2020
Den 21 september presenterade regeringen budgetproposition för
2021(2020/21:1) och Höständringsbudget för 2020 (2020/21:2).
Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden
2021–2023.
Budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg
Budgetpropositionen innehåller en budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg.
Riktade statsbidrag avseende äldreomsorg, omsorgslyft, återhämtningsbonus,
investeringsstöd, språkträning.
Äldreomsorgssatsningen är ett riktat, permanent statsbidrag, utan krav på
bemanning eller liknande. För Ockelbo kommuns del innebär det ett
resurstillskott om 3 038 tkr. Äldreomsorgslyftet innebär ett tillskott för år
2021 om 1 374 tkr.
Integration
I budgetpropositionen för 2020 tillfördes ett riktat statsbidrag till 44
kommuner som har haft ett relativt högt mottagande av nyanlända i
förhållande till sin befolkning. I budgetpropositionen för 2021 förlängs det
tillfälliga kommunbidraget med ett år. Medlen fördelas enligt samma princip
som under 2020 och riktas för 2021 till 58 kommuner. För Ockelbo innebär
det ett tillskott om 1 222 tkr.
Preliminära arbetsgivaravgifter för 2021
De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter
som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i
förhandlingar mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor
(försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst till pension samt
sjuk- och olycksfallsförsäkringar.
Arbetsgivaravgifterna och avtalsförsäkringarna är lika för kommuner och
landsting, förutom vad gäller kollektivavtalad pension:
Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen
då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.
Arbetsgivaravgifterna år 2021 beräknas till preliminärt 40,15 procent och är
ingen förändring från 2020.

Budgetförutsättningar
Bakgrund/utgångsläge
Utgångspunkten för budgetarbetet är att förbättra kommunens ekonomi
successivt. Intentionen har varit och är att successivt arbeta med
effektiviseringar i syfte att öka det egna kapitalet och därmed möjliggöra för
utvecklingssatsningar. Det som utgjort vägledning för budgetarbetet är det
samhällsekonomiska läget och fastställd finansiell målsättning.
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Budgetramarna enligt flerårsbudget 2020 – 2022 har utgjort bas för
budgetarbetet. För budget 2023 har 2022 års budgetram uppräknats med
1,9 %.
Budgetram avseende gymnasieskolan exkluderas vid reducering och
uppräkning av budgetramarna och handläggs separat.
Beräkningsgrund - skatter och statsbidrag
Skatteunderlagsutvecklingen under perioden grundar sig på SKR:s prognoser
över skatteunderlags- och skattekraftsutvecklingen. Intäktsberäkningarna
grundar sig på en utdebitering motsvarande 22,76 skattekrona.
Skatter och statsbidrag bygger på nu gällande utjämningssystem och
bidragens storlek är beräknad utifrån försiktighetsprincipen och enligt
aktuella uppgifter från KIR (Kommunens Invånarregister) enligt
nedanstående prognos.
Den officiella statistiken från SCB per 1 januari 2020, 5 908 invånare,
används som beräkningsgrund för budgetperioden 2021–2023.
Prognos
Antal invånare

Nov 2019

Jan

Mars

Juni

Okt

5 906

5908

5 879

5 888

5 895

Internränta 2021
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger förslag på internränta för
beräkning och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar.
Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett
över en investerings hela livslängd. Internräntan kan betraktas som det pris
kommunen får ”betala” för att avstå från att placera likvida medel, vilket
skulle ha gett framtida avkastning.
Internränta för 2021 föreslås reduceras med 0,5 procent, till 1,5 procent.
Balanskravet
Eventuella underskott ska enligt kommunallagen återhämtas inom tre år och
kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske.
Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då
det negativa resultatet uppkom. Förslag till års- och flerårsbudget 2021 –
2023 uppfyller balanskravet.
Kommunens redovisade resultat för perioden 2017 – 2019 och prognos för 2020
Resultat/prognos
(Belopp i tkr)
Bokslut
Prognos

2017

2018

7 024

9 067

2019

Prognos
2020

3 741

12 398
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Nämndernas förslag till drift- och investeringsbudget för årsoch flerårsbudget 2021 – 2023
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2021–2023
har överläggning med nämndföreträdare genomförts med följande uppdrag:

Respektive budgetförslag ska innehålla tjänsteskrivelse,
budgetdokument i siffror (drift– och investering), måldokument med
nämndernas mätbara mål för 2021

Respektive nämnds budgetförslag ska vara enligt ram.

Tjänsteskrivelse ska innehålla en konsekvensbeskrivning hur de
preliminära ramar för åren 2021–2023 påverkar verksamheterna och
deras kvalitetsnivå.
Sammanställning nämndernas förslag
Nämndernas förslag till drift- och investeringsbudget har behandlats av
ekonomiutskottet. Sammanställning över styrelse/nämndernas tillkommande
behov.
Styrelse/nämnd

2021

Kommunstyrelsen

2 300

Utbildnings- och kulturnämnd

4 000

- Gymnasieskolan

2 500

Socialnämnd

1 745

Summa totalt

10 545

2022

2023

3 300

1 200

Ekonomiutskottets förslag till tillägg/åtgärder
Utifrån det ekonomiska läget, utifrån nämndernas budgetförslag och
redovisade utvecklingsbehov lämnas förslag på följande tillägg/åtgärder
(belopp i tkr):
2021

Förslag till tillägg
Kommunstyrelsen

2022

2023

0

0

- tillägg

1 500

0

0

Utbildning/kultur

1 000

1 000

1 000

900

0

0

- gymnasieskolan

2 500

3 300

1 200

Socialnämnd

3 000

3 000

3 000

Summa

8 900

7 300

5 200

- tillägg
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Investeringsbudget/långsiktig investeringsplan
Investeringsnivå är fastställd 11,0 mkr/år. För att finansiera kommande
investeringar fördelas 8,0 mkr av den totala investeringsramen till styrelse
och nämnder även för åren 2021 – 2023.
Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar utifrån
fastställd gång- och cykelplan och till investeringar Wij Trädgårdar utifrån
presenterad underhållsplan.
Sammanställning investeringsbudget
Investeringsbudget

2020

2021

2022

13 200

12 250

7 900

Utbildning/kulturnämnd

720

720

800

Socialnämnd

300

300

300

14 220

13 270

9 000

Kommunstyrelsen

Summa investeringsbudget

Likviditetsprognos
Ockelbo kommun har som finansiell målsättning att i möjligaste mån själv
finansiera investeringarna och den målsättningen uppfylls med redovisade
resultat. Perioden 2021–2023 visar på att positiv likviditet. Investeringar för
perioden beräknas finansieras med egna medel.
Likviditetsprognos
Prognostiserat resultat

2021
3 906

2022
3 236

2023
4 525

Tillägg - avskrivningar

12 672

13 062

13 421

-14 220

-13 270

-9 000

2 358

3 029

8 946

Investeringar
Upplåning
Avbetalning av låneskuld
Likviditet

Finansiell målsättning – måluppfyllelse
I samband med fastställande av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv har förlag till revidering av två av de finansiella
målen lämnats (nr 2 och 5). Ändringarna har beaktats i följande
sammanställning.
1. God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla verksamheter.
Ekonomistyrning sker i form av månadsuppföljning. Vid budgetavvikelse ska en
åtgärdsplan omgående upprättas och presenteras för nämnden och för
kommunstyrelsen
2. Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 1 % av skatter och utjämning
Årets resultat, efter finansnetto, ändras för år 2022 till 0,8 % av skatter och
utjämning.
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3. Investeringar ska i möjligaste mån själv finansieras. Vid ny/ombyggnad kan
upplåning ske utifrån separat bedömning
Kommunens investeringar beräknas själv finansieras för åren 2021 – 2023.
4. Amortering av låneskulden sker med minst 1 % årligen
Amortering med 1,5 mkr/år har medräknats
5. Soliditeten ska årligen förbättras.
Soliditeten ökar årligen för åren 2021 - 2023

Taxor och avgifter
I samband med fastställande av års- och flerårsbudget ska taxor för
kommande år fastställas. I nämndernas protokoll finns angivet vilka taxor
som föreslås ändras inför 2021 och finns även med i upprättat förslag till
taxekatalog.
Ockelbo kommuns styrmodell
Verksamhetsmål
Kommunens av fullmäktige fastställd Vision; Vision 2030 – Plats att växa är
kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande
strategier utarbetats. Utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen
och nämnderna utarbetat åtta mätbara mål vardera.
Visionen och strategierna diskuteras varje år i samband med fastställande av
budget. Nämndernas mätbara mål ska behandlas varje år i samband med
fastställande av budget. Samtliga nivåer förutom verksamhetsplanen ska
fastställas av fullmäktige. Styrelse och nämnder arbetar utifrån visionen, de
övergripande strategierna och utifrån nämndernas mätbara mål.
Verksamhetsplanen/målen fastställs av kommunchef/förvaltningschef
alternativt av styrelse/nämnd. Handlingsplan/aktivitetsplaner behandlas av
respektive verksamhetsansvarig.
Parallellt med verksamhetsmålen finns fastställda finansiella mål.
Ägardirektiv 2021 för Ockelbogårdar AB
Fullmäktige har beslutat att ägardirektivet för Ockelbogårdar AB ska
revideras årligen och i samband med kommunens budgetprocess. Eftersom
avkastningskrav och borgensavgift kan vara föremål för årlig förändring ska
ägardirektivet årligen revideras i samband med kommunens budgetprocess.
Ägardirektivet har behandlats under ägarsamråd med bolaget. Nivåerna för
avkastningskrav och borgensavgift föreslås vara oförändrade för 2021.
Ägardirektivet har fr o m 2021 kompletterats med följande text under punkt
3 Avkastningskrav:
Vid nybyggnation och större ombyggnationer för ett ökat bostadsbestånd
skall avkastningskravet vara kommunens gällande internränta plus 1%.
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Beslutspunkter enligt kommunstyrelsens reglemente
Enligt kommunstyrelsens reglemente är följande punkter delegerade från
kommunfullmäktige och beloppsgränser ska fastställas av fullmäktige vara
år. För 2021 är beloppen oförändrade mot föregående år och finns med som
beslutspunkter.
1. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt
reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av
mindre betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år).
2. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och
i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens
kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år).
3. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§
9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till
900 000 kronor (per objekt).

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

§ 187

Dnr 2020/00373

Års- och flerårsbudget 2021 - 2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2021
godkänns
2. Det personalstrategiska dokumentet med personalstrategiska mål och
handlingsplan för 2021 godkänns.
3. För år 2022 ändras det finansiella målet om att årets resultat, efter
finansnetto, ska vara 1,0 % av skatter och statsbidrag till att vara 0,8 %
av skatter och statsbidrag.
4. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med
föreliggande förslag med sammanställning enligt följande:
Driftsbudget

2021

2022

2023

Kommunstyrelsen

80 149

80 359

82 104

Utbildning/kultur

160 157

160 771

161 032

Socialnämnd

151 617

154 924

158 303

773

787

802

0

100

50

392 695

396 941

402 291

4 906

4 944

5 022

24 139

23 339

21 239

Revision
Valnämnd
Summa driftsbudget
- varav VGS
- varav gymnasieskola
Investeringsbudget

2021

2022

2023

Kommunstyrelsen

13 200

12 250

7 900

Utbildning/kulturnämnd

720

720

800

Socialnämnd

300

300

300

14 220

13 270

9 000

Summa investeringsbudget

5. Personalutskottets förslag till utökat anslag till friskvård avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

6. Omfördelning av budgetanslag fr o m 2020 om 250 000 kronor från
kommunstyrelsen till utbildning- och kulturnämnden avseende riktad
lönesatsning till yrkeskategorin förskollärare inom kommunens förskola
och förskoleklass.
7. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram för år 2021 med 1 500 000 kronor
med inriktning i första hand till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
8. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr o m 2021 med
1 000 000 kronor.
9. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram för år 2021 med
900 000 kronor med inriktning till kvalitetshöjande åtgärder i
grundskolan.
10. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och
kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och
handläggas separat.
11. Utbildnings- och kulturnämnden och för gymnasieskolan erhåller ökad
ram för år 2021 med 2 500 000 kronor och med 3 200 000 för år 2022
och 1 200 000 kronor för år 2023.
12. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr o m 2021 med 3 000 000
kronor
13. Omfördelning av budgetanslag fr o m år 2021 avseende införande av
internhyra genomförs i enlighet med förslag.
14. Investeringsnivå är fastställs till 11,0 mkr/år. För att finansiera
kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8,0 mkr av den
totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2021 - 2023.
15. Internränta fr o m 2021 fastställs till 1,5 %.
16. Kommunstyrelsens ram reduceras med 1 400 000 kronor fr o m 2021
med anledning av sänkning av internräntan.
17. Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar
utifrån fastställd gång- och cykelplan med 1 800 000 kronor för år 2021
och med 2 350 000 kronor för år 2022.
18. Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram för investeringar Wij
Trädgårdar utifrån presenterad investeringsplan med 4 500 000 kronor
för år 2021 och med 3 000 000 kronor för år 2022 och med 1 000 000
kronor för år 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

19. Taxor och avgifter för 2021 godkänns i övrigt.
20. Ägardirektiv 2021 för Ockelbogårdar AB antas
21. Under 2021 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2021.
22. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor,
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp
23. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 75 000 000 kronor,
jämte ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
24. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt
reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av
mindre betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år).
25. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och
i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens
kostnadsram (se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år)
26. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente (§
9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till
900 000 kronor (per objekt).
27. Förslaget till års- och flerårsbudget 2021–2023 fastställs i övrigt.

Reservation
Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD), Stig Mörtman (M) och
Dan Brodin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liz
Zachariassons (SD) yrkande.
Ärendebeskrivning
Innan ekonomiutskottet lämnar förslag till års- och flerårsbudget 2021 - 2023
har överläggningar med nämndföreträdare genomförts. Datum för
överläggningen var den 15 oktober 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

99

Sida

3(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

För att säkerställa den ekonomiska utvecklingen och konsekvenser av
regeringens förslag om generella och riktade statsbidrag samt att säkerställa
konsekvenser av kommande investeringar kommer ett extra ekonomiutskott
att genomföras den 9 november 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-09-29, § 134
Utbildnings- och kulturnämnden 2020-09-23, § 49
Socialnämnden 2020-09-24, § 22
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 2020-09-22, § 22
Personalutskottet 2020-09-29. § 36
Personalutskottet 2020-10-01, § 13
Oppositionsbudget 2021-SD-M-KD-Ockelbo-kommun
Yrkande
Liz Zachariasson (SD) yrkar bifall till oppositionens budgetförslag och
därmed avslag till Ekonomiutskottets förslag till budget 2021-2023.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner bifall till
Ekonomiutskottets förslag till budget 2021-2023.

Inlägg
Liz Zachariasson (SD), Stig Mörtman (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2021–2023,
Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021–2023 behandlas och
diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober.
Sammanfattning av ärendet

Konsekvenser utifrån fastställda ramar

Förutsättningar
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2021 – 2023
Fastställd budgetram

2021

2022

2023

Kommunstyrelsen

92 686

94 396

96 141

Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion

Sammanfattning
Tillkommande behov (belopp i tkr)
Friskvårdspeng – utökad ram
E-tjänster/ Hemsida/Intranät
Kuxatrafiken
Ökat öppethållande i väntsalen
Planarbete
Internetabonnemang förtroendev.
Summa

Budget
2021
250
500
500
400
600
50
2 300

Ärendet
Vid ekonomiutskottet i mars fick kommunstyrelsen uppdraget att redovisa
konsekvenser utifrån de preliminära ramarna. Dessa skulle enligt den
traditionella budgetprocessen ha presenterats för ekonomiutskottet i maj.
Pga. det rådande Corona läget har den processen förändrats och
ekonomiutskottet i maj ställdes in. Dock är det viktigt att budgeten processas
vidare och vid genomgång av budgetramarna har ett antal frågeställningar
väckts att ta hänsyn till i processen framåt.
Friskvårdspeng
Kommunens friskvårdspengar ligger budgeterade centralt under
personalchef. Sedan friskvårdspengen höjdes till 1500 kr räcker den ramen
inte längre till och behöver utökas med ytterligare 250 tkr.
E-tjänster - Hemsida – Intranät –Sociala medier
Hemsida och Intranät bygger idag på en gammal plattform och har behov av
uppgraderingar. Detta kommer att kräva tid både internt och av IT-Gävle /
konsulter. Behov finns att både tillgänglighetsanpassa och öppna för fler Etjänster. Det finns även ett behov av att öka närvaron på sociala medier samt
att se över de verktyg och tekniska plattformar som behövs för att producera
och publicera rörlig bild.
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Sedan ett antal år finns en e-tjänsteplattform med e-tjänster där invånare,
företagare och besökare kan utföra ärenden. Det är allt ifrån ansökning om
förskoleplats eller skolskjuts till signering och hantering av avtal kring
elevdatorer, medborgarförslag och vigselhantering.
Sedan 2019 finns också en plattform för Interna e-tjänster, där målgruppen är
chefer och medarbetare. Här finns en stor potential att effektivisera och
kvalitetssäkra ärendeflöden inom kommunen. Resurser saknas att
tillsammans med verksamheterna utveckla och bygga och underhålla etjänster.
Kuxatrafiken – kommunikationer
Avtalet gällande Kuxatrafiken index uppräknas upp årligen. Vid uppräkning
2019 steg index kraftigt vilket gör att trafiken är underbudgeterad 2020.
Inför 2021 kommer ytterligare en indexreglering och det ser då ut att fattas
nära 450 tkr i den budgeten. Utöver det finns önskemål om att införa turer på
sport- och sommarlov till och från Rönnåsen vilket beräknas kosta ca 65
tkr/år.
Ökat öppethållande i väntsalen
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 behövs tillgång till en ytterligare personalresurs
som jobbar kvällstid och hjälper till vid låsningen av väntsalen, alternativt
köpa tjänsten från ett vaktbolag. Att köpa in tjänsten skulle kosta över 400
tkr/år. Om kommunens egen personal ska sköta stängningen senare på
kvällen innebär även det betydande merkostnader.
Översiktsplan och löpande planarbete
Arbetet med framtagande av en ny översiktsplan kommer att innebära
kostnader. I vilken omfattning är svårt att säga men det avsatta beloppet om
400 tkr i dagens budget lär inte vara tillräckligt. För bara för det löpande
planarbetet skulle budgeten behöva ökas med uppskattningsvis 200–400 tkr /
år så minst 600 tkr/år i tillägg behövs under 2021–2023 för att möta dessa
kostnader.
Internetabonnemang förtroendevalda
Antas motionen om internetabonnemang för förtroendevalda av
kommunfullmäktige kan det vid maximalt nyttjande innebära kostnader på
70 tkr per år. Dock bedöms att behovet i många fall kan lösas på alternativt
sätt.

Övrigt att beakta
Samverkan arbetsmarknadsenheten - Individ och familjeomsorgen
I januari 2020 påbörjades ett projektsamarbete mellan
arbetsmarknadsenheten och Individ och familjeomsorgen. Syftet med
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projektet är att få personer som uppbär försörjningsstöd ska få en snabbare
väg till egen försörjning via arbete eller studier. Personerna får en anställning
(introduktionsanställning eller lönebidragsanställning) via kommunen och
arbetsmarknadsenheten med anställningsstöd från arbetsförmedlingen.
Anställningen kan kombineras med studier på vuxenutbildningen om behov
finns, anställningens innehåll ska individanpassas till varje persons behov.
Anställningen kan förlängas upp till två år, men målet är att personen
rekryteras till en reguljär anställning tidigare eller går vidare till
heltidsstudier.
Projektet har under första halvåret tagit emot 27 personer och personerna i
projektet beskriver en positiv utveckling i sin väg till arbete eller studier. För
att uppnå projektets syfte och mål behöver projektet fortlöpa även under
2021 då kan vi även se de slutgiltiga effekterna av projektet. Men redan nu
ser både arbetsmarknadsenheten och individ och familjeomsorgen positiva
effekter av projektet.
Inför 2020 budgeterades det 1 mkr i medel till individ och familjeomsorgens
budget för projektet, det finns ett stort behov av att minst lika mycket medel
avsätts även 2021 för att det gemensamma projektet ska kunna fortlöpa även
nästa år.
En Frisk generation – fortsättning av projektet
Kommunen har deltagit i projektet En frisk generation under perioden 2017 2020. Projektet har varit lyckat och uppskattat. En fortsatt verksamhet
behöver de 300 tkr som nu ligger som tillägg in i den ordinarie budgetramen
och ingå i årlig uppräkning av ram.
Wij Trädgårdar
Kommunen har sedan 1 maj 2020 tagit över ägandet och driften av
fastigheterna på Wij trädgårdar. Driftskostnaderna kommer att ligga på
teknikenheten och de resurser som tidigare legat under Visionsmedel för
medfinansiering av projekt på Wij omfördelas till fastighetsskötsel.
Lokaler utredningen / Internhyra
En önskan av att damma av den påbörjade lokalutredningen har
aktualiserats. Behov finns att se över en modell för eventuellt kommande
internhyra för att på bästa sätt nyttja befintliga lokaler. Det kan också röra
sig om att avyttra lokaler som kommunen ej längre har behov av. Det bör
inte medföra några nya kostnader men en större omfördelning av medel
mellan förvaltningarna blir aktuellt.
Integration/arbetsmarknad
Stor osäkerhet råder inom det här området. I nuläget är det inte klart med
några nya nyanlända till integrationsenheten vilket kommer att innebära ett
stort intäktsbortfall under kommande år.
Yttre skötsel
Från januari 2019 övertogs personal från Wij Trädgårdar. Det innebär att
egen kompetens inom yttre skötsel finns och att det finns möjliga
samordningsvinster att göra i samverkan med bland annat Ockelbogårdar
och arbetsmarknadsenheten. Nuvarande avtal på yttre skötsel gäller fram till
juni 2021 med möjlighet att förlänga 1 + 1 år. Nu finns intresse för att
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undersöka förutsättningarna för att bedriva yttre skötsel i egen regi utan
merkostnader och för att kunna ge en stabilare kvalité. Det här är också ett
område som måste behandlas som utökad verksamhet och inte som tillägg av
ram.
Bredbandsutbyggnad
För att stimulera bredbandsutbyggnaden har kommunen sen 2018 vikt 400
tkr av Visionsmedlen till projektet ”Fiber tillsammans”. 2019 delades fulla
potten ut till två pilotprojekt. En utvärdering har givit att en lämplig nivå
kommer att vara 8 tkr / fastighet i de område som byggs ut.
Ockelbo kommun är en av de kommuner i länet som har lägst tillgång till
bredband. I nuläge finns inte några möjligheter till finansiering via EU- eller
statliga stöd för utbyggnad av bredband.
Fiber tillsammans-projekten är lyckosamma på många sätt och
medfinansieringen från Ockelbo kommun verkar som en drivkraft och
möjliggörare. För att utbyggnaden enligt konceptet ska kunna fortsätta öka
behöver kommunen kunna ge tydligare information och besked om att
medfinansiering är möjlig. Det finns behov av att öka på potten till projektet
då avsatta medel inte motsvarar det intresse som visats.
Sanering Frankssons
Sanering av den förorenade marken vid Frankssons såg har tidigare planerats
till 2020 men kommer att skjutas något i tiden. Kommunens andel beräknas
kosta 2–2,5 mkr och kommer när det genomförs att belasta driften.
Saneringskostnaden finns inte med i budget 2021–2023.
Räddningstjänsten
Vid budgetsamråd har framkommit äskanden från räddningstjänsten på
ökade kommunala anslag. Diskussioner och beredning pågår mellan de
samverkande kommunerna och kan resultera i högre avgift för Ockelbo
kommun.

Investeringsbudget

Kommunens investeringsram för 2021–2023 är 6,9 mkr/år. En
investeringsplan på ram kommer att presenteras på mötet för vidare
diskussion.
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Kommunstyrelsen

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022 - 2023

Sammandrag driftbudget nettokostnader

10
11
13
30
32
33
36
38
39
53
71
79
91
93
94
96

Nämnds- o Styrelseverksamhet
Stöd till plitiska partier
Övrig politiskverksamhet
Fysisk o teknisk planering
Näringslivsfrämjande åtgärder
Turismverksamhet
VGS
Räddningstjänst
Kommunal beredskap
Kommunikationer
Folkhälsa - BRÅ
Färdtjänst
Utvecklingsmedel
Kommunadminstration
Internationellt
Personaladministration
Summa kommunstyrelsen

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

2023

-

2 775
848
890
1 050
2 460
150
4 756
4 650
9 090
350
990
3 600
25 103
100
1 960
58 772

2 865
877
714
1 300
2 555
150
4 854
4 800
9 300
350
990
2 000
25 059
100
1 990
57 904

2 922
895
735
1 326
2 606
153
4 951
4 896
9 486
357
1 010
2 000
25 449
102
2 030
58 918

2 981
912
750
1 353
2 658
156
5 050
4 994
9 676
364
1 030
2 000
25 855
104
2 070
59 953

-

5 529
5 529

5 640
5 640

5 753
5 753

5 868
5 868

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

-

300
7 650
1 150
3 277
14 329
26 706

350
8 618
1 150
3 258
15 766
29 142

357
8 790
1 173
3 323
16 081
29 725

364
8 966
1 196
3 390
16 403
30 319

Summa totalt

-

91 008

92 686

94 396

96 141

92 686

94 396

96 141

0

0

AME/Integration

20
21
22

Mottagande av ensamkomna barn
Integration
Arbetsmarknadsåtgärder
Summa AME/Integration
Teknikområdet

30
34
77
93

Budgetram KS § 112/22020

Avvikelse

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

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

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

Integration och arbetsmarknad
Verksamhetsbeskrivning
Enhetens uppdrag är att utveckla, stödja och vägleda människor i olika situationer och
sammanhang, enskilt eller i grupp. Prioriterade grupper är nyanlända, ungdomar och
vuxna utanför arbetsmarknaden. I samverkan såväl inom kommunens organisationer som
med externa intressenter utvecklar enheten projekt som syftar till att stärka individen och
främja kommunens utveckling. Främja ömsesidig integration.
Utmaningar
Stora oklarheter hur arbetsmarknadspolitiken med ansvarsfördelning och resurser kommer att fördelas under och efter arbetsförmedlingens reformperiod 2019-2021, så framtiden är mycket oviss.
Men redan nu kan vi se att arbetsförmedlingens förnyelseprocess kommer att ha stor påverkan på enhetens resurser. I dagsläget är det svårt att få en hel bild av de verkliga konsekvenserna för de kommuninvånare som saknar egen försörjning. Det vi kan se är att arbetslösheten åter ökar i kommunen sedan maj 2019 och att arbetsmarknadsenheten får
färre anvisade deltagare från arbetsförmedlingen.
Det lokala kontoret i Ockelbo stängs ner. De arbetssökande kommer i större utsträckning
att hänvisas till myndighetens digitala kanaler för att få kontakt med myndigheten och därmed färre fysiska möten med de arbetssökande.
Med färre insatserför för de som är arbetslösa bedömer vi att kostnaderna för kommunen
kommer att öka och individerna kommer i kläm.

Infrastruktur och samhällsplanering (fysisk och teknisk planering)
Samhällsplanering
Verksamhetsbeskrivning
För att trygga framtida markbehov för industri- och bostadsbyggande ska kommunen hålla
en så god markberedskap att planer på exploateringar skyndsamt skall förverkligas. Kommunstyrelsen har ansvar för översiktsplanearbetet samt övrig övergripande fysisk planering. Under varje mandatperiod ska översiktsplanens aktualitet prövas och vid behov omarbetas.
Bostadsförsörjningsprogram
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Bredband
Verksamhetsbeskrivning
”Tillgång till bredband ses idag som en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, effektiv förvaltning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare och
företag. Om Ockelbo ska kunna behålla och attrahera nya företag och invånare måste vi
kunna erbjuda bra utvecklingsmöjligheter med god tillgång till snabbt, tillgängligt och robust bredband” (ur Bredbandsstrategi för Ockelbo kommun 2014-2020)
Kommunstyrelseförvaltningen är samordnande för bredbandsfrågan i kommunen. Som
styrande verktyg för Bredbandsverksamheten har kommunen en Bredbandsstrategi för
Ockelbo kommun – 2014-2020.
I denna finns även en handlingsplan som ligger till grund för vilken roll kommunen har i
bredbandsfrågorna. Stadsnätet i Ockelbo, GavleNet, ägs av Gävle Energi. Gävle
Energi är även kommunens utsedda kommunikationsoperatör och samarbetspartner när
det gäller fortsatt utveckling av bredband.

Näringsliv och turism
Verksamhetsbeskrivning
Näringslivsenheten ska skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat och en bra företagsmiljö samt stimulera nyföretagande och attrahera externa etableringar.
Vidare ska de stödja och utveckla samsynen mellan företagare, politiker och tjänstemän i
näringslivsfrågor. Näringslivsenheten ska ge information och verka för att utbildningar når
företagare och skapa mötesplatser och stimulera till att befintliga nätverk samarbetar.
Enheten ska arbeta för att utveckla platsen Ockelbo som besöksmål och som en attraktiv
plats att bo och driva verksamhet på.
Utmaningar
Vi upplever ett växande intresse för Ockelbo från både lokala och externa företag. De företag som bygger och investerar sänder positiva vibbar till övrig näring att de tror på Ockelbo. Vår nuvarande översiktsplan och detaljplaner är begränsande och hämmar tillväxt.
Utmaningen för att få tillväxt är en ny översiktsplan, som pekar riktning och underlättar för
etableringar och expansioner. Viktigt att vi är proaktiva för att möta marknadens behov.
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Gästrike Räddningstjänstförbund
Verksamhetsbeskrivning
Ockelbo kommun är medlem i Gästrike Räddningstjänsförbund, GR. Förbundet fungerar
som räddningsnämnd åt medlemskommunerna i Gästrikland. Utöver ren operativ räddningstjänst är förbundet mycket aktivt i brandsyn, tillsyn av brandfarliga varor, externa och
interna utbildningar m m.
Allt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi ligger på förbundet och kommunen betalar en ersättning för utförda tjänster som står i proportion till behövlig insatsstyrka för
Ockelbo. Operativt finns en första utryckningsstyrka i Ockelbo med ett befäl och fyra
brandmän samt insatsledare och brandingenjörer i beredskap. Ockelbo har dessutom tillgång till de resurser i övrigt som finns inom förbundet. Vid larm till bygdebränder i Ockelbo
förstärks larmen med automatik till tankbil och höjdfordon från stationerna i Gävle och
Sandviken.

Kommunal beredskap
Verksamhetsbeskrivning
Kommunen är högsta totalförsvarsmyndighet på lokal nivå. I uppgifterna ingår främst ett
ansvar för kommuninnevånarna i fred, vid extraordinära händelser, svår påfrestning och
krig. Verksamheten finansieras av statliga bidrag och styrs av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det statliga bidraget finansierar en halvtidstjänst. Uppdraget innebär bland annat
att arbeta för att ha en beredskap inför eventuella kriser/allvarliga störningar, för att hantera ev kriser/allvarliga störningar samt att utbilda och öva.
Kommunstyrelsen är kommunens Krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen ska i samarbete
med övriga nämnder utarbeta erforderliga risk- och sårbarhetsanalyser samt krishanteringsplan för extraordinära händelser.
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det krav på att kommunen ska utarbeta ett
handlingsprogram för den förebyggande verksamheten inom sitt geografiska område och
ett handlingsprogram för den operativa verksamheten, räddningstjänst, med syftet att redovisa hur kommunen och förbundet uppfyller dessa krav. En del av kommunens uppgifter sköts idag av Gästrike Räddningstjänstförbund på entreprenad.
Tjänsten som säkerhetschef ingår i tjänsten som teknisk chef. I denna tjänst ingår dock
inte ansvaret för LSO med mera av de ordinarie ansvarsområdena inom kommunal säkerhet. Dessa ligger till största delen på beredskapssamordnaren. Tjänsten som beredskapssamordnare kombineras med tjänst som folkhälsosamordnare.
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Kommunikationer
Verksamhetsbeskrivning
Kollektivtrafiken i kommunen vilar på tre ben:


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



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



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

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

Ockelbo kommun verkar för en omställning till fossilfria transporter. Kuxatrafiken och 33
av kommunens 34 fordon körs på fossilfri diesel, HVO.
Utmaningar
X-trafik signalerar besparingar och förändringar i länstrafiken.
Förändrat färdtjänstområde kommer kanske att betyda större kostnad för färdtjänsten. Nu
åker man i hela länet, tidigare var man begränsad till resor inom kommunen.

Folkhälsa – BRÅ
Verksamhetsbeskrivning
Folkhälso- och brottsförebyggande verksamheten initierar, driver, stödjer och samordnar
folkhälsoinsatser och brottsförebyggande insatser i kommunen. Kommunala folkhälsostrategier ska upprättas utifrån de nationella folkhälsomålen. En ledningsgrupp Folkhälsa/BRÅ med bred representation både inom och utanför kommunens verksamhetsområden är knuten till verksamheten. Inom folkhälsosamordnaruppdraget ingår åtskilliga undersamordnaruppdrag.
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Utvecklingsmedel
Verksamhetsbeskrivning
Inför 2010 avsattes 2,9 mkr till utvecklingsmedel i Visionens anda. Detta anslag har förändrats lite genom åren och är nu 3,4 mkr.
Fördelning av dess medel har årligen beslutats av kommunstyrelsen. Ett visst anslag är
avsedda för att stödja och bidra till att utveckla verksamheter och bedriva projekt som förverkligar kommunens VISION 2030. Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen projektmedlen efter ansökan som beskriver det tänkta utvecklingsprojektet.

Teknikområdet
Verksamhetsbeskrivning
Teknikområdet avser verksamheterna drift- och underhåll av kommunens fastigheter,
skötsel av vägar, gator och parker samt bostadsanpassning.
Kommunen äger och förvaltar ca 37 000 m2 lokaler. Huvuddelen är skol- och barnomsorgsfastigheter samt (6 600 m2 på Wij trädgårdar). Gator och vägar i centrala Ockelbo
ingår i Ockelbo Vägförening, men vissa gång- och cykel-vägar, torg, parker och offentliga
bad samt vägbelysning (ca 3 000 stolpar) är kommunens ansvar. Försäljning av exploaterad mark för villa- och industribebyggelse, förvaltning av kommunägd åker- och skogsmark.
Övriga områden som ligger inom teknikområdets ansvar är parkeringsövervakning samt
taxa för överträdelse (övervakningen köps av Securitas), tillstånd för upplåtelse av offentlig platsmark samt torghandel med taxa för torgplatser, åtgärder vid konstaterade föroreningar och nedskräpning där ansvar inte kan fastställas och bostadsanpassning

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




Dokument- och ärendehanteringssystem
Information och marknadsföring
Vaktmästeri

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

Internationalisering
Verksamhetsbeskrivning
Ockelbo kommun har sedan många år vänorter i våra nordiska grannländer samt en i
USA. Ockelbo kommun är medlem i en vänortssammanslutning, Charter of European Rural Communities, där en kommun från varje EU-land deltar. Samarbetet finansieras delvis
med EU-medel.
Samarbetet syftar till att förverkliga den europeiska idén innebärande bl a vidgad kunskap
samt förståelse för olika kulturer, levnadsbetingelser och språk. Förutom traditionell
vänortsverksamhet är utbytet, primärt inriktat mot de sociala, ekonomiska och kulturella
områdena.
Ambitionen är att ha stor bredd på kontaktutbytet så att "vanliga" människor och då inte
minst ungdomar och föreningar får ta del av de möjligheter som nätverket erbjuder.
Ockelbo kommun samverkar med Gävle, Sandviken, och Älvkarleby kommun för att
kunna utveckla det internationella arbetet.
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KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2021
Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med utveckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mål

Mätbart mål

Förbättra dialogen med företagare.

Företagsklimatet i kommunen är enligt svenskt
näringslivs mätning

Företagsklimatet i kommunen enligt svenskt näringslivs mätning

•

Den bästa kommunen i länet varje år

•

Bland de 100 bästa i landet varje år

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

Arbetslösheten ska årligen minska.

Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens officiella statistik.
Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemötande i sina kontakter med kommunens verksamheter.
Stickprovsmätningar av upplevelse/bemötande/kvalitet i människors möten med kommunens verksamheter.
Medborgarundersökning ligger som grund för
bedömning. Undersökningen kommer att genomföras vartannat år
Samla vissa områden under området säkerhet i
en övergripande säkerhetspolicy samt utveckla
ett arbetssätt för ett effektivt och tydligt inhämtningsarbete inom dessa säkerhetsfrågor.
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Analys och uppföljning av medborgarundersökning 2019 enligt handlingsplan.
Nästa medborgarundersökningar genomförs
2021.

Upprättad säkerhetspolicy
Att tjänsten kommunicerats ut och använts för
inrapportering av händelser inom området
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Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i.
Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar.
Mål

Mätbart mål

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom
kontinuerlig tillgång av byggklara tomter och lägenheter.
Det ska finnas minst en byggklar tomt för flerbostadshus till försäljning.
Underlätta möjligheterna för företag att etablera
sig i kommunen.
Det ska finnas minst en tomt för företagsetablering

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har
ökat.
PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning

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

En tomt ska årligen finnas tillgänglig för företagsetableringar.

Tillgång till bredband ska årligen öka vid jämförelse med senaste mätningen från Post- och telestyrelsen.

Skapa större delaktighet, dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor
Vilka/antal forum som skapats
Vad säger utvärderingar om hur deras syfte
uppnåtts?

Öka antalet befintliga forum för dialog och kommunikation kring trygghetsfrågor.

En kartläggning av befintliga arbetssätt/metoder

Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera
rätt kompetens.
Mål

Mätbart mål

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

Detta mål anges i personalberättelsen och behöver inte anges här.

Sjuktal, Uttag av friskvårdspeng.
Medarbetarenkät – aktuella mätetal

Ett övergripande mål.
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Värna miljön
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar.
Mål

Mätbart mål

Ökat användande av befintlig teknik för att
minska resande.

Minskat totalt resande med 15 %. Beräkningsgrund: perioden 1 januari 2019 till den 31 december 2021

Statistik över resor med kollektivtrafik, kommunbilar respektive privatbilar.

Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande till
andra färdsätt.

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

Mätbart mål

Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhetsstödjande rutiner och processer i kommunen genom att mobilisera kommunens övergripande administration för att arbeta med utveckling av interna e-tjänster i befintlig digital
plattform.

Ett antal e-tjänster som ger verksamhetsnytta för
såväl användare som mottagare ska publiceras.

Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex
samt via utvärdering.

Torgför Ockelbo
Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utom
kommunen.
Mål

Mätbart mål

Nå fler invånare, besökare och företagare i digitala forum.
Antalet följare i sociala medier (Facebook & Instagram)
Räckvidd och interaktion i sociala medier (Facebook & Instagram)

Öka antalet följare i sociala medier.
Öka räckvidden och interaktionen i sociala medier.
Öka besöken på webben, samt e-tjänster

Besök på ockelbo.se och Visitockelbo.se
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KOMMUNSTYRELSEN
Taxor för kopiering och fax

Taxor 2021
Kr / sida

Svart/vitkopia

2

Färgkopia

5

Fax

3

Tomtpriser
Kommunexploaterad bostadstomt för friliggande småhu

75

Lokalhyror

500

250

Stora Vänortsrummet

400

Musikrumnmet

200

Gläntan

250

Gäller från

2003-01-01

Gäller från

2017-01-01

Gäller från

2005-01-01

kr/dygn

Kr / max 4 h

Lilla Vänortsrummet

2010-01-01

kr/kvm

Felparkeringsavgifter
Felparkeringsavgifter

Gäller från

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

Torghandelstaxa
Plats

1-5

Gäller från 2013-01-01

Upplåtelsens ändamål

Kr / år

Kr / mån

Kr / dag

-

1 200

185

Marknadsstånd 9-16 kvm

6

Marknadsstånd 25 kvm

4 000

1 500

200

7

Kiosk/vagn med bygglov 28 kvm

9 000

-

-

Kr / år

Kr / mån

10 A 230 V

1 500

300

16 A 400 V

10 000

Elavgifter

För dagsplatser är elanslutning till 230V inkluderat i priset.
För ideella föreningar, skolklasser och liknande tas ingen avgift ut, gäller plats 1-5.
Under valår inom perioden 1 aug – 30 sept tas ingen avgift ut för valstugor, gäller plats 1-5.
Under Ockelbo Sommar- & Vintermarknad hyrs torgplatser inte ut, gäller platserna 1-6.
Torgplats 7 är undantagen från detta beslut eftersom platsen kräver bygglov.
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Färdtjänsttaxa i Gävleborgs län
För färdtjänsttaxa hänvisas till http://www.x-trafik.se/fardtjanst-riksfardtjanst
Taxan regleras årligen via index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och specialfordon i Gävleborgs
län”.

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

Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa
För taxa hänvisas till http://www.gastrikeraddningstjanst.se/
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OCKELBO KOMMUN

Års- och flerårsbudget 2021 - 2023
Resultatbudget, tkr
Årsbudget
2021

Plan
2022

Plan
2023

-387 398

-392 919

-398 261

-12 672

-13 062

-13 421

-400 070

-405 981

-411 682

Skatteintäkter

269 020

276 442

287 269

Slutavräkning
Generella statsbidrag och utjämning

-2 086
137 941

0
133 675

0
129 838

Summa skatter och statsbidrag

404 876

410 117

417 107

1 100

1 100

1 100

-2 000

-2 000

-2 000

-900

-900

-900

3 906

3 236

4 525

Resultat: 1 % av skatter och utjämning

1,0%

0,8%

1,1%

Befolkningsprognos (per 1 november)
Rev befolkningsprognos

5 908

5 908

5 908

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivning
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Årets resultat
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OCKELBO KOMMUN

Års- och flerårsbudget 2021 - 2023
Balansbudget, tkr
Årsbudget
2021

Plan
2022

Plan
2023

296 554
7 067
28 937
332 558

299 715
7 067
28 937
335 719

302 518
7 067
28 937
338 522

2 174
20 000
1 000
63 115
86 289

2 174
20 000
1 000
56 487
79 661

2 174
20 000
1 000
61 918
85 092

Summa tillgångar

418 847

415 380

423 614

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

147 066
3 906
150 972

150 972
3 236
154 208

154 208
4 525
158 733

37 915
37 915

41 709
41 709

45 418
45 418

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

159 463
70 497
229 960

159 463
60 000
219 463

159 463
60 000
219 463

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

418 847

415 380

423 614

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Ansvarsförbindelser
Ställda panter
Summa ställda panter och ansvarsförbindelser

283 200
121 083
Inga

283 200
116 330
Inga

283 200
113 023
Inga

404 283

399 530

396 223

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner, inventarier och fordon
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Fastigheter under exploatering
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Omsättningstillgångar

Avsättningar
Avsättningar pensioner
Summa avsättningar
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OCKELBO KOMMUN

Års- och flerårsbudget 2021 - 2023
Driftsbudget, tkr
Årsbudget
2021

KOMMUNSTYRELSEN
Riktad lönesatsning
Tillägg 2021
Sänkning av internräntan
Omföring införande av internhyra
Summa totalt kommunstyrelsen
- varav VGS

92 686
-250
1 500
-1 400
-12 387
80 149
4 906

Plan
2022

Plan
2023

94 396
-250

96 141
-250

-1 400
-12 387
80 359
4 944

-1 400
-12 387
82 104
5 022

UTBILDNING/KULTURNÄMND
Justering tillägg 2020-20220
Riktad lönesatsning
Tillägg 2021
Omföring införande av internhyra
Summa exkl gymnasieskolan

119 814
1 000
250
900
14 054
136 018

122 129
1 000
250

124 489
1 000
250

14 054
137 433

14 054
139 793

Gymnasieskolan
Elevutveckling
Summa gymnasieskola
Totalt utbildning/kulturnämnd

21 639
2 500
24 139
160 157

20 039
3 300
23 339
160 771

20 039
1 200
21 239
161 032

SOCIALNÄMND
Justering budgetuppräkning
Omföring införande av internhyra
Äldreomsorg - riktade medel
Summa socialnämnd

151 802
-1 518
-1 667
3 000

155 063
-1 473
-1 667
3 000

158 135
-1 165
-1 667
3 000

773
773

787
787

802
802

0
0

100
100

50
50

392 695
-16 724
2 547
8 879
387 398

396 941
-17 043
3 794
9 226
392 919

402 291
-17 324
3 709
9 585
398 261

151 617

REVISION
Summa revision
VALNÄMND
Summa valnämnd
FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGET
Avgår kapitalkostnader
Pensionsavsättning
Övrig finansiering
TILL RESULTATBUDGET
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154 924

158 303

Kommunstyrelsen 2020-11-17

OCKELBO KOMMUN

Års- och flerårsbudget 2021 - 2023
Investeringar, netto, tkr
Årsbudget
2021

Plan
2022

Plan
2023

6 900
1 800
4 500
13 200

6 900
2 350
3 000
12 250

6 900
1 000
7 900

UTBILDNING/KULTURNÄMND
Summa utbildning/kulturnämnd

720
720

720
720

800
800

SOCIALNÄMND
Summa socialnämnd

300
300

300
300

300
300

14 220

13 270

9 000

KOMMUNSTYRELSEN
Gång- och cykelplan
Fastigheter Wij Trädgårdar
Summa kommunstyrelsen

SUMMA NETTOINVESTERING
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BUDGET 2021
Planering 2022-2023
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Ockelbo kommun
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1. POLITISK HUVUDSKRIVELSE
De politiska skiljelinjerna mellan konservativa och vänsterliberala är idag väldigt
stora. Det finns partier som oavbrutet hävdar att Sveriges utveckling går åt rätt
håll och att alla uttalade samhällsproblem är överdrivna. Sedan finns det partier,
likt Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, som ser den
utbredda otryggheten, segregeringen, splittringen, skyhöga arbetslösheten,
sjunkande skattekraften och utanförskapet med oro. Vi är beredda att på allvar
försöka förändra situationen i Ockelbo. Människor idag är i betydligt högre grad
oroliga att utsättas för brott, vår gemensamma välfärd är under attack av
organiserade kriminella element och ungdomars förtroende för politiker sjunker,
samtidigt som den psykiska ohälsan ökar.
Med det sagt är Ockelbo i grunden en mycket bra kommun att bo och verka i. Det
råder ett gott företagsklimat. Kommunen har också bra serviceutbud och väl
utbyggda kommunikationer. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att företag
ska kunna etableras och växa. Ett tydligt mål vi har är vi att höja attraktionskraften
för Ockelbo som bostadsort och som besöksmål.
Arbetslösheten i kommunen är en av landets högsta, något som majoriteten
försöker dölja med mindre lyckade arbetsmarknadsåtgärder för att förfina
statistiken. Nu har man försökt hitta en lösning genom etableringen av Synsam,
men det finns fortfarande många frågetecken kring etableringens ekonomiska
risker för kommuninvånarna och andra juridiska tveksamheter om vad en
kommun får göra. Det är även problematiskt om kommunen skapar snedvriden
konkurrens som försvårar eller omöjliggör etableringar för entreprenörer.
Dessa frågetecken måste rätas ut genom en transparent genomgång som ska
komma alla politiska partier och kommuninvånare till del. Satsningar för att göra
det möjligt för människor och företag, att med egen kraft, skapa arbetstillfällen har däremot lyst med sin frånvaro.
Att det satsas på skolan tycker vi är bra. Det är genom utbildning som kommunen
får nya driftiga kommuninvånare i framtiden. Däremot ser vi, på grund av den
svaga ekonomin, att utsvävningar inom kulturområdet inte kommer att
prioriteras. Inte heller driften av Wij Trädgårdar, då det är en förlustaffär för
kommen.
Sist men inte minst verkar den sittande majoriteten inte ha den pågående
pandemin i åtanke. Det kommer krävas ännu fler satsningar inom omsorgen för
att kommunen ska kunna leverera en god vård för våra äldre.
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Vi ser tillsammans goda möjligheter förutsättningar att styra kommunen mot ett
mer näringslivsvänligt håll, inte enbart genom att använda kommunens pengar
som lockelse. Dessutom vill vi ha en tryggare kommun, en levande kommun för
alla och en kommun som bättre tar hand om våra äldre. Sist men inte minst ska vi
ha en kommun som arbetar aktivt mot organiserat bidragsfusk.
Det är dags att skapa nya fräscha förutsättningar för politiken. Inte som trötta
förvaltare utan visioner- utan som en stark nyskapande kraft bestående av
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Liz Zachariasson, SD
Linus Gunnarsson, M
Dan Brodin, KD
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2. BREDA EKONOMISKA ÖVERBLICKAR
2.1 Demografiska utmaningar i närtid
På grund av den ekonomiska situationen kommer vi att presentera en budget som
tar ansvar för en resurseffektiv hushållning av skattemedel och säkerställer att vi
håller ordning och reda i ekonomin. Finanserna måste anpassas i relation till att
landet (och världen) befinner sig i en pandemi, samtidigt som välfärdens
kärnverksamheter ska fungera tillfredsställande. Ansvarstagande för varje
investerad krona är därför något som ses centralt. De områden som prioriteras i
budgeten är en stark välfärd för tillgänglighet och med individen i centrum. Vård,
skola och omsorg skall fortsätta hålla en hög kvalitet.
De stora utmaningarna för Sverige generellt, och i detta fall Ockelbo specifikt, är
en åldrande befolkning, fler unga i behov av barnomsorg samtidigt som
arbetslösheten stiger i takt med invandring av lågkvalificerad arbetskraft till
Sverige. Det sätter tryck på kommunerna att erbjuda den service som
kommuninvånarna har rätt till samtidigt som skattebasen inte ökar i samma takt.
Den svenska landsbygden har drabbats av urbaniseringsvågen som svept fram
över Sverige sedan 200 år tillbaka. Då bodde 90 procent av befolkningen på
landsbygden. Idag har den urbana befolkningsökningen mattats av. Andelen av
befolkningen som bor i tätort har gått från 81 procent 1970 till 85 procent 2010.
Genom att coronapandemin skapat ett delvis nytt samhälle finns det tecken på att
fler kommer söka sig från städer till landsbygden framgent. Detta skulle i sådant
fall kunna gynna Ockelbo. Det som också är viktigt att titta på idag är hur
strukturella faktorer hos invånarna, som åldrande befolkning, kan påverka en
kommun som Ockelbo.
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Medelålder (2019)

Andel bidragsförsörjda
(2019)
Sverige

Arbetslöshet (%)

Minst 3 år
eftergymnasial
utbildning (%) 2019

Ockelbo

Medelålder
(2019)

Andel
bidragsförsörjda
(2019)

Arbetslöshet
(%) 2019

Medianinkomst
(kr) 2018

Minst 3 år
eftergymnasial
utbildning (%)
2019

Sverige

41,3

12,7

7,0

288 880

28,2

Ockelbo

46,0

20,6

11,7

248 978

13,9

Tabell: 2.1.1 - Nyckeltal- Ockelbo och hela Sverige

Ockelbos invånare är klart äldre än genomsnittet i Sverige och arbetslösheten
högre. Det är till och med den nionde högsta arbetslösheten bland Sveriges alla
290 kommuner. Detta ställer stora krav på att kommunen arbetar aktivt med att
fördela resurser ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Det är med dessa ansatser
som vi tillsammans tar oss an budgeten för kommande år. Det kommer att krävas
ansvar, tydliga prioriteringar och proaktivt arbete för en stabil ekonomisk framtid
för kommunen.
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2.2 Omvärldsspaning- vad händer i närområdet samt globalt?
Sverige har under många år befunnit sig i en högkonjunktur med högt
resursutnyttjande och produktivitet vilket lett till en gynnsam tillväxt för BNP.
Sysselsättningsgraden har under högkonjunkturen också ständigt ökat sedan 2010
för att, från januari 2019, vända nedåt. Under 2020 drabbades världen av covid19 (coronaviruset) vilket kraftigt försvagat den inhemska efterfrågan samtidigt
som resursutnyttjandet i svensk ekonomi har försvagats och arbetslösheten stigit.
Detta kommer innebära en substantiellt lägre utvecklingstakt för både BNP,
sysselsättningsgraden och skatteunderlaget jämfört med tidigare år.
2021 ser särskilt utmanande ut. Arbetslösheten väntas vara fortsatt hög på grund
av corona och att arbetskraften växer snabbare än sysselsättningen. Detta trots
att företag bedöms ha svårt att hitta rätt kompetens bland de arbetssökande för
högkvalificerade tjänster. Primärt beror detta i sin tur på ett kompetensglapp
mellan en stor grupp arbetssökande och de faktiska jobb som det finns en
efterfrågan på hos marknaden. Arbetslösheten bland utrikes födda är betydligt
högre än bland inrikes födda. Detta på grund av att utbildningsnivån, generellt
sett, är lägre i gruppen. Det tar även alldeles för lång tid för nyanlända att etablera
sig på svensk arbetsmarknad. Till stor del kan därför prognosen på ökad
arbetslöshet kopplas till invandringen, i sin nuvarande struktur, till Sverige.
Konjunkturinstitutet prognos Sverige (%)
12
10

9,6

8,5

8,7

8
6
4
1,8

2
0
-2
-4

2020
-1,9

-0,7

2021

Sysselsättningsökning

2022

Arbetslöshet

Tabell: 2.2.1 - Sysselsättningsökning och arbetslöshet, konjunkturinstitutets prognos för Sverige
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Arbetslösheten kommer av allt att döma, fortsatt vara mycket hög under
kommande år. Det ger ett lägre skatteunderlag för kommunsektorn vilket är
särskilt problematiskt eftersom behovet av vård, skola och omsorg samtidigt växer
hos befolkningen. 2021 väntas BNP växa med 3,6 procent. Dock efter ett beräknat
fall på 3,4 procent under 2020. Värt att tillägga är att, trots att BNP ökar med 3,6
procent nästa år, så är resursutnyttjandet i ekonomin som helhet (mätt som BNPgapet) fortfarande påtagligt lägre än normalt vid slutet av året. Det kommer
således att dröja ända fram till år 2023 innan ekonomin, fullt ut, har återhämtat
sig.

BNP utveckling Sverige (%)
1,8

2
1,5
1
0,5
0
-0,5

2020

-1

2021

2022

-0,7

-1,5
-2
-2,5

-1,9

Tabell: 2.2.1 – BNP utveckling, konjunkturinstitutets prognos för Sverige

Vi har, trots våra många år med högkonjunktur, inte lyckats samla på oss några
ekonomiska överskott för sämre tider. Nu kan vi istället konstatera att Sverige har
stora underskott i kommun och regionsektorn. Vi har även, tillsammans med
dessa utmaningar, en hög arbetslöshet i kommunen hos unga och invandrade
grupper. För Ockelbo innebär det att vi kommer att få arbeta hårt för att
säkerställa att vi upprätthåller en god offentlig service.
Med tanke på de kommande kärva åren kommer det krävas avsevärda
effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare
press på kommunerna. Nya lösningar kommer att krävas för att klara
välfärdsuppdragen. Enligt SKR skulle senare pensionering eller förlängd arbetstid
kunna öka arbetsutbudet utan att behöva öka antalet personer. Utvecklingen
inom den digitala tekniken ses även den som ett möjligt effektivitetsskapande
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område. SKR påpekar vidare att den statliga styrningen behöver i betydligt högre
grad utgå från de lokala behoven för att kunna uppnå den effekt som önskas.
I det lite större perspektivet kan vi konstatera att en globaliserad ekonomi innebär
att vi alla påverkas, i mer eller mindre omfattning, när något händer som oroar
marknaden. Bland dessa orosmoment för makroekonomiska chocker finns
coronaviruset och ett pågående handelskrig mellan USA och Kina, respektive USA
och EU, som riskerar att drabba ett flertal länder negativt. USA påverkar övriga
världen i stor omfattning varför den politiska och ekonomiska utvecklingen där är
nödvändig att följa även för kommuner i Sverige.
Den svenska kronan har, trots en liten uppgång på senare tid, kraftigt försvagats
under flera år gentemot övriga valutor på världsmarknaden. Det finns risker med
detta då det kan leda människor i en känsla av “fattigdom” vilket kan dra ner
konsumtionen och därigenom slå mot företag. Den positiva aspekten är att
svenska varor i många fall blir billigare för utländska företag.
Framtiden får utvisa om det kommer krävas mer samarbete mellan kommuner.
Detta för att, inför de svåra tider som väntar, tillsammans försöka hitta praktiska
och ekonomiska lösningar. Troligt är att det blir en nödvändighet även för
Ockelbo. Ett nytt kommunalekonomiskt utjämningssystem kommer också, av allt
att döma, beslutas av riksdagen och utfallet i detta lagförslag kan medföra stora
förändringar i den kommunala sektorn framöver.

2.3 Ansvar för god ekonomisk utveckling
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett tydligt regelverk
för hur kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Kommuner och regioner
ska ha en god ekonomisk hushållning med tydliga riktlinjer för sin ekonomi och
verksamhet.
Varje generation skall, som utgångspunkt, bära kostnaderna för den service som
den konsumerar. Ingen generation ska därför behöva betala för den förbrukning
av välfärd som skett genom tidigare generationer. Motsvarande servicenivå måste
kunna garanteras, även för nästkommande medborgare i framtiden, utan att
skatten skall behöva höjas. Därför behöver resultatet i kommunen vara tillräckligt
gott för att fungera som en garant för detta.
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De finansiella målen finns för att säkerställa att de ekonomiska begränsade
resurserna inte överskrids. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga
ekonomiska ramar även om det medför att vissa av de i budgeten uppsatta målen
inte kan uppnås.
De finansiella grundläggande mål som den goda ekonomiska utvecklingen tar sin
avsats i är resultatmålet på 2 procent. Detta innebär att kommunens finansiella
resultat ska uppgå till 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning under 2021.
Den sittande majoriteten har under lång tid nedprioriterat målet på 2 procent.
Det ser vi som problematiskt. Med det sagt - med tanke på den ekonomiska
situationen kommunen befinner sig i, och coronapandemin, är detta ett högt
uppsatt mål för kommande år.
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3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OCKELBO
3.1 Kommunens ekonomiska nyckeltal
Kommunen får intäkter i form av kommunalskatt som i sin tur baseras på dess
skatteunderlag. Ockelbo har en total skattesats på 34,27 procent. Den kommunala
verksamhet som politikerna har beslutat att bedriva skall bekostas av intäkterna.
För att garantera att alla, oavsett var i landet man bor, ska få samma välfärd sker
utjämning av skatteintäkterna mellan kommunerna. Det görs bland annat för att
kompensera för skillnader i antal barn och äldre, beskattningsbar inkomst och
geografiska förutsättningar. Sveriges kommuner och regioners prognos från
oktober 2020 gällande kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning för kommande år har inhämtats. Dessa uppgifter har sedan
kompletterats med befolkningsprognoser från SCB.

Skatter och bidrag Ockelbo år

2021

2022

2023

2024

Skatteintäkter

269 020

276 442

287 269

297 320

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift

80 668

82 872

86 088

89 095

Kostnadsutjämning

20 445

20 602

20 749

20 893

Regleringsbidrag/-avgift

17 773

15 105

10 561

8 999

Strukturbidrag och införandebidrag

0

0

0

0

Införandebidrag

0

0

0

0

LSS-utjämning (inkl. införanderegler)

2 306

2 324

2 341

2 357

Summa intäkter

390 212

397 345

407 009

418 664

2021–2024 (tkr)

Tabell: 3.1.1 - Skatter och bidrag år 2021–2024 (SKR)
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Summa intäkter, Ockelbo kommun, 2021–2024

2021

2022

2022

2024

Fastighetsavgift

16 216

16 216

16 216

16 216

Slutavräkning

-2 108

-

-

-

Summa intäkter (inklusive fastighetsavgift)

404 321

413 561

423 225

434 880

(tkr) (SKR) -inklusive fastighetsavgift

Tabell: 3.1.2 - Summa intäkter, inklusive fastighetsavgift, år 2021–2024 (SKR)

Skatteintäkten uppgår 2021, enligt SKR, till 45 933 kronor per invånare. Den
kommunalekonomiska utjämningen för 2021 innebär att kommunen får i snitt ca
14 500 kr per invånare. Det beror på de strukturella och demografiska utmaningar
som Ockelbo har, vilket gör kommunen beroende av statliga medel. Utan den
kommunalekonomiska ersättningen skulle det krävas kraftiga skattehöjningar
alternativt dramatiska försämringar i välfärden för att hålla kommunens ekonomi i
balans.

3.2 Kommunens demografi
En förändring av prognosen för folkmängden påverkar skatteunderlaget. Detta
eftersom nivån påverkar intäkterna från skatter, statsbidrag och den
kommunalekonomiska utjämningen. En ökad befolkning ger normalt ökade
intäkter (på kort sikt) även om den samhällsekonomiska utvecklingen och statens
bidrag har stor påverkan på vilka resurser kommunen har att förfoga över.
Hur många som bor i kommunen och i vilken ålder de är har naturligt stor
inverkan på kommunens kostnader. Det skall vidare poängteras en
befolkningsökning som inte nödvändigtvis innebär en positiv ekonomisk
utveckling för kommunen. Detta då statliga bidrag kan vara övergående och den
möjliga försörjningsbördan sedan istället lämnas över till kommunen. Det har vi
sett hos ett flertal kommuner när det kommer till kortvariga etableringsstöd för
asylmottagande, där dessa sedan inte lyckats få en egen försörjning och
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kommunen istället fått bära kostnaden från staten. I jämförelse med riket har
Ockelbo en högre medelålder på 46,0 år mot 41,3 år i Sverige (år 2019).

3.2.1 Utjämningssystemets baksida
Svenskt Näringsliv har undersökt hur effektivt olika kommuner jobbar och kommit
fram till att det finns en besparingspotential på mellan 30 och 40 miljarder kronor.
Det kommunala utjämningssystemet ses av många som en del av problemet
snarare än lösningen. Det finns idag ca 200 riktade stadsbidrag till kommunerna.
Genom att kommunerna själva vet att deras insatser för att hålla ekonomin i
balans alltid kompenseras av staten, saknas det ett omvandlingstryck till
förbättringar. Därför kan utjämningssystemet, i de negativa fallen, bromsa upp en
utveckling där kommunerna är mer pressade att förändra verksamheten i en mer
effektiv riktning.
Kostnadsutjämning och bidrag till kommunen kommer enligt SKR:s prognos, att
öka kommande år. Utan den ersättningen skulle det krävas kraftiga
skattehöjningar alternativt dramatiska försämringar i välfärden för att hålla
kommunens ekonomi i balans. Detta under förutsättning att kommunen inte
förbättrar sin effektivitet av skattemedlen med motsvarande belopp.

3.3 Kommunens befolkningsprognos
Enligt SKR:s prognos för år 2021–2023, förväntas Ockelbos befolkning öka
marginellt, från 5971 personer till 6060 invånare. En förändring av prognosen
påverkar skatteunderlaget. Detta eftersom nivån på kommunens folkmängd
påverkar intäkterna från skatter, statsbidrag och den kommunalekonomiska
utjämningen.
En ökad befolkning ger normalt ökade intäkter (på kort sikt) även om den
samhällsekonomiska utvecklingen och statens bidrag har stor påverkan på vilka
resurser kommunen har att förfoga över.
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3.4 Riskanalys kommunens intäkter
Eftersom det är prognoser som ligger till grund för budgeten är det av största vikt
att känsligheten i densamma hanteras med respekt. Om invånarantalet skulle
minska med 50 personer så skulle skatteintäkterna minska med cirka 3 miljoner
kronor. Löneökningar på 1,5 procent kan leda till ökade kostnader med nära 8
miljoner kronor. Vi väljer i budgetarbetet att ta ansvar genom att vara realistiska i
våra prognoser för skatteunderlaget i kommunen. Detta är särskilt viktigt när vi nu
går mot sämre tider.

3.5 Näringslivet i Ockelbo
För att skapa förutsättningar för ett rikt näringsliv ställs höga krav på service och
förståelse för företagarnas behov. Detta gäller såväl för nyföretagare som företag
som verkat länge i kommunen och vill utveckla sin verksamhet i Ockelbo kommun.
SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en
kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot
företag.
Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex
myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och
hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För 2019 placerar sig
Ockelbo på plats 33 av 173 jämförda kommuner. Nöjd kundindex (NKI) uppgår till
77 av maximalt 100 möjliga. Svenska snittet bland deltagande kommuner var, för
2019, ett NKI på 73.

SKR öppna jämförelser om företagsklimat år 2019

Nöjd kund index 0–100

Tabell: 3.5.1-Företagsklimatet i Ockelbo, SKR
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Svenskt Näringsliv presenterar varje år en ranking av företagsklimatet i Sveriges
290 kommuner. Detta för att visa var i landet det är bäst att starta och driva
företag. På 2020 års ranking placerar sig Ockelbo på plats 268 av 290 kommuner.
Det är paradoxalt nog en ökning av 11 placeringar sedan 2019. Man rankas
extremt lågt inom variablerna konkurrens från kommunen, kommunpolitikernas
attityder till företagande, tillgång på kompetens och upphandling.

Svenskt Näringslivs ranking företagsklimatet i Ockelbo

2020

Plats av 290 kommuner

268

Tabell: 3.5.2-Företagsklimatet i Ockelbo, Svenskt Näringslivs ranking 2020

Till viss del så skiljer sig validiteten av undersökningarna, vilket kan förklara
skillnaden i resultat. Dock kommer SKR:s uppdaterade siffror 2020 att ge en bättre
bild hur stor diskrepansen är och huruvida en nedgång kan skönjas även hos dem.
Det råder dock inget tvivel om att arbetet gentemot näringslivet är ett
utvecklingsområde för kommunen.
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4. VISION
4.1 En trygg, attraktiv och företagarvänlig kommun med god
omsorg
I en tid där utflyttning på landsbygden blivit något som allt fler människor
attraheras av, ser vi med stolthet på de möjligheter vår kommun har att erbjuda.
Samtidigt är vi oroade av att det sittande styret går på tomgång. Det saknas, trots
den långa tiden i majoritet, banbrytande idéer för att stärka kommunens
attraktionskraft. Visserligen har Ockelbo öppnat för en etablering av Synsam- men
där återstår flera frågetecken innan dessa kan omvandlas till ett utropstecken.
Vi vill tillsammans fokusera på välfärden, tryggheten och näringslivet. De
besparingar som görs ska inte drabba kvaliteten i kärnverksamheterna. Tvärtom
ska genomförda satsningar leda till att ta bort onödiga kostnader. Vid sidan om
det ska kommunen ha en effektiv och serviceinriktad verksamhet som öppnar upp
för samarbeten och kunskapsutbyten med andra kommuner. Nyföretagandet i
kommunen är gott, varför potentialen är stor. Men vi behöver stärka våra resultat
i Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimat. Kan vi inte erbjuda
medborgarna arbeten, attraktiva bostäder och en väl fungerande välfärd kommer
fler att vilja flytta från Ockelbo. Det leder till en ond spiral med en sinande
skattekraft. Utflyttningen kommer då att öka och färre kommer vilja bosätta sig i
kommunen på sikt. Det ger ännu svagare skatteunderlag och en nedåtgående
spiral i välfärden.
Tvärtom ska Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna se till att
stärka ambitionen med företagande. Inte endast genom att öppna plånboken från
kommunens sida - utan vi ska även underlätta för människor att starta, etablera
och driva företag. Vi ska bli bättre på att planera för tomter och bereda mark både
för bostäder och näringslivsverksamhet.
Tryggheten i hela samhället har minskat och det vill vi ändra på. Genom att både
motverka droganvändning, skapa trygghetsfrämjande åtgärder i miljön och
motverka bidragsbrott, hoppas vi att utvecklingen börjar gå åt rätt håll.
Vi kommer heller aldrig att acceptera att människor i kommunen upplever en
känsla av otrygghet.
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Kommunen har även otroligt fina förutsättningar att ha turism inom exempelvis
sportfiske. Det är viktigt att hela tiden öppna nya dörrar och skapa nya attraktiva
element som ger fler besökare. Wij Trädgårdar slukar idag stora resurser. Trots att
vi är väldigt positivt inställda i grunden till verksamheten kan vi inte acceptera att
kommunen bekostar drift och investeringar för något som inte går runt
ekonomiskt. Här måste en privat aktör gå in och fortsätta bedriva verksamheten i
kommunens ställe.
Covid-19 utsätter samhället för stora prövningar. Kommunen behöver satsa på att
förebygga psykisk ohälsa i spåren av sjukdomen. Vi ser därför ett behov att
prioritera frågan framöver. Likaså behöver äldreomsorgen ställa om och växla upp
ambitionen (enskilt och i symbios) i arbetet inom hemtjänsten, medarbetares
kompetensutveckling och arbetet mot undernäring bland äldre.
Inom utbildningsverksamheten skall elevhälsan stärkas för att möta upp den
ökade ohälsan hos unga. Stök och bråk skall bekämpas i skolmiljön och drogtester
skall kunna genomföras - vi vill se en helt drogfri skola.
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vill att hela Ockelbo
kommun ska kunna leva upp till sin fulla potential. Det innebär att våra mindre
byar och samhällen behöver skyddas och stöttas upp. Människorna ska ges
tillgång till en god samhällsservice och en framtidstro - oavsett var i kommunen
man bor. Därför motsätter vi oss bland annat nedläggningar av våra
landsbygdsskolor. Att få fler att lockas till kommunens mindre områden är därför
viktigt.
Tillsammans vill vi göra Ockelbo till det som det kan (och förtjänar) att bli.
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4.2 Våra prioriteringar
4.2.1 Rör inte välfärdens kärnverksamheter
Nu måste alla resurser gå till våra äldre, barn i skolan och övrig omsorg.
Vi ser ett stort behov av att prioritera kärnverksamheten i välfärden. Vi vill därför
styra satsningar som skall både vara till hjälp för medborgarna, och hjälpa till att
långsiktigt få ner kommunens kostnader. De områden som inte är direkt
nödvändiga eller inte fungerar tillfredsställande prioriteras därför ner framför
välfärdens kärna.

4.2.2 Få bort det organiserade bidragsfusket
För att få stopp på det organiserade fusket mot välfärdssystemet vill vi anställa en
kompetens som kan hjälpa till att minska omfattningen av fusk. Det kommer också
att leda till kostnadsbesparingar för kommunen på sikt.

4.2.3 Motverka undernäring hos våra äldre
En osynlig kostnad (både ekonomisk och i form av mänskligt lidande) är graden av
undernäring hos våra äldre. Det är en komplex fråga som kräver flera samordnade
insatser som spänner över nattfasta, arbetsrutiner, kompetensutveckling och
nutrition. Vi vill stärka hemtjänst och övrig äldreomsorg genom en ökad kunskap
på området och mer effektiva arbetsrutiner. Den sammantagna effekten av våra
satsningar gör att det särskilda vårdbehovet kommer att minska. Detta får också
stöd av forskningen, satsningar på nutrition ger 2 till 4 gånger pengarna tillbaka i
form av minskade vårdkostnader (se “Nutrition economics”, K. Freijer).

4.2.4 Motverka den psykiska ohälsan
Varje satsning som görs för att förhindra psykisk ohälsa är viktig, särskilt nu i
coronavirusets tid. Det leder till att färre far illa och riskerar att hamna utanför
arbetsmarknaden. Därför vill vi skjuta till extra medel för denna grupp. En satsning
mot psykisk ohälsa är en satsning på framtiden.
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4.2.5 Anställ fler vuxna till skolan
För att lärare ska få vara just lärare behöver det finnas andra vuxna på plats som
kan vara behjälpliga inom skolan. Lärarnas funktion är i första hand att vara
pedagoger och att förmedla kunskap. Där barnen har andra behov ska det också
finnas personal med rätt kompetens för det ändamålet.

4.3 Nödvändiga besparingar
4.3.1 Invandringen och dess kostnader
Vi vill genomföra vissa besparingar på områden som kopplas till invandring. Därför
måste en rad justeringar göras, bland annat gällande modersmålsundervisning
och mindre effektiva arbetsmarknadsåtgärder. De lagstadgade kraven ska följas
men kan inte, i dagens prekära läge, ha en högre ambitionsnivå än så.

4.3.2 Lägre grad av undernäring hos våra äldre
Genom att satsa på kompetensutveckling och nutrition är ambitionen hög
rörande att kunna minska omfattningen av undernäring hos våra äldre. Det ger
också i sin tur ett minskat lidande och en minskning av särskilt vårdkrävande
individer.

4.3.3 Ekologisk kost - bättre för miljön?
Att den ekologiska kosten är bättre för miljön är en vanligt förekommande
felaktighet som lyfts fram. Avlagda studier inom området har visat att maten har
samma näringsinnehåll, men att det däremot behövs mer landarealer för att
producera den. Dessutom har den en kortare livslängd på maten och leder till en
ökad vattenförbrukning. Det i sin tur gör att utsläppen av koldioxidutsläpp går
upp. Dessutom kostar ekologisk mat mer (i snitt 88 procent dyrare). Detta är
sammantaget inte en rimlig kostnadsökning för våra verksamheter och vi föreslår
istället att kommunen ska ställa om till mer närproducerat. Dessa varor har
kortare ledtider vilket ger lägre utsläpp.
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4.3.4 Välfärden före administration
Nu behöver vi prioritera välfärdens grunder. När våra äldre behöver vård och våra
barn behöver bra utbildning i skolan behöver även kommunstyrelsen dra sitt strå
till stacken. Ramen behöver därför sänkas och till exempel administrativa
kostnader sänkas.

4.3.5 En handläggande kundtjänst
Vi ser en potential i att kundtjänsten kan vara behjälpliga vid enklare
handläggningsärenden för att minska flaskhalsar och flytta fokus mot mer
kvalificerade arbetsuppgifter för kommunens handläggare. På så sätt kommer
effektiviteten att öka och medborgarna bli mer nöjda med servicen. Ett besök hos
Gävle kommun bör genomföras för att få inspiration kring hur de jobbar med sin
kundtjänst.

4.3.6 Wij Trädgårdar
Vi vill avyttra verksamheten då den inte är ekonomiskt lönsam för kommunen. En
privat aktör bör efterfrågas att ta över driften från kommunen omedelbart.

4.4 Finansiering
Våra satsningar görs i syfte att nå synergieffekter som stärker kvaliteten i
verksamheten och förbättrar miljön för personalen. Att stärka upp med fler
anställda i kärnverksamheterna och samtidigt arbeta med arbetsmiljön kommer
att leda till lägre ohälsotal bland personalen. Vi väljer att skala bort ineffektiva och
resurskrävande områden för att istället kunna lägga resurserna på välfärden. Det
är satsningar som gagnar hela kommunen i förlängningen.
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Kommunstyrelse besparing (mnkr)

2021

2022

2023

Minskade anslag för administration mm.

1,5

2,2

2,2

Handläggande kundtjänst

0,5

1,1

1,1

Total besparing Kommunstyrelse

2,0

3,3

3,3

Kommunstyrelse satsning (mnkr)

2021

2022

2023

Fler trygghetsskapande åtgärder

1,0

1,0

1,0

Beredning av tomter och mark till företag

0,5

0,5

0,5

Totala satsningar Kommunstyrelse

1,5

1,5

1,5

Kommunstyrelse ramförändring (mnkr)

2021

2022

2023

Ramförändring

-0,5

-1,8

-1,8

2021

2022

2023

Avyttring av Wij Trädgårdar

1,5

2,4

2,4

Effektivisering av SFI och samhällsorientering

0,5

0,5

0,5

Utbildning och kulturnämnd, besparing
(mnkr)
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Effektivisering av hemspråk

0,2

0,2

0,2

Minskade kulturbidrag

0,4

0,4

0,4

Närodlat istället för ekologiskt

0,4

0,4

0,4

Total besparing Utb. och kulturnämnd

3,0

3,9

3,9

2021

2022

2023

Fler vuxna i skolan

1,0

1,9

1,9

Förstärkt elevhälsa

0,5

0,5

0,5

Totala satsningar Utb. och kulturnämnd

1,5

2,4

2,4

Utbildning och kulturnämnd ramförändring
(mnkr)

2021

2022

2023

Ramförändring

-1,5

-1,5

-1,5

2021

2022

2023

Lägre kostnader tack vare insatser mot
undernäring

1,0

1,5

2,1

Minskat bidragsfusk

0,3

0,7

1,1

Utbildning och kulturnämnd satsningar (mnkr)

Socialnämnd besparing (mnkr)
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Närodlat istället för ekologiskt

0,2

0,2

0,2

Total besparing Socialnämnd

1,5

2,4

3,4

2021

2022

2023

Handläggare mot bidragsfusk

0,7

0,7

0,7

Satsning mot undernäring (rutiner kring
nattfasta, nutrition, kompetensutveckling)

1,5

1,5

1,5

Stärkt arbete mot psykisk ohälsa

1,0

1,0

1,0

Äldrekurator

0,3

0,6

0,6

Totala satsningar Socialnämnd

3,5

3,8

3,8

2021

2022

2023

2,0

1,4

0,4

År 2020

År 2021

År 2022

0,0

0,0

0,0

Socialnämnd satsningar (mnkr)

Socialnämnd ramförändring (mnkr)

Ramförändring

Revision och Valnämnd har oförändrad ram
för åren 2020–2022
Ramförändring
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4.4 Strategiska utvecklingsområden i Ockelbo 2021–2024
1. Utmana staten, genom det kommunala självbestämmandets grund, för att
få ett stopp på den tvingande flyktingmottagningen till Ockelbo.
2. Effektivisera verksamhet kopplad till invandring.
3. Ta bort ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder till förmån för välfärden.
4. Motverka bidragsfusk.
5. Öka andelen av verksamheten som är digitaliserad.
6. Närmare kontakt med polismyndigheten för frågor kopplade till
våldsbejakande extremism.
7. Djupare medborgardialog i det trygghetsskapande arbetet.
8. Öka andelen närproducerat i kommunens verksamheter.
9. Motverka undernäring och för lång nattfasta.
10. En trygg och säker äldreomsorg.
11. En ökad kravställning vid anställning av personal inom hemtjänsten, för en
ökad kvalitet.
12. Utveckla kommunens arbete med attityder gentemot näringslivet.
13. Fortsätta arbetet med att underlätta för små och medelstora företag att
etablera sig i kommunen.
14. Förbättra utrymmet för dialog och samråd mellan kommunens företagare.
15. Stärk arbetet mot våld I hemmet.
16. Stärk arbetet för att motverka psykisk ohälsa bland unga.
17. Fler unga i kommunen ska vilja läsa vidare på gymnasium och eventuell
högskola. Detta för att kunna konkurrera på framtidens arbetsmarknad.
18. De unga i behov av särskilt stöd i skolan skall få tillgång till det.
19. Arbeta för att återskapa trygghet, studiero och lärande i skolmiljön.
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20. Drogtester i skolan bör införas och polisen ska ha tillgång till kommunens
alla lokaler för exempelvis droghundar.
21. Fler socialsekreterare i skolan.
22. Kvalitetssäkra samarbeten med näringslivet och arbetsförmedlingen för att
hitta betydelsefulla åtgärder som kan leda till jobb för nyanlända.
23. Arbeta för att öka kunskapen och åtgärder kring hedersproblematik i skolan.
24. Säkra kommunala parker, stigar, leder och vägar med trygghetsskapande
åtgärder som exempelvis belysning eller borttag av skymmande träd.
25. Se över och förbättra trafiksäkerheten i samråd med regionen och
Trafikverket där det behövs.
26. Personer med funktionsvariation skall få bättre tillgång till det rumsliga
utrymmet i kommunen.
27. Skapa goda förutsättningar för nybyggen av attraktiva bostäder.
28. Vattenförbrukningen i kommunen skall sänkas genom informationsarbete,
detta för att minska sårbarheten vid torka.
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4.5 Beslutsförslag budget 2021
Att fastställa skattesatsen för år 2021 till 22,76 per skattekrona.
Att anta Sverigedemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till
budget för år 2021 med planering 2022–2023.
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5. KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. De ansvarar för alla
beslut som tas i kommunen. Besluten handlar bland annat om mål och riktlinjer
för den kommunala verksamheten, skattens storlek, årsredovisningar,
översiktsplaner och nämndernas organisation. Kommunfullmäktige styr också
verksamheten genom att utse ledamöter i olika facknämnder och bolag.
Ockelbo kommuns mandatfördelning i kommunfullmäktige, för totalt 31 platser,
efter valet 2018 ser ut som följer:


Socialdemokraterna: 12 mandat



Sverigedemokraterna: 8 mandat



Moderaterna: 2 mandat



Vänsterpartiet: 2 mandat



Centerpartiet: 5 mandat



Kristdemokraterna: 1 mandat



Miljöpartiet: 1 mandat
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6. KOMMUNSTYRELSEN
6.1 Kommunstyrelsen i korthet
För många invånare kan kommunstyrelsens roll i den politiska organisationen
verka diffus och det upplevs svårt att få en konkret bild av deras arbete. Men
faktum är att kommunstyrelsen har ett oerhört viktigt och övergripande ansvar
för kommunen som helhet. De skall säkerställa att övriga nämnders arbete
fungerar på ett så optimalt sätt som möjligt.
Kommunstyrelsens uppgifter:


Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens utveckling



Mål och riktlinjer för verksamheten



Ansvara för den ekonomiska planeringen



Samordna kommunens målstyrning



Leda och samordna kommunens personalpolitik och nämndsorganisation

6.2 Tryggheten prioriteras
Att känna sig trygg är en mänsklig rättighet. Det finns många former av trygghet,
till exempel att få ekonomin att gå ihop eller att kunna gå ner på byn en sen kväll.
Det vanligaste sättet att definiera trygghet är att kommuninvånarna upplever sig
trygga i att inte behöva utsättas för brott när de rör sig ute i det offentliga
rummet. Tidigare medborgardialoger i kommunen har, bland annat, visat på
allmän oro kring droganvändning bland unga i kommunen.
Vår målsättning är att den upplevda tryggheten i Ockelbo kommun ska vara hög.
Därför vill vi, i samarbete med polisen, sätta in fler trygghetsskapande åtgärder.
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6.3 Personal
Inom flera yrkesområden i kommunen är behovet att attrahera, rekrytera,
utveckla och behålla medarbetare stort. Behovet ökar i takt med att konkurrensen
om kompetent arbetskraft hårdnar alltmer på marknaden. Fram till 2022 ska en
halv miljon nya medarbetare rekryteras till kommunsektorn och konkurrensen om
arbetskraften är därför stor. Det ökade mottagandet av nyanlända innebär även
det organisatoriska utmaningar. Att utveckla kommunen till en ännu attraktivare
arbetsgivare genom att fokusera på frågor kopplat till organisation, ledarskap och
medarbetarskap är därför av stor betydelse.
En tydlig ansvarsfördelning mellan medarbetarna i dess roller kan förebygga
flaskhalsar, stress och annan ohälsa. Därför är det viktigt att de anställdas uppdrag
tydligt klarlagts så att alla ges rätt förutsättningar från början. Både för individen
och för organisationen är det oerhört betydelsefullt att medarbetarnas
kompetens och erfarenhet tas tillvara på bästa sätt.

6.4 Näringslivsutveckling
När kommunen utvecklas ska detta ske på ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbart sätt. Detta innebär bland annat att människor som redan bor
här ska vilja bo kvar och att andra lockas att flytta hit. För detta krävs bostäder
anpassade efter människor i olika livssituationer, utvecklad infrastruktur som gör
att människor lätt kan ta sig till och från kommunen, möjligheter till arbetstillfällen
samt att av kommunen finansierade verksamheter erbjuds med hög kvalitet.
Viktiga förutsättningar för att attrahera nya företag är att kommunen måste vara
mer lyhörd och servicevänlig gentemot det privata näringslivet än vad man är
idag. Därför vill vi ge förutsättningar för nyetableringar av företag inom Ockelbo
kommun. Näringslivsperspektivet ska även få en större betydelse än vad det
hittills fått i de politiska processerna. Mark ska kunna beredas snabbare än idag
och beslutsprocesserna måste effektiviseras. Dessa frågor kan vara direkt
avgörande för hur företag upplever kommunen. Detta för att kommunen ska
kunna nå målet om att sänka arbetslösheten och höja skattekraften hos våra
medborgare.
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6.4.2 Ockelbo kommun och Synsams eventuella etablering
Vi ser givetvis positivt på att Synsam önskar etablera sig i kommunen, vilket skulle
skapa 150 nya arbeten. Däremot finns det flera frågetecken som behöver rätas ut.
Det har framkommit att externa bedömare ser juridiska svårigheter i att
kommunen finansierar ett fabriksbygge. Vidare är det ur ett riskperspektiv viktigt
att det inte är något som kan komma att slå tillbaka på kommuninvånarna på sikt.
Vi vill därför att frågan kring Synsams etablering granskas ordentligt och att
externa kompetenser även får yttra sig i huruvida det är lämpligt (juridiskt,
ekonomiskt och ur ett riskperspektiv) att kommunen bygger en fabrik åt ett privat
företag.

6.4.3 Ockelbo som fiskedestination
Information från Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) visar
att det idag finns två miljoner utövare inom fritidsaktiviteter kopplade till fisket.
De beräknas lägga 5 miljarder kronor per år på sitt fiske. Sportfiskarna organiserar
totalt fler än 60 000 sportfiskare. Med tanke på den vackra mångfald av
vattendrag och sjöar som kommunen erbjuder finns här en stor outnyttjad
potential för turism. Besöksnäringen kan ge ett välkommet tillskott till
kommunens ekonomi. Genom kloka marknadsföringsåtgärder, ett förslagsvis
gemensamt arbete med Gävle kommun gällande Testeboån och ett gemensamt
fiskekort för hela kommunen, finns här goda möjligheter att sätta Ockelbo på
fiskekartan.

6.5 Arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor
Prioriterat är att höja utbildnings- och kompetensnivån i Ockelbo för att minska
arbetslösheten. Detta genom att matchningen mot arbetsmarknadens krav möts
på ett bättre sätt än det gör idag. Kommunstyrelsen ska i sin styrande och ledande
roll bevaka att övriga nämnder och bolag i sin verksamhet verkligen prioriterar
frågan för att kompetensmålet ska uppnås. Det handlar även, i mångt och mycket,
om att ha redskapen att attrahera kompetent arbetskraft att vilja bosätta sig i
kommunen. För detta krävs att alla berörda parter samarbetar för att kunna
stärka kommunens attraktivitet.
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6.5.1 Verksamheten måste vara effektiv- ändra perspektiv
Arbetsmarknadsenhetens utgångspunkt är att människor ska ha ett arbete där de
trivs och har möjlighet att utvecklas inom. Alla är viktiga och bidrar efter bästa
förmåga till Ockelbos utveckling. Vi ska bidra med förutsättningar för att
möjliggöra assimilation i det svenska samhället. Det är därför viktigt att vi ställer
krav på anpassning och egen försörjning, samtidigt som vi erbjuder verktyg för att
uppnå detta. Ockelbos höga arbetslöshet, utifrån de kostnader som kommunen
har, är inte acceptabel.
Vi anser därför att all verksamhet inom enheten måste vara anpassade efter
behov och att den alltid ska kvalitetssäkras utifrån uppnådd effekt av ekonomiska
medel. Alla genomförda arbetsmarknadsåtgärder måste vara kostnadseffektiva.
Ineffektiva och kostsamma projekt kan inte prioriteras när välfärden blöder. Fokus
ska gå från att enheten vill vara en fullständig problemlösare, från ax till limpa- till
att istället verkligen hjälpa människor att växa i sig själva genom inspiration,
vägledning, eget ansvar och kontaktknytande. Det är en strukturell skillnad som
hjälper människor att bli mer självgående individer. Det är ett perspektiv som kan
leda till mer driftiga, kunniga och trygga individer- som upplever en samhällelig
tilltro till sin kapacitet. På så sätt kan vi trycka tillbaka arbetslösheten på riktigt.

6.5.2 Försörjningsstödet och invandringspolitiken
De stora kostnader som tillkom i samband med regeringens oansvariga
invandringspolitik har nu hamnat på de enskilda kommunerna. Detta då staten
inte längre tar det ekonomiska ansvaret för de nyanlända som kom i väldigt stora
antal mellan åren 2015–2016.
Effekten av detta är en ansträngd ekonomi för en stor del av landets alla
kommuner, i form av bland annat ökat försörjningsstöd. Ockelbo är inget
undantag. Det är en delförklaring till den höga arbetslösheten i kommunen. Vi
måste se till att erbjuda effektiva arbetsmarknadsinsatser- men samtidigt öka
incitamenten att gå från bidrag till arbete.
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6.5.3 Vårda fungerande verksamheter
Väl fungerande verksamheter som stärker individer genom att de får
arbetslivserfarenhet, till exempel praktik, ska givetvis vårdas och utvecklas.
Näringslivet och kommunen ska båda fungera som smörjmedel för att erbjuda
individer utan sysselsättning verkningsfulla åtgärder, som leder till faktiska
resultat. Perspektiven ska utgå från att sysselsättningen är något som kan leda till
riktiga arbeten på rådande arbetsmarknad. Vi vill stärka de effektivaste
kontakterna för praktikplatser.

6.6 Bostäder och kommunikationer
Länsstyrelsens rapport visar att de största hindren för bostadsbyggande är höga
kostnader, brist på detaljplaner på attraktiv mark och att byggherrar inte får lån
för sina byggprojekt. Även i Ockelbo kan byggherrar ha svårt att få lån trots att det
saknas bostäder.
Vi ser ett behov av långsiktig planering för tillgång på bostäder, regelförenklingar
inom byggprocessen och samspel med infrastrukturen. Vidare behövs breda
åtgärder för att aktivera flyttkedjan. Här är samtidigt en trygg boendemiljö,
gemenskap och kultur viktiga delar där den estetiska utformningen av bostäderna
binder samman dessa och skapar en hållbar helhet. Kommunen bör, med detta
som utgångspunkt, verka för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande i
kommunen.

6.6.1 Mångfald av bostäder
Vi ser positivt på ett ytterligare kompletterande bestånd av bostadsrätter i
centrala Ockelbo. Utförsäljning av allmännyttan planeras i kommunen, i liten
skala, för att använda pengarna till att rusta upp det befintliga beståndet. I den
mån försäljning skall göras är det av största vikt att gedigna underlag tagits fram
för att göra en säker bedömning av marknadsvärde och de intäkter som man
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bedömer att försäljningarna leder till. Allmännyttan skall inte lättvindigt slumpas
bort under marknadsvärde. Vi skall även vara rädda om kommunens
hyresrättsbestånd.

6.6.2 Goda kommunikationer
Ockelbo ligger geografiskt i ett attraktivt läge. Kommunikationerna både med
järnväg och landsväg är lättillgängliga. Det tar 25 minuter till centrala Gävle med
tåg och endast 6 mil till samma stad via landsväg. 3,5 mil till Sandviken, 10 mil till
Falun, 6 mil till Bollnäs, 6 mil till Söderhamn, 1,5 timme med tåg till Arlanda och
under 2 timmar till Stockholm med tåg eller bil. Förutsättningarna för att bo i
Ockelbo och pendla till annan ort, eller omvänt, är därför goda. Vi ser också
positivt på den beslutade sträckningen av dubbelspår norrut från Gävle.
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6.7 Våra förslag:
● Den kommunala organisationens alla delar ska präglas av en positiv och
välkomnande inställning till näringar av alla slag. En enad front gentemot
omvärlden, samarbetspartners och näringslivet skall försöka uppnås utåt.
Samarbetet mellan de olika kommunala instanser och nämnder som
involveras i tillståndsgivningar, upphandlingar och beslut (som riktas mot
externa aktörer) ska förbättras och intensifieras.
● Arbeta för att hitta aktörer som är villiga att bygga centrala bostadsrätter i
kommunen, som ett komplement till egnahem och hyresrättsbeståndet.
● Kommunens rutiner och riktlinjer för upphandlingar skall gås igenom i syfte
att förenkla upphandlingsprocessen och undvika eventuella
undanträngningseffekter av mindre aktörer. Upphandlingens utformning
skall anpassas för att maximera nyttan i kommunen och det lokala
näringslivet.
● Kommunen skall inta en aktiv roll för att föra samman lokala företagare och
för att skapa förutsättningar för en ökad samverkan och ömsesidigt utbyte
lokala företag emellan. För att gynna ett sådant utbyte kan särskilda initiativ
genomföras inom ramen för näringslivsråd eller genom företagsmöten och
mässor.

 Fokusera resurserna på arbetsträning och praktikplatser som leder till riktiga
jobb.


Byta fokus till att stötta individer mot självständighet.
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7. UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
7.1 Utbildnings- och kulturnämnden i korthet
Hanterar utbildningsfrågor enligt skollagen och ansvarar för följande
verksamheter:


Förskola



Grundskola



Gymnasieutbildning



Särskola

7.2 Övergripande skolfrågor
Nedan presenteras först punkter som spänner över flera delar inom utbildningsoch kulturnämnden.

7.2.1 Begär utdrag ur belastningsregistret
All personal som arbetar med barn och ungdomar ska kunna uppvisa utdrag ur
belastningsregistret, som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp
mot barn.
Då våra barn är det mest värdefulla vi har tycker vi att det är en liten inskränkning
mot integriteten i förhållande till den trygghet som det ger barn, föräldrar,
medarbetare och hela verksamheter.
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7.2.3 Modersmål i förskola och grundskola
Många kommuner tillämpar så kallad modersmålsträning i förskolan och skolan
för barn med annat modersmål än svenska. Vi menar att denna verksamhet
försvårar barnens anpassning till det svenska samhället och att den tar alltför
stora ekonomiska och personella resurser i anspråk. En forskningsrapport från AKF
(Anvendt KommunalForskning) i Danmark, har slagit fast att det inte finns några
mätbara skillnader mellan elever som fått hemspråksundervisning och elever som
inte fått det. Detta har lett till att samtliga kommuner i Danmark slopat
hemspråksundervisningen.
Landets kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning till
elever vars föräldrar har annat modersmål än svenska. Detta under förutsättning
att språket pratas i hemmet och att eleven har grundläggande kunskaper i
språket. Lagstiftningen i Sverige anger dock varken hur många timmar
undervisningen ska omfatta eller hur stora grupper som tillåts.
Den ekonomiska prognosen för Ockelbo kommun är tuff. Vi ser att även SFI och
studievägledningen till invandrade elever i grundskolan måste vara del i den
nödvändiga effektiviseringen. I Ockelbo kommun vill vi därför driva frågan om att
ansöka hos regeringen om att bli försökskommun för slopad
modersmålsundervisning. Våra besparingar på området kommer i praktiken
innebära både större undervisningsgrupper, mindre frekventa
undervisningstillfällen och eventuellt användning av digitala
undervisningsmetoder. Därutöver kommer det innebära att kommunens
generella heltidsbeslut undantas på detta område. Modersmålsundervisning i de
nationella minoritetsspråken ska, i så hög utsträckning som möjligt, värnas. Varför
effektiviseringen i första hand ska omfatta övriga språk.
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7.3 Förskola och barnomsorg
7.3.1 Minskade barngrupper i förskolan
Barngrupperna i förskolan får inte vara så stora att det innebär allvarliga
kvalitetsförluster. Därför förespråkar vi mindre barngrupper då det är otroligt
viktigt att personalen inte har en större barngrupp än vad som kan garantera
trygghet för barnen och en barnsomsorg med kvalité. Varje barn måste få sina
behov tillfredsställda i förskolan, av personal som ges rimliga förutsättningar.
Statistik från 2019 vittnar om att barngrupperna för de minsta barnen är klart
högre i Ockelbo (13,5) jämfört med genomsnittet i landet (12,2). Detta ser vi som
problematiskt, både utifrån trivsel, arbetsmiljö och säkerhet. Med minskade
barngrupper kommer vi långsiktigt att kunna bibehålla de legitimerade pedagoger
vi har idag. Detta initiativ kommer också att öka attraktiviteten för yrket. Vi vill
därför minska barngrupperna för våra yngsta.

7.3.2 Behåll de lagstadgade timmarna
Utifrån dagens rådande situation anser inte vi att någon tidsökning, utöver de
lagstadgade 15 timmar per vecka, ska åläggas redan hårt ansträngda
verksamheter i förskolan. Vi menar istället att det är föräldrarna i första hand som
har det främsta ansvaret när det kommer till att ta hand om sina egna barn, ett
mycket självklart sådant. Givetvis skall barnomsorgen vara flexibel nog i de fall
föräldrar behöver akut hjälp med barnpassning så att det inte blir ett hinder vid till
exempel arbetsintervjuer eller dylikt. Men barnomsorgens verksamheters främsta
syfte är inte att avlasta hemmavarande föräldrar, utan att bedriva en pedagogisk
verksamhet med barnets bästa i fokus.

7.3.3 Lokalförsörjning
Lokalförsörjningsfrågan är idag ett stort bekymmer för Ockelbo kommun. Det
råder stor brist på lämpliga förskole- och skollokaler. Felbedömningar har gjorts
ifråga om det framtida barnantalet i kommunen. Därutöver har kommunen tagit
emot väldigt många nyanlända och däribland väldigt många barn. Dessa behöver
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också erbjudas en plats inom förskola och skola. Trängseln i utbildningslokalerna
har därför ökat. Vi behöver minska barngrupperna i förskolan och samtidigt kunna
tillgodose det behov av platser som finns inom förskola och barnomsorg. Idag
använder man sig av paviljonger som flyttas runt - en mycket kostsamt och
kortsiktig lösning. Det finns därför ett stort behov av att lokalförsörjningsfrågan i
kommunen ses över.

7.3.4 Valfrihet och småskalighet inom barnomsorgen
För oss är det otroligt viktigt att vår kommun kan erbjuda en mångfald inom
barnomsorgen, vi vill kunna erbjuda våra vårdnadshavare en valfrihet och fler
valmöjligheter. Stor hänsyn bör tas till barnperspektivet där verksamheterna ska
präglas av respekt för alla barns rätt att få utvecklas i sin egen takt och utifrån sina
egna förutsättningar.

7.3.5 Genuspedagogik
Alla är nog överens om att flickor och pojkar är exakt lika mycket värda, däremot
är flickor och pojkar födda olika (allt är inte arv men allt är inte heller miljö) och
detta förhållande måste bejakas. Däremot menar vi inte att flickor och pojkar ska
tvingas in i stereotypiska könsroller. För oss är det en självklarhet att alla barn i
förskolan, oavsett kön, erbjuds samma material och möjligheter till att utveckla
sina förmågor, intressen och egenskaper. Det biologiska könet ska inte heller
avgöra hur barnet bemöts av personalen inom förskola eller skola. Vi vill låta barn
utvecklas i den riktning som faller sig naturligt för dem.
Vi anser därför inte att kommunen ska bedriva barnomsorg utifrån ett
genusperspektiv där flickors och pojkars eventuella olikheter inte tillåts eller
respekteras.
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7.4 Grundskola
7.4.1 Förord: En skola värd namnet
Svensk skola står inför en rad olika utmaningar och på ett flertal områden finns
stort behov av förändring. Från att en gång varit en skola i världsklass, har
resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren.
Samtidigt har skolan blivit allt mer stökig, otrygg och segregerad. Här är Ockelbo
tyvärr inget undantag. Detta vill vi förändra och istället verka för en skola som
kännetecknas av trygghet och studiero, men också av kunskapsförmedling,
förbättrade studieresultat samt mer ordning och reda.
Kunskap måste åter värderas högre och utbildningen måste utgå från behov.
Lärarnas status måste höjas och lärarna måste ges möjlighet att i ökad
utsträckning fokusera på undervisningen. Fostran och förmedling av värderingar
är primärt en uppgift för föräldrarna. Skolans uppgift blir således att inskärpa
vikten av ett gott uppförande och betona värdet av demokrati, varje människas
unika värde samt respekt och en djupgående förståelse för det svenska
kulturarvet. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och
nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Detta utgör grunden
för att vi ska kunna skapa ett tryggt och stabilt Sverige.

7.4.2 Förhindra mobbning, rasism, sexuella trakasserier och
skadegörelse
Mobbning, sexuella trakasserier, rasism och skadegörelse i skolan måste
motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. Utanförskapet i skolan
måste motarbetas till varje pris, och trygghet och studiero för skötsamma elever
måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som
lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans.
En trygg elev kan alltid tillgodogöra sig utbildningen bättre än en elev som känner
sig otrygg. Det ska råda aktiv nolltolerans mot mobbning, rasism, sexuella
trakasserier och utanförskap på skolorna i Ockelbo kommun. Barn och unga måste
kunna gå till skolan utan rädsla och oro och lärarna måste ges bättre verktyg för
att kunna upprätthålla ordningen. Otrygghet och mobbning ska motverkas
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samtidigt som kränkande beteenden och attityder ska lyftas fram och motarbetas.
Detta gäller även svenskfientliga attityder, som vuxit sig starka bland vissa
invandrarungdomar. Kränkande beteenden mot svenska barn- och unga ska
motarbetas på samma sätt som man idag motverkar negativa attityder som
drabbar elever med utländsk bakgrund.
Som ett viktigt led i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet, vill vi
se en ökad samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och
skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden
kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ser det sammantaget
som oerhört viktigt att kommunen tar krafttag för att skapa ordning och reda i
skolan, samtidigt som vi verkar för nolltolerans vad gäller droganvändning.
Kommunen ska regelbundet erbjuda skolans personal handledning och utbildning
i dessa frågor.

7.4.3 Motverka hedersförtryck och hedersrelaterat våld
Idag finns elever med ursprung i länder där hedersförtryck och hedersvåld är
utbrett. Detta kan för många barn och unga yttra sig på olika sätt. Det kan bland
annat handla om fysiskt eller psykiskt våld, tvångsäktenskap, könsstympning eller
attityder om att familjens "heder", normer och värderingar ska prioriteras framför
individens egna liv och önskemål.
Hedersförtrycket ökar, men även medvetenheten kring fenomenet hedersförtryck
har ökat. Det har diskuterats alltmer i media under de senare åren, men samtidigt
görs väldigt lite för att få bukt med problemet. Många elever har vittnat om att de
övervakas av släktingar och bekanta till och med under skoltid och att de måste
komma hem direkt efter skolan för att inte riskera repressalier. Här har skolan en
oerhört viktig roll att fylla genom att ta ansvar för att upplysa, skapa en
förtroendeingivande kontakt med berörda elever och att våga se signalerna.
Personalen i skolan har en ovärderlig roll i egenskap av att de kan vara de enda
vuxna personerna som utsatta barn och unga träffar utanför familjen.
Alla kommuner, i vilka det förekommer hedersrelaterat våld, bör bedriva ett
strukturerat arbete mot detta. Arbetet bör vidare följa en nationell handlingsplan
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för att inte för stora skillnader i tillvägagångssätt och bemötande av våldsutsatta
uppstår mellan olika kommuner. Vi anser därför att kommunen bör göra en
kartläggning för att få en uppfattning om hur utbrett problemet är. På så vis kan
kommunen identifiera och beräkna hur stora insatser som behöver sättas in för
att motverka hedersförtryck.

7.4.4 Psykisk ohälsa
Flera undersökningar i kommunen visar att allt fler unga mår sämre.
Folkhälsomyndigheten pekar på att psykosomatiska symtom är vanligare bland
elever som känner att skolan stressar dem. Utvecklingen av andelen som känner
sig stressade har till stor del sammanfallit med utvecklingen av psykisk ohälsa,
sedan 1990-talets slut. Att ingripa och agera mot psykisk ohälsa hos unga innebär
stora vinster, både för de drabbade och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Många olika samhällsinstanser berörs av denna fråga. I detta är det viktigt att ett
helikopterperspektiv tillämpas och att fokus i så stor utsträckning det är möjligt
ligger på samordning och synkronisering av insatser.
Konstateras kan att elevhälsan, som idag omfattar medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser, är den första kontakten som många
barn och unga faktiskt har med samhället i sitt dåliga psykiska mående. Det är
därför avgörande att denna verksamhet tillgängliggörs i så stor utsträckning som
möjligt. I detta är det inte rimligt att varken en skolsköterska eller kurator har
ansvar för flera hundra elever.
Det inte alltid en skolkurator som fungerar som en elevs "ventil" vid dåligt psykiskt
mående, det kan även vara någon annan vuxen som finns inom skolmiljön. Det
kan röra sig om lärare och skolsköterskor, men även exempelvis administrativ
personal som kan vinna ett barns förtroende och skapa en relation. Vår
uppfattning är att fler vuxna i skolan generellt är positivt om man vill jobba mot
den psykiska ohälsan i skolan. Därför anser vi inte att några nedskärningar av
skolans personal kan accepteras.
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7.4.5 Viktigt att dyslexi och lättare läs- och skrivsvårigheter upptäcks
tidigt
Många barn kan gå med dyslexi och lättare läs- och skrivsvårigheter länge innan
de blir föremål för utredning. Skräckexempel finns från kommuner där elever gått
hela grundskolan och haft problem utan att ha fått någon utredning. Detta är
någonting som måste motverkas då det både kan leda till en stor förlust för den
enskilde eleven och för samhället i stort. Elevhälsan måste sätta in en individuell
plan för den enskilde eleven så tidigt som möjligt.
Det är beklämmande när barn (som uppfyller kriterier för en diagnos och således
bör få en sådan) inte får det. I frånvaron av en korrekt ställd diagnos löper dessa
barn en överhängande risk för att se aktuell problematik som ett eget personligt
misslyckande.
Barn ska aldrig behöva sättas i en situation där de anklagar sig själva för dåliga
skolresultat. Man får heller inte glömma de barn som har olika talsvårigheter. För
dessa är tillgängliga logopeder avgörande för att rätt stöd och hjälp skall kunna
ges.

7.4.6 Ökat stöd för elever med diagnoser
Elever med diagnoser har ökat drastiskt i takt med att kunskapen inom området
växt. Detta kräver mer resurser i form av fler elevassistenter och pedagoger. Om
dessa elever inte får den hjälp och det stöd de behöver, riskerar det att hämma
dem i deras livschanser- både på kort och lång sikt. Förebyggande insatser är
därför avgörande för att barn som är i riskzonen inte ska komma efter i
undervisningen.
Enligt skollagen har alla elever rätt till stöd för att klara kunskapsmålen. Trots det
är det idag många som inte får det stöd som de har rätt till i skolan och når därför
inte kunskapsmålen. Vi ser det även i Ockelbo. Det är därför av stor vikt att
lärmiljön blir så bra som möjligt utifrån elevens förutsättningar, då en dåligt
anpassad omgivning gör att funktionshindret blir större.
Vi menar att samhället inte har råd att, vare sig mänskligt, socialt eller
ekonomiskt, låta någon elev misslyckas i skolan på grund av avsaknad av rätt stöd.
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Även elever med funktionsnedsättningar måste ges möjlighet att klara
kunskapsmålen, utvecklas efter den egna förmågan och få uppleva glädjen över
att lyckas.

7.4.7 Fristående skolor - ett positivt komplement
Vår uppfattning är att fristående skolor kan vara ett bra komplement till den
kommunala skolan. Viktigt är dock att den kommunala skolan även
fortsättningsvis utgör basen för utbildningsverksamheten i Ockelbo.
Vi menar att friskolorna ska fungera som ett komplement till den kommunala
skolan, inte minst för att öka utbudet och valfriheten, men också för att sätta
press på den kommunala skolan i syfte att öka kvaliteten i densamma. Runt om i
Sverige finns exempel på friskolor som uppvisar goda eller mycket goda resultat.
Vi vill dock understryka vikten av att friskolorna följer gällande målstyrning, inte
minst vad gäller svenska normer och värderingar. Vi vänder oss starkt emot de
friskolor som stärker segregationen i samhället.

7.4.8 En drogfri skola
Droganvändning bland unga är ett stort problem och existerar även i vår kommun.
Unga vittnar om att det är lätt att få tag i droger. Det, kombinerat med en
generellt liberal inställning till användande av droger, leder till att problemet växer
sig större. Skolan ska vara en plats fri från droger och det är viktigt med en
gedigen åtgärdsplan för att motverka både droganvändning och att fler elever
testar droger. Det handlar dels om att upplysa om drogernas verkningar, dels att
upptäcka droganvändande i ett tidigt stadium samt förhindra att droger finns i
skolans miljöer. Det är av yttersta vikt att det förebyggande arbetet förstärks.
Kontakten mellan skola, hem och socialtjänst måste fördjupas och förstärkas för
att kunna ta tag i problemen på ett så tidigt stadium som möjligt.
Tidig upptäckt av droganvändande ökar möjligheterna för att socialtjänst, skola
och föräldrar ska kunna bryta det destruktiva beteende som droganvändning
innebär. Frivilliga och slumpmässiga drogtester av elever bör enligt oss införas.
Vidare att kommunen tar kontakt med polismyndigheten för att utröna om det
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finns möjlighet och intresse, för att utföra genomsök med narkotikahundar i
skolans lokaler, detta i syfte att hålla skolans lokaler fria från droger.

7.4.9 Viktigt med motionsvanor
Under de senaste åren har barn- och ungas hälsa kommit att uppmärksammas allt
mer, inte minst från medias håll. Fler har blivit upplysta om sambandet mellan
kost, motion och dess betydelse för den allmänna hälsan. I ett allt mer
stillasittande samhälle är det viktigt att skolan ska kunna fungera som en garant
för att barn och ungdomar får den fysiska aktivitet som kroppen behöver.
Förutom bättre livskvalitet för den enskilde ligger det också en mycket stor
ekonomisk potential i att arbeta med dessa frågor, då framtida vårdbehov till följd
av skadliga levnadsvanor då kan reduceras. Vidare visar studier på att elever som
dagligen ägnar sig åt fysisk aktivitet har lättare att koncentrera sig, sitta still och
att de orkar mer under dagen. Något som styrks av bland annat
Bunkefloprojektet, som visade att om barn och ungdomar får röra på sig en timma
per dag så påverkas deras studieresultat positivt, inte minst för unga pojkar som
ligger efter i dagens skola. Andra positiva bieffekter är att koncentration,
inlärningsförmåga, självförtroende och social förmåga ökar. Rent fysiskt får
barnen mycket bättre motorisk förmåga, stärkt benmassa och minskar även
riskerna med att utveckla fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.
Vi vill gemensamt därför utreda möjligheten för att samtliga barn i årskurserna F-6
ges schemalagd motion varje dag i linje med den uppmärksammade
Bunkeflomodellen. Vi ser även mycket positivt på de pågående forskningsprojekt
med appar och dylikt vars syfte är att öka medvetenheten hos föräldrar. Dessa har
visat sig vara lyckade, inte minst i Region Östergötland där man startade ett
projekt riktade till 4-åringar.

7.4.10 En bra kost inom skolans verksamheter
Vår vision är att skoleleverna ska få en näringsrik och välsmakande mat, som är
lagad av svenska råvaror – gärna närproducerade. Det är en viktig
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grundförutsättning för kunskapsinhämtningen, att kroppen har nödvändigt
bränsle i form av näringsrik mat. Vi anser att lokala bönder i så stor utsträckning
som möjligt ska gynnas av de lokala upphandlingarna. Det är fullständigt orimligt
att man i Sverige och Ockelbo serverar mat som om den producerats i Sverige
skulle ge bönderna straff på grund av exempelvis djurhållningen.
Elever med specialkost ska bygga på en dokumenterad diagnos, allergi eller
sådant som kan styrkas med intyg från legitimerad sjukvårdspersonal, det vill säga
exempelvis en läkare eller psykolog.
Det kan bli ett stort problem när elever fastar eftersom det påverkar elevernas
mående, studieprestationer och kan medföra ökad frånvaro. Avsaknaden av att
tillföra kroppen vätska och näring under dagen samt sömnrubbningar medför att
kroppen utsätts för stora påfrestningar. Detta har naturligtvis en mycket negativ
inverkan på elevens möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen.
Lärare kan idag signalera och föra en dialog med elevens föräldrar, att barnen
måste komma mätta och utvilade till varje skoldag för att på bästa sätt kunna
tillgodogöra sig utbildningen. Däremot finns det ingen lagstiftning som garanterar
att detta efterlevs, vilket kan upplevas som en stor brist.

7.4.11 Förebygg hög personalomsättning och dåligt mående
Det råder idag en stor brist av behöriga lärare inom skolan. Väl underbyggda
rapporter visar att situationen ser likadan ut i hela Sverige. Ockelbo är inget
undantag med plats 161 av 290 kommuner, i Lärarförbundets ranking av
skolkommuner 2019 - varav plats 150 inom variabeln utbildade lärare.
Bristen på behöriga lärare har tvingat fram ett läge där det idag anställs obehöriga
personer för att arbeta som lärare. Vi anser detta vara helt orimligt. Alla som
anställs som lärare i skolan ska så klart vara lärarutbildade eller åtminstone vara
på väg att skaffa sig en sådan utbildning. Samtidigt måste kommunen komma till
rätta med varför situationen ser ut som den gör idag. Bakgrunden till denna
utveckling kan förklaras med många saker. Bland annat den alldeles för höga
stressnivån och arbetsbelastningen. En rimlig gissning kan även vara att dagens
lärare, rent generellt, är mer utsatta för hot och våld från elever jämfört med
personal som arbetar mer administrativt.
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7.4.12 Surfplattor och mobiltelefoner i klassrummet
Det är allmänt belagt, genom forskning, att felaktig typ av användning av
mobiltelefon under lektionstid hämmar studieresultaten och arbetsron i
klassrummet. Det innebär dels att elever får svårare att rikta sin uppmärksamhet
till undervisningen och dels att det försvårar för läraren att på ett tillfredsställande
sätt kunna utföra sitt arbete. Det är därför önskvärt att rektorerna på skolorna
inför tydliga förbud mot surfplattor och mobiltelefoner i klassrummet, så länge de
inte ska användas i undervisningssyfte. Detta skulle direkt ge ökad studiero och en
tydligare tvåvägskommunikation mellan lärare och elev. Vi vill att detta ska vara
en allmän rekommendation från politiskt håll. På så vis lyfts diskussionerna kring
frågan bort från lärarens ansvar och konflikter kring ämnet undviks i själva
klassrummet. Undantagna i denna principiella hållning, är givetvis elever som har
en trygghetsaspekt eller en diagnos som gör att de behöver dessa verktyg.

7.4.13 En skola för ett hållbart samhälle
Inom utbildnings- och kulturnämnden läggs fokus på barns och elevers lärande,
genom att fler elever går ut skolan med godkända betyg, så får vi på sikt ett
samhälle med bättre hållbarhet. Genom ett miljöperspektiv ska både elever och
skolpersonal ta ansvar för sin arbetsmiljö. Medarbetare ska möta och bemöta
andra så som de själva vill bli bemötta. Skolan är en arena där elever med olika
bakgrund möts och ges förutsättningar till samförstånd och vänskap. Segregering
och segmentering skapar skilda världar för barn och lärare, vilket föder ett
ojämlikt samhälle utan gemenskap.
Genom ett förtroendeskapande ledarskap kan vi lättare rekrytera, motivera samt
bibehålla kompetent personal. Motiverad och kompetent personal inom förskola
och skola är grundläggande för våra barns utbildning och skolgång. En central del i
detta blir således att utveckla och vårda personalens kompetens. Nämnden ska
ansvara för att personal erhåller den kompetenshöjning som krävs.
Brister i arbetsmiljön är kostsamt, både för den drabbade och för samhället.
Förbättrad arbetsmiljö och ett upprätthållande av ett bra arbetsklimat på våra
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förskolor och skolor ger lojala och produktiva medarbetare. Risken för
sjukfrånvaro, uppsägning och svårigheter med rekrytering av kompetent personal
minimeras.

7.5 Gymnasieskolan
Ockelbo saknar idag ett gymnasium, vilket påverkar så till vida att våra
gymnasieelever får pendla till andra kommuner för att fullfölja sin skolgång. Vi ser
dock att kommunens högstadieskola fyller en viktig funktion när det kommer till
att främja och stötta elevers fortsatta studier på gymnasienivå.
Vi är övertygade om att ett ständigt medvetandegörande för elever, vad som står
inför dem i nästkommande steg vad det gäller utbildning, är gynnsamt för
motivationen och gör det hela mer greppbart. På dagens arbetsmarknad är
avslutad examen från gymnasium nästintill en förutsättning för att kunna
konkurrera om de framtida jobben, varför frågan är av stor vikt.
Genom samverkansinlärning där elever från gymnasiet samverkar med
studerande på högskolan får vi elever som i högre grad är förberedda för högre
studier och som bättre kan möta framtidens krav på kompetens. Enligt oss är det
även av intresse att titta på ett liknande upplägg mellan grundskolan och
gymnasiet för att uppnå en ökad samverkan däremellan.
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7.6 Kultur och fritidsverksamhet
7.6.1 Kultur och fritidsverksamhet i korthet
Verksamheter som syftar till att bejaka och förstärka kulturella, religiösa och
identitetsmässiga skillnader mellan Sveriges invånare baserat på deras etniska
ursprung ska ej skattefinansieras (de erkända nationella minoriteterna
undantaget).
Bidragen till föreningslivet har under många år stått stilla varför många föreningar
har fått lägga ner sin verksamhet. Att beviljas extra bidrag kan därför vara en
nödvändighet för föreningens överlevnad. Vi värnar och värdesätter föreningslivet
väldigt högt då vi ser att deras insatser är väldigt betydelsefulla för barn och unga
och för samhället. En kommun behöver ett aktivt föreningsliv, varför vi anser att
detta stöd måste öka.
Offentliga platser i kommunen bör, i den mån det är möjligt, vara tillgängliga för
alla. Det är därför viktigt att aktivt arbeta för att lekplatser utformas på ett sådant
sätt att även barn med olika typer av funktionsnedsättningar har möjlighet att
delta i leken på lekplatsen. Detta för att de skall kunna ta del av glädjen och
gemenskapen att leka tillsammans med andra barn.

7.6.2 Föreningar ska begära ett uppvisande av begränsat utdrag ur
belastningsregistret
En arbetsgivare har enligt svensk lag en skyldighet att begära ut ett utdrag ur
polisens belastningsregister om den anställde ska arbeta med barn under 18 år.
När personer jobbar ideellt i föreningar är de inte anställda och därmed finns det
idag ingen laglig skyldighet att avkräva ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Dagens föreningar har således laglig rätt att begära ut ett utdrag ur
belastningsregistret för de personer som är eller önskar bli, verksamma i
föreningar där målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år. Denna utökning
av laglig rätt att begära utdrag från polisens belastningsregister syftar till att
bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt
barnpornografi. Därför utgör denna möjlighet en betydelsefull del i det
trygghetsskapande arbetet för våra barn och ungdomar inom föreningslivet.
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7.6.3 Minskat intresse för föreningsliv är en utmaning
Fritidsaktiviteter är viktiga för barn- och ungas hälsa, stimulans och livskvalitet. I
media har det dock tidvis rapporterats om ett föreningsliv i kris, då ett kraftigt
sjunkande intresse hos barn och unga att organisera sig uppstått. Vi kan
konstatera att detta är en trend som tycks vara gällande för i princip hela landet.
Att många barn och unga inte vill vara med i organiserade idrottsföreningar med
allt vad det innebär kan ha flera orsaker, dock innebär inte detta per automatik
negativa konsekvenser för den enskilde. Exempelvis kan det vara så att många
barn och ungdomar föredrar att spela fotboll spontant med bästa kompisarna på
skolans eller områdets fotbollsplan framför att engagera sig i en förening.
Fenomenet kan även förklaras med en ökad användning av data- och Tv-spel, mer
stressade föräldrar och ett mer individualiserat samhälle generellt där människor
inte vill "låsa upp sig". I takt med att intresset för föreningslivet minskar behöver
kommunen anpassa sig. Givetvis ska föreningsengagemang uppmuntras men
samtidigt måste förutsättningar för de unga att välja andra typer av aktiviteter
finnas. Kommunen bör därför satsa på att skapa många spontanidrottsplatser där
ett återanvändande av konstgräs som ska bytas används på ytor som exempelvis
grusplaner och skolgårdar.

7.6.4 Barn- och familjekulturen prioriteras
Att vi har ett folkligt och levande kulturliv i kommunen är viktigt för oss. Bland
annat behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser, för framförallt barn och
deras familjer, samt allmänna samlingsplatser för exempelvis dans och musik.
Genom att utsätta en större del av kulturlivet för en marknadsmässig konkurrens
ökar samtidigt medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. För oss är det
av stor vikt att kommunens grill- och samlingsplatser underhålls löpande för att
familjeaktiviteter ska stimuleras.
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7.7 Våra förslag:
● Kommunen ska främja valfrihet och mångfald inom barnomsorgen.
● Kommunen ska uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen.
● Barngrupperna bör generellt bli mindre.
● Kommunen ska endast erbjuda arbetssökande och föräldralediga
barnomsorg enligt lagstadgade 15 timmar per vecka.

● Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade
modersmålsundervisningen avskaffas.

● Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för
språklektioner, vara på svenska eller ett nationellt minoritetsspråk.

● Demokrati ska vara utgångspunkten genom hela skoltiden.
● Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant
stöd av skolan.

● Utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något
moment varje dag.
● Föreningar som bedriver verksamhet för barn under 18 år ska begära ett
uppvisande av begränsat utdrag ur belastningsregistret.
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8. SOCIALNÄMNDEN
8.1 Socialnämnden i korthet
Socialnämnden är till stor del en myndighetsnämnd. Socialnämnden ansvarar för
bland andra följande verksamheter:






Omsorg av äldre
Omsorg av funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård)
Socialpsykiatri
Familjerätt och rådgivning

8.1.1 Värdegrunden och omsorgsgarantin
Socialnämnden i Ockelbo arbetar efter den värdegrund - respekt, professionalism
och ansvar - som är av kommunen fastslagen. Vi ser det som viktigt att
värdegrunden följs och att de människor som nyttjar socialtjänsten skall känna sig
trygga med dess kvalitet.

8.2 Äldreomsorgen i stort
Äldreomsorgen i Sverige är huvudsakligen kommunernas ansvar. Den regleras av
Socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen ska kommuner verka för att äldre
människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
Vidare ska de kunna ha en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och ett liv
med aktiviteter. I praktiken innefattar kommunal äldreomsorg bland annat
hemtjänst, anhörigstöd, dagverksamheter och äldreboenden.
Vården och omsorgen inom Ockelbo kommun skall kännetecknas av trygghet,
värdighet och delaktighet. Detta oavsett vilka som är utövare av tjänsten. Många
äldre har slitit under stora delar av sitt liv och bidragit med skatt till staten. Det är
oacceptabelt att de prioriteras ner på grund av att stora resurser har lagts på
andra områden. De äldre skall känna sig trygga med att få den hjälp de har rätt till.
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8.2.1 Personalen
Efter flera år av besparingar och nedskärningar inom omvårdnad är
organisationen, mycket på grund av coronapandemin, nu på gränsen till vad den
kan hantera. Personal lider av stress och en känsla av att inte räcka till, samtidigt
som man jobbar under pressade tidsscheman. När verksamheten tvingas förlita
sig på vikarier är läget än mer sårbart. Vikarier är många gånger nya och inte lika
förtrogna med verksamhetens rutiner. De kan därför av naturliga skäl inte arbeta i
samma tempo som den ordinarie personalen. De största behoven inom
omvårdnad idag är att det krävs fler anställda och en ökad kompetens. Vi anser att
det är av yttersta vikt att arbetsmiljön förbättras avsevärt. Inte bara utifrån ett
personal- eller brukarperspektiv utan framförallt för att kvalitetssäkra hela
organisationen. Vi ser att med en större personalstyrka så kan vi minska stressen
samt slitaget på vår personal och samtidigt möjliggöra en utökad tid till respektive
brukare. Det är av största vikt att det finns aktuella och kontinuerligt uppdaterade
genomförandeplaner för att brukaren ska kunna få den absolut bästa omsorgen
utifrån sitt individuella behov.

8.2.2 Hemtjänst
Ockelbo kommun erbjuder hemtjänst för de som beviljas bistånd. Den äldre skall
kunna garanteras en sådan livskvalitet att det kan ses som skäligt. Brukarnas
behov av en god kommunikation bör tillfredsställas för att kommunen ska kunna
nå en optimal patientsäkerhet, med tillhörande trygghet och kvalité. En angelägen
uppgift för kommunen är att höja brukarnas egenvärde genom att, i enlighet med
värdegrunden, fortsätta låta dem vara delaktiga i upplägget kring den egna
hemtjänsten. Detta bidrar till ett ökat förtroende, en trygghet och valmöjlighet.
Samtidigt visar sig kommunen konkurrenskraftig gentemot de privata aktörerna
på marknaden. Vi ser det som viktigt att inte språkförbistringar förekommer i
mötet mellan anställd och nyttjare av tjänsten. Detta för att kommunikation med
personalen är en del av tryggheten och är direkt nödvändig. I övrigt vill vi se
satsningar för kompetenshöjande åtgärder hos personalen, utifrån erfarenheter
kring både covid-19 och undernäring bland äldre.
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8.2.3 Boenden
Vi ser positivt på ett brett utbud av omvårdnad med hänsyn till brukarens
individuella önskningar och behov. Det tillhör nämndens uppgift att ständigt vara
lyhörd för brukaren och dess anhörigas inflytande, behov och delaktighet för ökad
trivsel och trygghet. Då varje brukare är unik vad gäller personlighet,
livserfarenhet och intressen ska individen i möjligaste mån erbjudas en
boendemiljö som speglar detta. Kommunen driver ett särskilt boende som
innebär en bostad i ett boende bemannat med personal dygnet runt. Kommunen
har även trygghetsboende. Det är boenden för de som är 70 år eller äldre och vill
ha ett hem med ökad trygghet och social samvaro. Det krävs goda arbetsvillkor
och god arbetsmiljö för de anställda inom dessa verksamheter. De anställda är de
som säkerställer tryggheten och den höga kvaliteten inom vården.

8.2.4 Kompetensutveckling - Nattfasta och undernäring
Allt för många äldre lider av skador som uppkommer genom undernäring. För lång
nattfasta ökar risken för undernäring. Genom kompetensutveckling vill vi att
kunskapen om nattfasta och undernäring ska öka hos kommunens medarbetare
inom äldreomsorgen. Vi vill skapa de allra bästa förutsättningarna för personalen
att göra ett fullgott jobb och att deras kompetens ska vara hög. Vi satsar därför en
miljon på kompetensutveckling, med särskilt fokus på nutrition och nattfasta.

8.2.5 Kosten är central
Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för de äldres livskvalité och
kan även vara ett positivt avbrott i vardagen och kan bidra till glädje, gemenskap
och meningsfullhet. Vi anser att alla ska ha rätt till god, näringsrik och vällagad
mat. I den mån tillgång till kök finns, anser vi att maten bör tillagas på plats.
Enligt Socialstyrelsen lider omkring 40 000 äldre som vårdas inom kommunernas
äldreomsorg av undernäring idag. Statistiken bygger på beräkningen att i
genomsnitt 15,6 procent av de 253 000 äldre över 65 år som har hemtjänst,
korttidsboende eller särskilt boende är undernärda. Vi anser att Ockelbo kommun,
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för att motverka detta, bör utreda möjligheten att erbjuda alla äldre inom
omsorgen kontinuerlig dietisthjälp med tillhörande provtagningar.
I Osby kommun har man en anställd vilken jobbar som kostchef tillika dietist för
att kunna garantera de äldre näringsrik kost. Detta har varit väldigt lyckat och från
att ha legat på plats 282 av landets 290 kommuner år 2011 vad gäller äldres
uppfattning om maten, hamnade man år 2014 som femte bäst i landet - och bäst i
Skåne.

8.2.6 Förebygga brott mot äldre
Ett förebyggande arbete kring äldres utsatthet för brott bör inledas. Ett sätt är att
från omsorgens sida delge brukarna information om deras rätt till olika former av
stöd och hjälp. Ett annat sätt är att öka kunskapen om brott mot våra brukare
genom riktade personalutbildningar. De som inte har kontakt med äldreomsorgen
eller annan verksamhet kan behöva få tillgång till informationen från annat håll.
Detta skulle då kunna ske i samband med besök i PRO-grupperna eller hos
liknande organisationer. Idag riktar sig omvårdnadssektorn endast till brukare
med beviljad insats. För att i en högre grad lyckas öka tryggheten samt förebygga
våld och hot mot våra äldre, vill vi att kommunen ska ta fram en strategi för att
upptäcka och hantera dessa problem. Därutöver vill vi att ett utdrag ur
belastningsregistret ska vara obligatoriskt för samtlig personal som arbetar med
personer inom nämndens verksamhet.

8.2.7 Införande av äldrekurator
Stöd ska ges till gruppen äldre som av olika anledningar mår dåligt. Kommunen
behöver kunna erbjuda äldre som mår dåligt stöd. Exempelvis någon som känner
oro efter att ha fått avslag på en ansökan om särskilt boende eller någon som
drabbas av allmän ångest över att bli gammal. Många äldre är även ensamma och
oroliga vilket kan leda till depression. Genom stöttande och vägledande samtal
kan en äldrekurator motverka den psykiska ohälsan bland dem som bor på
äldreboenden eller har hemtjänst/hemsjukvård. På så vis kommer det att leda till
en ökad psykisk hälsa för de äldre i kommunen. Här kommer en anställning
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tillkomma i form av äldrekurator. Därefter skall en utvärdering göras av satsningen
för att se om den skall permanentas.

8.3 Individ- och familjeomsorgen
Den del inom individ- och familjeomsorgen som handhar försörjningsstöd,
familjerådgivning, familjerätt, öppenvårdsinsatser och missbruk heter Individ- och
familjeomsorgen (IFO). De ger tillstånd och utövar tillsyn enligt
alkohollagstiftningen.

8.3.1 Stoppa organiserat bidragsfusk
Ockelbo befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation. Samtidigt får vi
rapporter om att kriminella element har riktat in sig på våra välfärdssystem, i
strukturell och organiserad form. För att fortsatt kunna bedriva vår
kärnverksamhet med hög kvalitet behöver vi göra hårda prioriteringar. Att fusk
med försörjningsstöd förekommer i varierande utsträckning ser vi tydligt i övriga
landet. För att komma tillrätta med detta i kommunen vill vi undersöka
möjligheten att anställa handläggare (FUT) som exempelvis följer upp felaktiga
utbetalningar för försörjningsstöd. Dessa arbetar med kontroller och hembesök
och liknande för att säkerställa att felaktiga utbetalningar återbetalas.
Andra jämförbara kommuner har infört detta med stora ekonomiska framgångar
och även med effekten att försörjningsstödet har minskat. Minst lika viktiga är
signalerna om att man otillbörligen inte kan tillförskansat sig skattemedel genom
fusk på detta vis.

8.3.2 Försörjningsstöd som levebröd är inte hållbart
Försörjningsstöd är att betrakta som ett viktigt skydd. Men understrykas bör,
detta ekonomiska bidrag ska vara en tillfällig lösning när inga andra möjligheter
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finns. Vidare har varje enskild individ ett eget ansvar att försöka bryta sitt
bidragsberoende. Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett
akut problem. Det är inte värdigt, att människor tillåts passiviseras och fastna i ett
bidragsberoende. Kommunen måste ändra attityd till försörjningsstödet och
tydligare kommunicera ut att det är en tillfällig lösning och att tydliga krav på
motprestationer finns från kommunens sida. För att skyddet, i sin nuvarande
form, ska kunna bevaras behöver allt eventuellt missbruk beivras.

8.3.3 Familjerådgivning
Olika omständigheter kan göra att man som familj behöver lite extra rådgivning
och stöd någon gång i livet. Exempelvis vid separation, skilsmässa, svårigheter
med att prata med varandra, mycket gräl och bråk hemma eller av någon annan
anledning som upplevs problematisk. Vi anser att detta stöd är väldigt viktigt för
familjer. Detta kan förebygga en eventuell separation/skilsmässa, bryta
destruktiva/negativa familjemönster eller förbättrad kommunikationen inom
familjen och mycket annat.
Idag är det många som lever som ensamstående föräldrar med sina barn. Vi
respekterar var och ens livsval, ibland fungerar det helt enkelt inte att en familj
fortsätter att leva tillsammans. Men när barn är inblandade, så måste vi alltid utgå
ifrån barnets bästa i första hand. Även efter en separation och trots eventuellt
upprivna känslor vuxna emellan, så måste barnets bästa och dess behov komma i
första rummet. Detta kan familjerådgivning vara ett stort stöd i.
Utifrån ett barnperspektiv så har alla barn rätt till båda sina föräldrar.
Familjerådgivningen kan vara behjälpliga med att, utifrån barnets bästa och så
långt det är möjligt, stödja kontakten mellan barn och respektive vårdnadshavare.
Därmed kan barnets kontakt med båda vårdnadshavarna främjas, trots en
separation. De kan även stötta vårdnadshavarna så att de, trots separation,
etablerar en så god kontakt med varandra som möjligt.
Vi vill verka för att den som behöver kommunens råd, ska få det. För att hjälpa
familjer i krissituationer och minska risken för splittring av dessa, ska en väl
utbyggd familjerådgivning samt familjestöd utan långa väntetider finnas
tillgänglig.
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8.3.4 Samverkan mellan nämnder
Pedagoger, lärare och annan personal som jobbar med eller kring barn och
ungdomar är idag ofta både stressade och psykiskt utmattade. Många ur
personalstyrkan vittnar om kulturkrockar och språksvårigheter som blir oerhört
betungande för dem. Inte minst eftersom detta ofta försvårar kontakten med
föräldrar eller annan vårdnadshavare.
I Ockelbo är socialnämnd och utbildnings- och kulturnämnd uppdelat i två olika
nämnder vilket innebär att man har vitt skilda förvaltningar. I mindre kommuner
kan dessa verksamheter stå inom samma nämnd, vilket underlättar samverkan
mellan områdena. Både socialtjänsten och skolan har ofta kontakt med samma
kommuninvånare. Vår uppfattning är att en tätare kontakt och ett närmare
samarbete mellan dessa instanser skulle kunna resultera i att det förebyggande
arbetet utvecklas i positiv riktning.
Om all berörd personal som arbetar med barn och unga delges aktuell och icke
sekretessbelagd information (gällande till exempel varningstecken och
beteendestörningar hos barn och unga) så kan insatser sättas in i god tid. Vi kan
inte nog betona betydelsen av lagstiftningen om anmälningsplikt gentemot
socialtjänsten, vid oro för barn- och unga. Inom verksamheten måste stöd till de
anställda finnas tillgängligt. Detta för att de anställda också ska våga ta steget att
anmäla om grund till misstankar och oro finns.

8.3.5 Tidiga insatser mot missbruk
Den som hamnat i ett missbruk klarar sällan att bryta det på egen hand. Effektiv
och kompetent hjälp är avgörande för att bryta missbruk och för att återföra den
drabbade till ett värdigt liv. Missbruk innebär ett stort personligt lidande för den
drabbade och vederbörandes anhöriga. Dessutom medför ett fortlöpande
missbruk enorma kostnader för samhället. Sverige är ett relativt rikt land och vi
har råd att hjälpa våra missbrukare på ett effektivt sätt.
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Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är
förekomsten av andelen elever som både i årskurs 9 och under andra
gymnasieåret testat narkotika väldigt stor. År 2005 hade 16,8 procent av pojkarna
och 12,7 procent av flickorna under andra året på gymnasiet testat droger. År
2016 hade 20,9 procent av pojkarna och 14,0 procent av flickorna gjort
detsamma.
Missbruk av alkohol och narkotika är ett stort problem runt om i hela landet där
även det dolda missbruket är omfattande. Nämndens utmaning är därför att i tid
hitta ungdomar som befinner sig i riskzonen att utveckla missbruk för att
motverka social utslagning, familjetragedier, sjukdom och självmord.
Socialtjänsten bör därför ha ett brett samarbete med skola och skolhälsovård, inte
minst när det gäller arbetet med drogtester i skolan. Genom att öppna upp för
nya samarbeten med skolorna möjliggöra att fler gränsöverskridande processer
stimuleras.
Ett konkret handlingsprogram bör enligt oss tas fram där socialtjänsten
tillsammans med skolorna utarbetar rutiner och aktiviteter för tidig upptäckt av
barn i riskzonen. Detta skulle innebära en vinst både för barnen och deras
familjer, men också en samhällsvinst ekonomiskt då socialtjänsten i förlängningen
skulle kunna undgå dyra kostnader för exempelvis behandlingshem, stödprojekt
och framtida försörjningsstöd.
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8.4 Våra förslag:


Kommunen skall anställa en äldrekurator.



Kommunen ska verka för valfrihet och mångfald inom äldreomsorgen.



Arbeta aktivt mot organiserat bidragsfusk.



Mäta nattfastan inom hemtjänsten.



Stärka kunskapen och det förebyggande arbetet gentemot undernäring hos
äldre.

● Effektivisera verksamheten kopplad till migration.
● Stärka arbetet mot psykisk ohälsa.

 Ta fram en kommunal handlingsplan för att upptäcka missbruk och
självskadebeteende i tid.


Stärka det förebyggande arbetet genom bättre samverkan mellan individoch familjeomsorgsnämnd och kunskapsnämnd.



Stärka kommunens familjerådgivning för att motverka långa väntetider.
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9. VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
9.1 Samhällsbyggnadsnämnden i korthet
Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter inom
samhällsbyggnad. Sådana verksamheter kan till exempel vara:


Lantmäteri- och bygglov



Översikts- och detaljplanering



Tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet



Skolskjuts och färdtjänst



Vägar och trafiksäkerhet



Fastigheter och bostadsförsörjning

9.1.1 Bostadsbyggande och minskad byråkrati
Utbyggnad och utveckling av bostäder ska fortsätta i den takt som behövs för en
hållbar och välmående stad. Behovet av nya bostäder, främst flerbostadshus, i
Ockelbo växer tillsammans med intresset för att genomföra dessa planer.
Tillväxten ska dock ske med förnuft. En ökning av antalet bostäder ska också
speglas i motsvarande utbyggnader av barnomsorg, skolverksamhet, sjukvård och
omsorg. Trygghet och familjeperspektiv ska genomsyra byggandet och
boendemiljön, där olika träffpunkter kan öppna upp för gemenskap, integration
och kontakt mellan generationer.
För oss är det viktigt att Ockelbo är ett levande samhälle där öppna, trygga och
gröna ytor skapas. Det allmänna rummet ska vara stort och berikande ur flera
perspektiv, inte minst bör det stimulera till harmoni, glädje och stolthet. Vi ser
vikten av att det byggs blandade boendeformer i kommunen där vi också kan
skapa möjligheter för personer med varierande betalningsförmåga och
preferenser att bo. Vidare bör privatpersoner, enligt oss, ha en större frihet att
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anpassa sina bostäder efter moderna behov. Det innebär att vissa delar av
byråkratin måste förändras. Vi vill därför påbörja diskussioner och uppdra åt
tjänstemännen att se över de befintliga stadsplaner som finns i kommunen. Vid
behov skall dessa anpassas för att utöka flexibiliteten för privatpersoner.

9.1.2 Öka tillgängligheten för de med funktionsvariation
Alla medborgare har rätt att kunna använda kommunens faciliteter, parker och
övriga rumsliga sfärer. Därför är det av största vikt att kommunen arbetar aktivt
för att öka tillgängligheten för de som har störst behov av det.
Tillgänglighetsanpassning skall i största möjliga mån försöka tillgodoses för
medborgarna. Ett arbete med en prioriteringsplan bör snarast tas fram av
kommunen.

9.1.3 En översyn av trafiksäkerheten
En särskild översyn gällande trafiksäkerheten bör genomföras, i dialog med
regionen och Trafikverket, för att identifiera och åtgärda riskfyllda platser eller
vägar. Insatser för att öka säkerheten skall göras där behov finns.

9.1.4 Vattentillgång och förbrukning
Den värme och torka som kan drabba Sverige, vilket vi såg sommaren 2018,
påverkar även vattenleveransen i kommunen. Under varma perioder används mer
vatten än vanligt och vattentillgången kan bli begränsad. Under sommaren
sjunker också grundvattennivåerna och de fylls inte på förrän höst och vinter.
Kapaciteten hos vattenkraftverken är givetvis begränsad för rening och
produktion av dricksvatten. Detta ställer krav på tydliga riktlinjer och direktiv från
kommunens sida vad som gäller för kommunens vattenförbrukning. Både för
långsiktiga och proaktiva informationskampanjer som för mer akuta lägen. Vi vill
att vattentillgången i Ockelbo långsiktigt ska säkerställas genom adekvata
åtgärder, tillsammans med Gästrike Vatten.
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9.2 Våra förslag
● Kommunen ska intensifiera arbetet för att fler lokaler i kommunen ska
anpassas till personer med funktionsvariation genom att kommunen intar
en mer aktiv roll i förhållande till fastighetsägare i syfte att bättre tillvarata
befintliga och eventuella nya offentliga stöd för lokalanpassning. Detta kan
ske genom att statsbidrag som riktas till tillgänglighetsanpassning i sin
helhet subventionerar strategiskt viktiga tillgänglighetsåtgärder, såväl i
kommunala som privata byggnader. Därtill ska en plan tas fram för att
identifiera lämplig prioriteringsordning.

● Kommunen ska när det gäller nybyggnation särskilt beakta den lokala
byggnadstraditionen och inta ett kulturmiljöperspektiv när det kommer till
utformningen den fysiska miljön.

● Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att säkerställa vattentillgången i Ockelbo
långsiktigt. I arbetet bör riktlinjer för vattenanvändning ses över i samverkan
med relevanta myndigheter.
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10. VALNÄMNDEN
Valnämnden har det yttersta ansvaret för att genomföra val och därigenom
säkerställa demokratin i Ockelbo kommun. Man ansvarar förutom för de allmänna
valen vart fjärde år och för valet till Europaparlamentet vart femte år.
Kommunens alla partier ska vara representerade i nämnden.
Valnämnden har ett viktigt uppdrag i en kommun som Ockelbo att säkerställa att
medborgarna kan rösta och har enkel tillgång till vallokaler och förtidsröstning för
att kunna avlägga sin röst och således påverka det demokratiska utfallet i
kommunen.
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11. LOKALA AKTÖRER
11.1 Ockelbogårdar AB
Ockelbogårdar är ett allmännyttigt bostadsföretag. De tillhandahåller hyresrätter
och seniorboenden i kommundelarna Ockelbo, Jädraås, Åmot och Lingbo.
Hyresrätterna ska fungera som en kärna i kommunen och vara ett fullt fungerande
komplement till marknadens alternativ i form av egna hem. Det är viktigt att
kommunens bostäder har en skälig hyressättning och samtidigt hålls efter
standardmässigt. Detta för att både vara attraktiva och minska risken för att
hyresrätten som boendeform tappar sin status och viktiga roll i kommunen.
Människor behöver ibland bostäder utan att betala dyra pengar i kontantinsatser.
Dels för att de kan sakna medel, dels för att man under kortare boendelösningar
inte vill äga sitt boende utan istället nyttja hyresrättens flexibilitet. Vi vill att
hyresrätterna skall spridas ut på de olika kommundelarna och inte bara
koncentreras till centrum. Kommunen skall verka för att en del av hyresbeståndet,
med eftersatt underhåll, ska kunna överlåtas till privata aktörer på marknaden.

Det skall också från kommunens sida finnas en god beredskap för att bygga fler
bostäder. Avslutningsvis, då Ockelbogårdar har eftersatt underhåll i
fastighetsbeståndet, vill vi undersöka möjligheten till nya ägardirektiv.

11.2 Bionär närvärme AB
Gävle Energi Närvärme AB och Ockelbo Fjärrvärme AB fusionerade 2006 med
Bionär Närvärme AB. Älvkarleby Fjärrvärme AB gick därefter ihop med Bionär
Närvärme AB under 2009. Bolaget ägs av Gävle Energi, Ockelbo och Älvkarlebys
kommuner. Bolaget har fjärrvärme från biobränsle och fungerar således som ett
starkt alternativ till att använda fossila bränslen. Ockelbo kommun äger 24 % av
bolaget. Vi ser positivt på det miljöarbete bolaget bedriver. De verkar för att oljeoch elberoendet ska minska, i både små och medelstora värmeanläggningar.
Istället skall det ersättas med miljövänligt biobränsle.
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11.3 Gästrike vatten
Gästrike vatten ansvarar för drift av det kommunala dricksvattnet i Ockelbo
kommun. Dess vattentjänster finansieras via avgifter. Det är kunden i kommunen
som betalar. Inga skattepengar används. Det är olika förutsättningar för de fem
kommuner som nyttjar Gästrike vattens tjänster. Det är av dessa kommuner en
betydligt lägre del av Ockelbos kommuninvånare som är anslutna (36 procent mot
mellan 85 och 94 procent i övriga kommuner). En mindre kommun med utspridd
bebyggelse har även till exempel mer ledningsnät att sköta än en tätort. Eftersom
färre personer samtidigt är med och delar på kostnaden blir kostnaden för
Ockelbos invånare högre. Det finns enligt oss fördelar i att effektivisera och
underlätta för Ockelbos invånare att investera i att koppla in sig till Gästrike
vatten.

11.4 Inköp Gävleborg
Genom någon form av samarbete (exempelvis inom ett nytt nätverk), med tydliga
och goda strukturer, bör det skapas förutsättningar för Ockelbo att även framgent
kunna genomföra upphandlingar säkert och resurseffektivt. Vi ser det som viktigt
att ledorden ansvar för våra skattemedel, rättssäkerhet och effektivitet efterlevs i
kommunens upphandlingar även i framtiden. Eftersom en stor del av kommunens
verksamhet idag upphandlas från andra kommuner (bland annat kundservice och
juridiska tjänster) är det ett område av stor vikt att sköta på ett ansvarsfullt sätt
gentemot medborgarna och att de tjänster som upphandlas håller en god kvalitet.

11.5 Wij Trädgårdar
Sedan 2018 har Ockelbo kommun tagit över den icke kommersiella delen av Wij
Trädgårdar. Verksamheten hade dessförinnan gått med förlust under flera år. Vid
sidan om ett stöd på 3 miljoner kronor förvärvades Wij Trädgårdar för ytterligare
3 miljoner. Under 2019 övertogs fastigheter, drift av skötsel och parker mm. Vi ser
Wij Trädgårdar som ett positivt inslag i kommunen men att det inte kan ske till
vilket pris som helst. Att ta pengar från utbildningssektorn och driva en
ekonomiskt icke gynnsam verksamhet är enligt oss inte en försvarbar prioritering.
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Det kommer på sikt att kunna påverka både personalsituationen och
klasstorlekarna. Vår ståndpunkt är därför att kommunen skall verka för att avyttra
Wij Trädgårdar snarast.
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12. EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR
12.1 Driftbudget nämnder och styrelse
Nettokostnader (tkr)

2021

2022

2023

Kommunstyrelse

92 036

90 946

92 691

Utbildnings- och kulturnämnd

144 603

145 217

145 478

Socialnämnd

155 284

157 991

159 870

Revision

773

787

802

Valnämnd

0

100

50

Summa

392 696

395 041

398 891
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12.1 Driftbudget skillnad mot styrande
Nettokostnader (tkr)

Styrande 2021

Vår budget
2021

Kommunstyrelse

92 536

-500

Utbildnings- och kulturnämnd

146 103

-1 500

Socialnämnd

153 284

2 000

Revision

773

0

Valnämnd

0

0
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13.2.1 Tabell: Resultatbudget 2021 och plan 2022–2023

(tkr)

2021

2022

2023

Kostnader

-387 398

-391 657

-394 425

Avskrivningar

- 12 672

-13 062

-13 421

Verksamhetens nettokostnader

-400 070

-404 081

-408 282

Skatteintäkter

269 020

276 442

287 269

Slutavräkning

-2 086

-

-

Utjämning och statsbidrag

137 941

133 675

129 838

Summa skatter och stadsbidrag

404 876

410 117

417 107

Finansiella intäkter

1 100

1 100

1 100

Finansiella kostnader

-2 000

-2 000

-2 000

Finansnetto

-900

-900

-900

Årets resultat

3 906

5 136

7 925

Resultat i procent av intäkter

1,0

1,3

1,9
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13.2.2 Investeringsbudget
(tkr)

2021

2022

2023

Kommunstyrelsen

8 700

9 250

6 900

Utbildnings- och kulturnämnd

720

720

800

Socialnämnd

300

300

300

Investeringsnivå

12 200

10 270

8 000

* Noterbart är att vi tagit bort investeringar på totalt 7 500 000 kronor
för Wij Trädgårdar 2021 och 2022. Dessa ska istället gå till nödvändiga
investeringar i skola och omsorg inom utbildnings- och kulturnämnd
och socialnämnd.
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Sammanträdesdatum

Mötets diarienummer

Sida

2020-09-22

VGS2020/9

6(25)

VGS-2020-41

§ 130 Budget 2021 för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd med kommun- och
resursplan för år 2021 samt flerårsplan för åren 2022 till
2023
Beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att
1. godkänna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget
2021 med kommun- och resursplan för år 2021 samt flerårsplan för
åren 2022 till 2023 enligt föreliggande förslag,
2. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till
kommunstyrelsen i Sandviken,
3. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till
kommunstyrelsen i Ockelbo och att
4. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till
kommunstyrelsen i Hofors.
Sammanfattning
Förvaltningsekonomen har sammanställt Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltnings förslag till kommun- och resursplan för år 2021
samt flerårsplan för åren 2022 och 2023.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning överlämnar härmed
förvaltningens förslag till budget för åren 2021 till 2023 innehållande Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds underlag till kommun- och
resursplan.
Budgeten innehåller ett flerårsperspektiv. Det underlag till kommunplan som
tagits fram av nämnden och presenteras för kommunstyrelsen i september
2020 innehåller såväl ett- som flerårsperspektiv. Även resursplanen
innehåller åren 2021 – 2023, således tre år.
Preliminär ram för år 2021 är 53 333 tkr; samt en preliminär ram för år 2022:
53 750 tkr och år 2023 är 54 596 tkr. Ingen förändring av ram för år 2021
jämfört med år 2020.
Driftbidrag från Hofors är 5 905 tkr och från Ockelbo är 4 906 tkr.
Totalt är kommun- och driftsbidrag för 2021 på 63 645 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-10 dnr VGS-2020-41, Kommun- och resursplan
2021-2023 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Kommun- och resursplan 2021-2023 Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Mötets diarienummer

Sida

2020-09-22

VGS2020/9

7(25)

Reservationer
Stig Mörtman (M)
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun
Kommunstyrelsen Hofors kommun
Joachim Krüger, Ockelbo kommun
Ann-Sofie Stensson, Ockelbo kommun
Yuval Chulati, Hofors kommun
Liliana Sultana, Hofors kommun
__________

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Ockelbo 24 september 2020

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Reservation
Budget 2021 för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
I beskrivningen för nämndens arbete återfinns aktiviteter såsom klimatanpassning och
klimatrådgivning. Vad detta skulle innebär är dock inte redovisat.
Med anledning av detta menar jag att en verksamhets arbete som har sin utgångspunkt i något
odefinierat inte kan mäta huruvida aktiviteter eller åtgärder har något effekt. När det relateras till
klimatet, klimat som är vädrets historia över en lång tid, och tron på att det är människan som
påverkar klimatet är detta en stor och överdriven förenkling samt lika naivt som det är arrogant,
speciellt då klimatet är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system.
När man använder sig av mål där man inte mäter eller kan mäta inom exempelvis innevarande
mandatperiod huruvida föreslagna aktiviteter eller åtgärder har något effekt blir dessa mål offer
för fenomenet att mäta för mätandet skull.
Vidare finns det ett mål som säger att VGS arbete bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle. Inte
heller här finns det någon definition om vad som menas med detta, men målet nås genom
informationsinsatser. Om det exempelvis innebär rekommendationer om att ekologiskt
framtagna livsmedel skulle vara nyttigare för oss människor än den mat som produceras på
konventionellt vis så stämmer inte det och inte är det miljövänligare hellre!
Skulle det innebära rekommendationer om att undvika fossiler för att nå ett hållbart samhälle så
stämmer inte heller det. För det måste vara ytterst hållbart att förbränna så mycket fossila
bränslen som möjligt och därmed återställa den obalans i kol/syrecykeln som uppstod när de
bildades!
Utifrån ovanstående reserverar jag mig mot beslutet.

Stig Mörtman (M) Ockelbo

197

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Diarienummer

2020-09-10

VGS-2020-41

Jenny Holm, 026-24 11 77
jenny.holm@sandviken.se
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Budget 2021 för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd med kommun- och
resursplan för år 2021 samt flerårsplan för åren 2022 till
2023
Förslag till beslut
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att
1. godkänna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget
2021 med kommun- och resursplan för år 2021 samt flerårsplan för
åren 2022 till 2023 enligt föreliggande förslag,
2. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till
kommunstyrelsen i Sandviken,
3. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till
kommunstyrelsen i Ockelbo och
4. överlämna Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds budget till
kommunstyrelsen i Hofors och
Ärendet
Förvaltningsekonomen har sammanställt Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltnings förslag till kommun- och resursplan för år
2021 samt flerårsplan för åren 2022 och 2023.
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning överlämnar härmed
förvaltningens förslag till budget för åren 2021 till 2023 innehållande Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds underlag till kommun- och
resursplan.
Budgeten innehåller ett flerårsperspektiv. Det underlag till kommunplan som
tagits fram av nämnden och presenteras för kommunstyrelsen i september
2020 innehåller såväl ett- som flerårsperspektiv. Även resursplanen
innehåller åren 2021 – 2023, således tre år.

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

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Hemsida
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Datum

Diarienummer

Sida

2020-09-10

VGS-2020-41
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Preliminär ram för år 2021 är 53 333 tkr; samt en preliminär ram för år 2022:
53 750 tkr och år 2023 är 54 596 tkr. Ingen förändring av ram för år 2021
jämfört med år 2020.
Driftbidrag från Hofors är 5 905 tkr och från Ockelbo är 4 906 tkr.
Totalt är kommun- och driftsbidrag för 2021 på 63 645 tkr.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-10 Dnr VGS2020/41
Kommun- och resursplan 2021-2023 Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
2. Kommun- och resursplan 2021-2023 Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun (mail: kommun@ockelbeo.se)
Kommunstyrelsen Hofors kommun (mail: hofors.kommun@hofors.se)
Joachim Krüger, Ockelbo kommun (mail: joachim.kruger@ockelbo.se)
Ann-Sofie Stensson, Ockelbo kommun (mail: annsofie.stensson@ockelbo.se)
Yuval Chulati, Hofors kommun (mail: yuval.chulati@hofors.se)
Liliana Sultana, Hofors kommun (mail: liliana.sultana@hofors.se)
Underskrifter

Yvonne Mickels
Samhällsbyggnadschef

Jenny Holm
Förvaltningsekonom
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Verksamhetsuppdrag
Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd,
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden hör en gemensam förvaltning, Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
Nämnden fullgör uppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet samt plan- och
byggområdet där tillståndsprövning och tillsyn i huvudsak sker enligt miljöbalken, plan- och
bygglagen samt livsmedelslagstiftningen. Här finns uppdraget att svara för strategiskt miljöarbete och
ha ansvar för kommunal energi- och klimatrådgivning, samordning av klimatanpassningsarbete och
kalkning. Nämnden är kommunernas byggnadsnämnd och bereder och planerar
samhällsbyggnadsfrågor genom att bland annat ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. På
uppdrag av respektive kommun svarar nämnden för kommunens strategiska arbete för
samhällsutveckling såsom översiktsplanering och framtagande av bostadsförsörjningsprogram.
Nämnden är även kommunernas naturvårdsorgan och trafiknämnd. Nämnden ska även tillgodose
behoven av, och utveckla, grundläggande geografiska data och följdprodukter från dessa data. Vidare
ansvarar nämnden för tobakstillsyn, tillsyn över handel med receptfria läkemedel och
bostadsanpassningsbidrag i alla tre kommuner.
För Sandvikens kommun har nämnden ansvar för skolskjuts- och färdtjänstverksamheten. Nämnden
beslutar om bidrag till enskild väghållning och till vägföreningar, yttrar sig i ärenden rörande
användning av offentlig plats och svarar för samråd och samordning med Region Gävleborg kring
kollektivtrafik. Nämnden inrymmer även Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet och ska bevaka
det allmänna intresset vid fastighetsbildning för alla tre kommunerna.
För Sandvikens och Hofors kommuner ansvarar nämnden för skyddsjakt.
För Sandviken och Ockelbo kommuner ansvarar nämnden för namnsättning av allmänna platser och
gator.
För Hofors kommun svarar nämnden för kontakter mot Region Gävleborg i färdtjänst- och
riksfärdtjänstfrågor.
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MEDBORGARE
Övergripande målsättning
 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande.


Medborgarna ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling.

Framgångsfaktorer
Lätt att göra rätt: VGS arbetssätt präglas av rättssäkerhet och effektivitet med ett professionellt och
respektfullt bemötande. VGS är serviceinriktade och möjliggör för kunden att göra rätt på ett enkelt
sätt. VGS vill ha nöjda kunder genom att vara lyhörda och skapa arenor för delaktighet.
Mål 2021
VGS verksamheter har nöjda medborgare.
Målnivå: NKI för alla VGS kommuner sammanslaget ska öka utifrån värde 2020.
VGS och dess verksamheter ger medborgarna möjlighet att vara delaktiga inom nämndens
verksamhetsområden.
Målnivå: 100 % av teamen nyttjar användardialog/tjänstedesign vid utvecklingsarbete.
VGS verksamheter är tillgängliga för medborgarna.
Målnivå: NKI – del tillgänglighet ska öka utifrån värde 2020.

MEDARBETARE
Övergripande målsättning
 Sandvikens kommun har motiverade och nöjda medarbetare.


Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och
kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald.

Framgångsfaktorer
Ansvar för helheten: VGS medarbetare är motiverade och arbetar i gemenskap för en trygg och
attraktiv arbetsplats. VGS medarbetare känner arbetsglädje, engagemang och delaktighet. VGS
medarbetare hjälper varandra och tar tillvara på varandras styrkor. VGS medarbetare är stolta,
ansvarstagande och lojala i arbetet med att nå målen. VGS vågar vara innovativa och är öppna för nya
kunskaper och idéer. Medarbetarna vidareutvecklas både professionellt och personligt för
verksamhetens bästa. VGS tar ansvar för ett tydligt och respektfullt bemötande.
Mål 2021
VGS har motiverade och nöjda chefer.
Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020
VGS har motiverade och nöjda medarbetare.
Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020
VGS upplevs som en attraktiv arbetsgivare
Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020
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HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Övergripande målsättning
 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.


Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Framgångsfaktorer
VGS bidrar både strategiskt och operativt till en hållbar samhällsutveckling. Med en samlad
kompetens skapar VGS ett tryggt samhälle med goda förutsättningar att verka, bo och leva i.
Mål 2021
VGS arbete bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Målnivå: Antal informationsinsatser inom energi- och klimatrådgivningen är minst 20 stycken.
VGS arbete bidrar till att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle.
Målnivå: Andelen antagna detaljplaner där offentliga samråd varit en del av processen för framtagande är
minst 50 %.
VGS arbete bidrar till en god och jämlik hälsa för kommunernas medborgare
Målnivå: Minst 20 tillsynsbesök gentemot tobaksförsäljare, där kontroll av försäljning till minderåriga är en
del av tillsynen.

EKONOMI
Övergripande målsättning
 Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt
resursutnyttjande.
Framgångsfaktorer
Samverkan för god resurshushållning: Med VGS samlade kompetens, en god ekonomisk medvetenhet,
förståelse och ansvar för helheten bidrar VGS till en hållbar och kostnadssmart utveckling. Genom
ständiga förbättringar och ett tydligt medarbetarskap vill VGS alltid vara i framkant av en hållbar
samhällsbyggnadsprocess.
Mål 2021
VGS har en ekonomi i balans.
Målnivå: Minst ett nollresultat vid bokslut 31/12 2021.
VGS har ett effektivt resursutnyttjande.
Målnivå: Produktionstiden ska öka jämfört med år 2020.
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Verksamhetsbeskrivning
Syftet med samverkan är att säkerställa en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare
och näringsliv. Samverkan möjliggör ett bredare utbud av tjänster med ökad tillgänglighet.
Genom ett medvetet och strategiskt arbete med fokus på hållbar samhällsutveckling kan känslan av
sammanhållning och framtidstro i kommunerna öka. Stort fokus kommer fortsatt att ligga på att arbeta
med planering för att möjliggöra ökad inkludering i samhället.
Nämnden jobbar aktivt med åtgärder som ska främja ett gott medarbetarskap och ledarskap i en
trivsam miljö för att vara ett attraktivt val som arbetsgivare. Att ständigt fundera över vilka insatser
och åtgärder nämnden kan göra för de som idag är arbetslösa är viktigt och agera därefter.
För att komma in i arbetslivet är det viktigt med utbildning. Nämnden gör insatser för att främja en
god arbetsmiljö för elever och lärare genom samhällsplanering i dialog med verksamheterna samt
bedriver tillsyn för att främja säkerhet och hälsa. Sammantaget skapar detta goda möjligheter för
hållbar samhällsutveckling.
Nämnden, genom enheten för verksamhetsstöd, ansvarar för att stödja och utveckla förvaltningens
interna och externa administrativa processer. Här sker förvaltningsadministrativa sysslor, såsom
hantering av arkivhandlingar, fakturering, kontering, registrering av inkomna ärenden, expediering,
digital och analog posthantering, utlämning av handlingar samt utveckling av e-tjänster och hemsida.
Här hålls nämndprocessen samman och handläggning sker av bostadsanpassningsbidrag och
parkeringstillstånd för funktionshindrade för Sandviken, Hofors och Ockelbo. För Sandviken tas
beslut i färdtjänst och riksfärdtjänstärenden.
Nämnden, genom plan- och byggenheten, bistår med planerings- och gestaltningskompetens i olika
projekt för att driva den fysiska miljöns utveckling framåt enligt uppställda mål och riktlinjer. God
boendemiljö och stadsutveckling är långsiktiga strategiska mål av stor vikt. I verksamheten ingår
ansvar för gestaltningen, kulturmiljöfrågor, trafikplanering och utvecklingen av den bebyggda miljön.
Uppföljning sker av de intentioner och bestämmelser som fastställs i planarbetet, genom
samhällsbyggnadsprocessens olika skeden till exempel i bygglovsskedet och genomförandeskedet.
Nämnden är representerad i externa utvecklingsarbeten på regional och mellankommunal nivå.
För att säkerställa en hälsosam inre och yttre miljö fortsätter nämnden, genom miljö- och
hållbarhetsenheten, arbetet med tillsyn inom bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och
tobakslagstiftningen. Målsättningen är att ta fram kommunkoncerngemensamma inriktningar inom det
miljöstrategiska arbetet och naturvårdsarbetet. Medel söks för att genomföra operativt miljö- och
naturvårdsarbete. Tillsynsmetodiken digitaliseras och därigenom effektiviseras processer med ett
snabbare flöde som följd.
Nämnden, genom kart- och lantmäterienheten, bistår med kompetens gällande geografisk information,
inmätning, utstakning och kartproduktion samt fastighetsrättslig rådgivning inom våra tre kommuner.
Här sker beredning av ortnamnsärenden inom Sandviken och Ockelbo. Den kommunala
fastighetsbildningsmyndigheten i Sandviken är organiserad här och har ansvar för fastighetsbildning.
Att arbeta aktivt med att korta kötider och handläggningstider inom fastighetsbildningen är viktigt.
Kvalitén på fastighetsinformation och geografisk information behöver höjas för att skapa en smart
samhällsbyggnadsprocess. Verksamheten verkar även för att öka graden av digitalisering med stöd av
geografisk information i samtliga kommunala processer.
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Ekonomiska resurser, Mkr
Totalt

Bokslut
2019
53,7
4,8
5,8
30,0
-90,8
3,5

Kommunbidrag, Sandvikens kommun
Driftbidrag, Ockelbo kommun
Driftbidrag, Hofors kommun
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

Budget
2020
53,3
4,9
5,9
32,0
-96,1
0,0

Budget
2021
53,3
4,9
5,9
34,0
-98,1
0,0

Plan
2022
53,8
4,9
6,0
34,5
-99,2
0,0

Plan
2023
54,6
5,0
6,0
34,6
-100,2
0,0

Verksamhetsområden

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Övrig verksamhet
Kart- och lantmäteri
Färdtjänst och skolskjuts
Bostadsanpassning
Plan- och bygg
Miljö- och hållbarhet
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
0
Bruttokostnad

Kommunbidrag Hofors

5000

10000

15000

Kommunbidrag Ockelbo

20000

25000

30000

Kommunbidrag Sandviken

Framtidsbild
Att omvärldsspana, hänga med i utvecklingsarbetet och vara proaktiva i vårt arbete är viktigt. Flertalet
syften uppnås; vi blir attraktiva som arbetsgivare och förenklar för de som önskar våra tjänster, vi
möjliggör återanvändning av öppna data, vi utvecklar arbetsprocesser och hushåller med resurser. Att
utvecklas med glädje är en framgångsfaktor.
Kommunerna i Västra Gästrikland växer. Därför behövs en beredskap i nämnden med detaljplanerad
mark för att kunna bygga mer bostäder, fler skolor och nya arbetsplatser. Samtidigt är det viktigt att
arbeta tillsammans för att sänka arbetslöshet, öka skolresultat och främja inkludering. Detta är viktiga
grundstenar och prioriteringsområden när framtidens samhälle skapas. Vilka konsekvenser pandemin
för med sig gällande verksamhetens fortsatta arbete återstår att se.
Verksamheterna är inne i en utvecklingsfas, vilket innebär att de administrativa processerna som finns
idag kan komma att förändras framöver. Målsättningen är att centralisera och vidareutveckla
förvaltningens administrativa åtaganden som finns i samtliga delprocesser.
Nämnden är en viktig kugge i perspektivet för hållbar samhällsutveckling där det långsiktiga målet är
att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till
segregation. Det är viktigt att arbeta aktivt för att ha med socioekonomiska parametrar inom
planprocessen.
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Fortsatt fokus på digitalisering av processer hos VGS ställer krav på såväl medarbetare som
verksamhetssystem. Faktorer som kan påverka hur väl verksamheten lyckas är möjligheten för olika
verksamhetssystem att prata med varandra och för medarbetarna krävs tydlighet i
processbeskrivningar.
Ett fortsatt fokus på att arbeta med ärendekön inom fastighetsbildningen för att uppfattas som en
rättssäker, tillgänglig och effektiv myndighet. Ett aktivt arbete bedrivs med digitalisering av
samhällsbyggnadsprocessen för att säkerställa vår förmåga att möta kraven som ställs från regering
och statliga myndigheter gällande hanteringen och tillgängliggörandet av geografisk information i
samhället.
För att skapa en smart samhällsbyggnadsprocess krävs tillförlitliga beslutsunderlag. Planer finns på att
se på möjligheterna att söka medel för att genomföra kvalitetshöjande insatser av
fastighetsinformationen i samverkan med statliga lantmäteriet även i Hofors och Ockelbo.
Kopplat till den utveckling och förändring av de kommunala processerna som digitaliseringen av
samhället innebär behöver arbete ske för att sprida förståelse för på vilket sätt, och med vilken
verksamhetsnytta, geografisk information kan bidra till att skapa en hållbar kommunal verksamhet i
framtiden.
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Sammanställning driftsbudget, mkr
Intäkter
Kostnader
Netto
Kapitalkostnad
Personalkostnad
Årsarbetare
Driftsbudget, budgetram (Ockelbo)
Driftsbudget, budgetram (Hofors)
Driftsbudget, budgetram (Sandviken)
Investeringsbudget, ram

Bokslut 2019
Budget 2020 Årsbudget 2021
Plan 2022 Plan 2023
30 035
32 064
33 982
34 548
34 597
-47 616
-46 830
-45 908
-46 662
-46 273
-17 581
-14 766
-11 926
-12 114
-11 676
-351
-199
-181
-185
-189
-42 834
-49 181
-52 036
-52 346
-53 859
72,25
78,05
3 301
4 906
4 905
4 944
5 022
4 926
5 907
5 905
5 951
6 045
53 713
53 333
53 333
53 750
54 657
200
100
100
100
100
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Budget, kommun- och resursplan
VGS
2021-2023

208

Medborgare
VGS 2021
VGS verksamheter har nöjda medborgare.
Målnivå: NKI för alla VGS kommuner sammanslaget ska öka utifrån värde 2020.
VGS och dess verksamheter ger medborgarna möjlighet att vara delaktiga inom nämndens
verksamhetsområden.
Målnivå: 100 % av teamen nyttjar användardialog/ tjänstedesign vid utvecklingsarbete.
VGS verksamheter är tillgängliga för medborgarna.
Målnivå: NKI – del tillgänglighet ska öka utifrån värde 2020.

Sida 2
2020-09-28
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Medarbetare
VGS 2021
Cheferna upplever att de är engagerade i och har inflytande över sitt arbete.
Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020
Medarbetarna upplever att de är engagerade i och har inflytande över sitt arbete.
Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020
VGS upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
Målnivå: Index ska vara högre jämfört med 2020

Sida 3
2020-09-28
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Hållbar samhällsutveckling
VGS 2021
VGS arbete bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Målnivå: Antal informationsinsatser kopplade till minskad miljö- och klimatpåverkan är minst 10 stycken
VGS arbete bidrar till att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle.
Målnivå: Andelen antagna detaljplaner där offentliga samråd varit en del av processen för framtagande är minst
50 %.
VGS arbete bidrar till en god och jämlik hälsa för kommunernas medborgare.
Målnivå: Minst 20 tillsynsbesök gentemot tobaksförsäljare, där kontroll av försäljning till minderåriga är en del av
tillsynen.

Sida 4
2020-09-28
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Ekonomi
VGS 2021
VGS har en ekonomi i balans.
Målnivå: Nollresultat vid bokslut 31/12 2021.
VGS har ett effektivt resursutnyttjande.
Målnivå: Produktionstiden ska öka jämfört med år 2020.

Sida 5
2020-09-28
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Beslutade flerårsramar VGS
2020

2021

2022

2023

Ockelbo

4 906

4 906

4 944

5 022

Hofors

5 905

5 905

5 921

6 045

Sandviken

53 333

53 333

53 750

54 657

VGS totalt

64 144

64 144

64 645

65 724

Sida 6
2020-09-28
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Ekonomiska resurser, VGS
Mkr

Bokslut 2019

2020

2021

2022

2023

Driftbidrag,
Ockelbo

4,8

4,9

4,9

4,9

5,0

Driftbidrag,
Hofors

5,8

5,8

5,9

6,0

6,0

Kommun-bidrag,
Sandviken

53,7

53,3

53,3

53,8

54,6

Övriga intäkter

30,0

32,0

34,0

34,5

34,6

-90,8

-96,1

-98,1

-99,2

-100,2

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnader
VGS totalt

Sida 7
2020-09-28
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Ekonomiska resurser, VGS-nämnd
Tkr

Bokslut 2019

2020

2021

2022

2023

Driftbidrag,
Ockelbo

17

12

12

12

12

Driftbidrag,
Hofors

27

19

19

19

19

630

690

640

653

666

0

0

0

0

0

-699

-721

-671

-684

-697

25

0

0

0

0

Kommunbidrag,
Sandviken
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

Sida 8
2020-09-28
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Ekonomiska resurser, Miljö- och
hållbarhet
Tkr

Bokslut 2019

2020

2021

2022

2023

Driftbidrag,
Ockelbo

395

1 393

321

399

452

Driftbidrag,
Hofors

848

855

1 076

1 143

1 224

Kommunbidrag,
Sandviken

3 133

2 931

4 713

5 189

5 533

Övriga intäkter

10 620

11 647

11 799

11 678

11 723

Kostnader

-15 872

-16 826

-17 909

-18 409

-18 932

876

0

0

0

0

Resultat

Sida 9
2020-09-28
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Ekonomiska resurser, Plan- och bygg
Tkr

Bokslut 2019

2020

2021

2022

2023

Driftbidrag,
Ockelbo

326

874

1 081

1 112

1 104

Driftbidrag,
Hofors

185

1 054

1 169

1 221

1 252

Kommunbidrag,
Sandviken

5 681

4 613

6 678

5 414

5 405

Övriga intäkter

8 983

10 136

9 990

10 794

10 798

-13 764

-16 677

-18 918

-18 541

-18 559

1 411

0

0

0

0

Kostnader
Resultat

Sida 10
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Ekonomiska resurser,
Bostadsanpassning
Tkr

Bokslut 2019

2020

2021

2022

2023

Driftbidrag,
Ockelbo

59

0

0

0

0

Driftbidrag,
Hofors

15

0

0

0

0

3 883

3 135

3 978

3 978

3 978

997

0

0

0

0

-5 600

-3 135

-3 978

-3 978

-3 978

-646

0

0

0

0

Kommunbidrag,
Sandviken
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

Sida 11
2020-09-28
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Ekonomiska resurser, Färdtjänst och
skolskjuts
Tkr

Bokslut 2019

2020

2021

2022

2023

Driftbidrag,
Ockelbo

58

484

229

236

242

Driftbidrag,
Hofors

0

0

344

353

363

Kommunbidrag,
Sandviken

22 565

24 136

25 167

25 226

25 293

Övriga intäkter

2 636

2 518

2 844

2 844

2 844

-27 304

-27 138

-28 584

-28 659

-28 742

-2 045

0

0

0

0

Kostnader
Resultat

Sida 12
2020-09-28
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Ekonomiska resurser, Kart- och
lantmäteri
Tkr

Bokslut 2019

2020

2021

2022

2023

Driftbidrag,
Ockelbo

875

745

1 119

1 152

1 186

Driftbidrag,
Hofors

1 393

867

1 497

1 610

1 664

Kommunbidrag,
Sandviken

6 2 16

6 332

5 107

5 324

5 663

Övriga intäkter

6 729

7 386

9 328

9 211

9 211

-13 706

-15 330

-17 056

-17 302

-17 729

1 509

0

0

0

0

Kostnader
Resultat

Sida 13
2020-09-28

220

Ekonomiska resurser, Övrig verks
Tkr

Bokslut 2019

2020

2021

2022

2023

Driftbidrag,
Ockelbo

1 571

2 000

2 143

2 033

2 026

Driftbidrag,
Hofors

2 458

2 866

1 800

1 605

1 523

11 605

10 968

7 050

7 966

8 119

70

21

21

21

21

-13 856

-15 855

-11 009

-11 620

-11 684

1 848

0

0

0

0

Kommunbidrag,
Sandviken
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

Sida 14
2020-09-28
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Framtidsbild för VGS
• Utvecklas med glädje 
• Planberedskap
• Samverkan Prioriteringsområden
• Centralisering administrativa
processer
• Hållbar samhällsutveckling
• Digitalisering av processer

• Ärendekön, fastighetsbildning
• Smart
samhällsbyggnadsprocess
• Fastighetsinformation –
samverkan – SLM – Hofors +
Ockelbo
• GI – hållbar kommunal
verksamhet i framtiden

Sida 15
2020-09-28
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

1(3)
Referens

2020-09-14

UKN 2020/00145

Johansson, Ola, 070-414 14 98
ola.johansson@ockelbo.se
UKN

Års- och flerårsbudget 2021-2023
Förslag till beslut
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och
flerårsbudget 2021-2023 på ram med konsekvenser.
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2021—2023 saknas ca
6,5 miljoner 2021, 9,0 miljoner 2022 och 8,1 miljoner för 2023 för att
bedriva verksamhet till nuvarande omfattning och höja kvalitetsnivå.
Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan:
Fastställda ramar (tkr)
Utbildnings- och kulturnämnden

2021
141 452

Sammanfattning
Tillkommande behov (tkr)

Budget
2021

Simhall
Förskola
Grundskola

500
500
3000
4000

Gymnasieskola
UKN total

2500
6500

2022
142 167

2023
144 528

Ärendet
Konsekvenser utifrån fastställda ramar
Konsekvenser i verksamheten om vi ska hålla oss inom befintlig ram blir ett
flertal, standardsänkning vad det gäller verksamheten i dess helhet
naturligtvis. Ställt till UKN:s mål för perioden så kommer vi att behöva göra
avkall på flera om vi inte kan få erforderlig budget. Simkunnigheten är ett
tydligt exempel då vi inte kan erbjuda simundervisning mer än det skollagen
223

Datum

Ockelbo kommun

2020-09-14

UKN 2020/00145

Sida

2(3)

kräver. Storlek på barngrupper i förskolan kommer även det att bli ett mål
verksamheten inte kommer kunna uppnå.
Minskat föreningsbidrag och kulturverksamhet

Områden att lyfta/behov som inte ryms inom nuvarande ram
Förutom vad som anges ovan, pengar som saknas i ram för att bedriva
verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå, vill nämnden
lyfta nedanstående områden i budgetprocessen:
Förskolan
En förfrågan om 500 tkr för att utöka ledningsresurserna i förskolan samt
bidra till lokalfrågorna i hela förvaltningen. Rektor förskolan arbetar redan
mycket med lokalfrågorna i förskolan, förvaltningen behöver förstärka det
övergripande arbetet kring lokaler.
Grundskolan
Behöver medel för att kunna ge adekvat stöd till elever inom NPF samt
förstärka mot elever som läser svenska som andra språk. Kompetens som
idag delvis saknas i organisationen behöver dels anställas men även befintlig
personal kompetensutvecklas.
Simhall
Simhallen var under våren 2020 förslag att minska öppettiderna för att kunna
klara det inom budgetramen. Det blev nedröstat av politiken och simhallen
satt att kvarhålla de redan befintliga öppettiderna. Då klarar vi inte att göra
det inom den givna ekonomiska ramen, behöver 500tkr.
Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling
Trots vår tidigare redovisning av gymnasiekostnader så täcker inte budgeten
de faktiska kostnaderna för gymnasieskolan. En gymnasieplats kostar oss
mellan 75-175 000/läsår, vi bör rimligen budgetera för en snittkostnad per
elev och antal elever som vi kommer att ha i gymnasieskolan. Andel elever
som inte genomför gymnasieskola alt ”hoppar av” är försumbar. En elev som
kliver av sitt valda gymnasieprogram påbörjar inom ett knappt år ett annat
vilket leder till att kostnaden finns kvar.
Elever i behov av grundsärskola eller gymnasiesärskola
Det är en kostnad som är svårt att hantera för oss i budgeten. Vi har ingen
reell uppfattning om antalet elever inom det då det kan flytta in och flytta
ifrån elever inom denna krets. Vi har i dag inte funnit en form där vi kan
hantera det budgetmässigt.
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Framtiden
Förskolan och grundskolan så har vi ett stigande antal i våra verksamheter,
numerären ökar hela tiden. Ska vi hantera det på ett med lagen förenligt sätt
så behöver vi ekonomiska medel för att anställa behörig personal. Även
lokaler blir en fråga att hantera för verksamheten.
Allt fler barn/elever har särskilda behov där det åligger verksamheten att
anpassas utifrån de behov individerna har. Det ställer allt mer krav på
behöriga pedagoger men även att vi har personal med spetskompetens.

Ola Johansson
Utbildnings- och kulturchef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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OCKELBO KOMMUN

Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2021

Flerårsbudget 2022-2023

Driftbudget
Nettokostnader tkr

10
42
43
443
445
45
46
61
66
67
69
97

Nämndverksamhet
Allmän fritidsverksamhet
Kulturskola
Simhall
Idrotts- och fritidsanläggning
Allmän kulturverksamhet
Biblioteksverksamhet
Förskola
Vuxenutbildning
Gymnasiesärskola
Gemensamma kostnader
Kostverksamhet
Summa UKN exkl Grundskola o Gymnasiet

60
62
63
645
64

Förskoleklass
Fritidshem
Grundsärskola
Grundskola
Övr grundskoleverksamhet
Summa Grundskola

65 Gymnasieskola
Totalt utbildnings- och kulturnämnden

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

2019

2020

2021

2022

363
1 402
3 184
3 053
1 874
175
3 436
34 047
11 067
3 178
1 025
348
61 102

364
1 380
3 106
2 947
2 262
219
3 596
35 810
11 428
2 580
475
64 167

378
1 395
3 139
3 065
2 376
221
3 634
35 501
11 549
1 805
648
63 711

375
1 422
3 200
3 160
2 417
226
3 704
36 544
11 450
1 680
685
64 862

3 217
3 147
2 091
39 161
12 299
59 915

2 967
2 771
2 340
36 825
9 475
54 378

3 213
3 217
2 600
38 223
8 850
56 103

3 325
3 380
2 410
39 124
9 027
57 266

21 697
142 714

21 639
140 184

21 639
141 452

20 039
142 167

140 184

141 452

142 167

Budgetram KF § 122/2019, KS § 112/2020
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Plan
2023

382
1 450
3 264
3 223
2 465
230
3 778
37 275
11 679
1 412
699
65 858
3 392
3 448
2 480
40 105
9 208
58 632
20 039
144 528

144 528
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OCKELBO KOMMUN

Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Sammanställning
Bokslut

Driftsbudget
Investeringsbudget
Gemensamma investeringar UKN
Kapitalkostnad
Personal
Personalkostnader
Antal årsarbetare

Budget

2019

2020

142714

140184

1 320

720

86 510
152

88 375
161
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Årsbudget
2021

Plan
2022

Plan
2023

141 452

142 167

144 528

720

720

720

90 142
164

91 944
167

93 782
168

OCKELBO KOMMUN

Utbildnings- och kulturnämndenen

Årsbudget 2021

Flerårsbudget 2022-2023

Investeringsbudget

Verksamhet/projekt

Bokslut

Budget

Årsbudget

Plan

2019

2020

2021

2022

Gemensamma investeringar

720

Totalt

-

720

720
720

720
720

Beskrivning
Inför varje nytt budgetår upprättas en plan i förvaltningsbudgeten för nödvändiga investeringar. Beslut om
investeringar tas i utbildnings -och kulturnämndens ledningsgrupp under innevarande år utifrån
verksamheternas behov.
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Plan
2023

720
720

Beslut om
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OCKELBO KOMMUN

Utbildnings- och kulturnämnd

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Nyckeltal

Elevprognoser (ett eget exceldokument)
-förskola
- grundskola
- gymnasieskola
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR, UPPDRAG OCH UTMANINGAR
INFÖR BUDGETPERIODEN 2020 – 2022
Politisk verksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Nämndverksamhet avser kostnader för politisk verksamhet såsom arvoden, kurser, litteratur och dylikt till ledamöterna och andra kostnader i samband med sammanträden. Nio
sammanträden planeras per år.

Allmän fritidsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Inom allmän fritidsverksamhet inryms bidrag till föreningar och studieförbund samt åtgärder inom det rörliga friluftslivet och fritidsverksamhet skolungdom - öppen ungdomsverksamhet.
Inom öppen ungdomsverksamhet ingår arrangemang för ungdomar, t.ex aktiviteter under
sportlov och höstlov samt fotbollsskola. 0.5 tjänst fritidsintendent ansvarar för verksamhetsutövandet, kontakt med föreningslivet och andra aktörer, bereder bidragstilldelning
samt ansvarar för verksamhetsutveckling.
Utmaningar
Fördela föreningsbidragen så att det räcker till så många som det är möjligt.

Kulturskola
Verksamhetsbeskrivning
Kulturskolan erbjuder frivillig undervisning i musik och bild främst för barn och ungdom.
Undervisningen på alla de vanligaste instrumenten, och spridningen över instrumentgrupperna är god. Hela kommunen är representerad med elever från alla skolor. På blås-,
stråk-, rock- och gitarrsidan finns flera ensembler igång som, förutom att medverka på de

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se
Kommunkontoret  Ann-Sofie Stensson  0297-55514  070-5141423  ann-sofie.stensson@ockelbo.se
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konserter som arrangeras i egen regi, ofta spelar för både offentliga, förenings- och privata uppdragsgivare.
Verksamheten vid Kulturstation's fritidsgård drivs på entreprenad av ABF Gästrikebygden.
Gården har öppethållande fyra kvällar i veckan.

Idrotts- och fritidsanläggningarna
Verksamhetsbeskrivning
Idrotts- och fritidsanläggningarna i kommunen utgörs av lokalerna i centrumhuset (Bionärhallen, A-lokalen och ungdomslokalerna). Kostnaderna för lokalerna i centrumhuset består i allt väsentligt av hyra samt vaktmästar- och städtjänster. Intäkterna består av hyresintäkter i anläggningen.
Kommunen äger Ockelbo Idrottsplats. Nyttjanderätts- samt driftsavtal finns upprättat med
Ockelbo Idrottsförening samt nyttjanderättsavtal med Ockelbo Hockey. Vid Ockelbo Sim &
Friskvårdscenter erbjuds ett familjevänligt bad med kringaktiviteterBåde Sim & Friskvårdscenter och Actic ingår i Wellnets utbud kopplat till Ockelbo kommuns friskvårdssatsning.
Utmaningar
Öka tillgängligheten för kommunens invånare

Allmän kulturverksamhet
Verksamhetsbeskrivning
Inom allmän kulturverksamhet ingår bl a bidrag till arrangemang och aktiviteter såsom kulturinslag i samarrangemang med andra, t ex utställningar, filmprogram, barn- och vuxenteater och musikarrangemang. Arrangemang vid Valborg, nationaldagen och midsommar
sker i samverkan med bl.a. Wij Trädgårdar. Även barnkultur, kultur i förskola/skola samt
vänortsverksamhet återfinns här.
Utmaningar
Tillgängligheten

Biblioteksverksamheten
Verksamhetsbeskrivning
Biblioteksverksamheten omfattar huvudbibliotek och skolbibliotek.
Utmaningar
Tillgängligheten
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Pedagogisk verksamhet
Verksamhetsbeskrivningar

Förskola
Förskola erbjuds för barn 1 - 5 år. I kommunal regi finns 15 förskoleavdelningar. I kommunen finns också en fristående förskola : Svalan
Förskolan regleras av Skollagen och Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10). Kommunen skall
erbjuda förskoleverksamhet i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Barn vars föräldrar är arbetslösa och
föräldralediga skall erbjudas förskola eller pedagogisk omsorg i omfattningen minst tre
timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Kommunen skall kostnadsfritt erbjuda allmän förskola om minst 15 tim/vecka eller 525 timmar/år för alla barn från tre års ålder.
Öppen förskola finns i familjecentralen i Ockelbo. En familjecentral är en mötesplats för
blivande föräldrar samt föräldrar och barn i förskoleålder. Föräldrar ska så långt det är
möjligt erbjudas den verksamhetsform de önskar för sina barn.
Utmaningar
Driva en förskola med hög kvalitet samt att kunna anställa behöriga pedagoger

Förskoleklass
Utbildningen förskoleklass ska stimulera elevers utveckling och lärande samt förbereda
dem för fortsatt utbildning. Utbildningen skall utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska stimulera allsidiga kontakter och social gemenskap.
Verksamheten erbjuds alla barn från hösten det år de fyller 6 år och är kostnadsfri, i kommunen så är förskoleklassen lagd på 25 tim/vecka.
Utmaningar
Kvalitet och bibehålla pedagoger

Fritidshem
Fritidshemmet riktar sig till barn från 6 till 12 år under den skolfria delen av dagen. Verksamheten bedrivs integrerad med förskoleklass och grundskola.
Höstterminen 2016 startade fritidsklubben vid Perslundaskolan. Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6
Utmaningar
Kvalitet och bibehålla pedagoger
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Grundsärskola
Ockelbo kommun köper elevplatser i grundsärskolan i Sandviken och Gävle. Med dessa
kommuner har samverkansavtal upprättats. Kostnad för varje elev beräknas till 260 - 420
tkr per år avseende köp av plats. I vissa fall tillkommer kostnad för elevassistent.
Utmaningar
Finna lösningar utifrån elevernas behov då vi inte har en egen grundsärskola.

Grundskola
Perslunda för elever i årskurs 4-9. Gäveränges och Åbyggebys grundskolor omfattar årskurserna 1-3.
Vid samtliga enheter bedrivs vid behov grundsärskola i inkluderad form.
Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering
beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans
ägare, den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvaret
för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för
hur verksamheten styrs.
Kostnader inom grundskolan omfattas till största delen av personalkostnader för undervisning. Till detta tillkommer kostnader för administration, skolmåltid, elevhälsa, skolskjutsar,
lokaler, läromedel, skolbibliotek samt fortbildning. Eleverna är olycksfallsförsäkrade dygnet runt hela året.
I programmet ingår även köp av platser i andra kommuner samt vid fristående grundskolor.
Utmaningar
Få fler elever att nå gymnasiebehörighet och att rekrytera behöriga pedagoger.

Gymnasieskolan
Kostnader inom gymnasieskolan består av interkommunal ersättning samt bidrag till fristående gymnasieskolor, gymnasieresor, inackorderingstillägg, administration.
Utmaningar
Upprätta hålla den goda samverkan vi har med befintliga avtal

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen är en del av det offentliga skolväsendet och delas upp i verksamheterna: Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna
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som syftar till att ge personer med utvecklingsstörning kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar kan få i särskolan samt utbildning i svenska för invandrare, SFI.
Vuxenutbildningen kan också erbjuda uppdragsutbildning. Yrkesvux bedrivs i samarbete
med Hofors, Sandviken, Gävle och Älvkarleby
Utmaningar
Kunna erbjuda adekvata utbildningar för eleverna men även det behov som finns hos
kommunen.

Gymnasiesärskola
Ockelbo kommun har elever inskrivna vid gymnasiesärskolorna i Gävle och Sandviken.
Kostnaden per plats är individuell och kriterierna vid fastställande av pris är val av utbildning. Beräknad kostnad per elev 230 - 400 tkr per år. I vissa fall tillkommer kostnad för
elevassistent. Gymnasiesärskolan är fyraårig.
Utmaningar
Se gymnasiet

Gemensamma kostnader
Anslag för insatser som avser kostnader som berör samtliga verksamheter inom förskola
och skola bl a avgift/kostnad för BNS-samordnare inom Bryggan samt RUC-X regionalt
utvecklingscentrum i Gävleborgs län (kommunerna tillsammans med Högskolan i Gävle).
Central administration 50 % tjänst.
Här ligger viss del av förvaltningens kostnader för IT, bl. a. IT-samordnare 60 %,webbredaktör 40 %. Licens- och kommunikationskostnader samt IT-samverkan med Gävle har
fördelats ut på respektive program så långt som möjligt.
Beräknade intäkter från integrationsenheten avseende verksamhet för nyanlända återfinns här.

Kommun- och personaladministration
Institutionsvaktmästeri återfinns här, kostnader och intäkter för institutionsvaktmästeri fördelades på utbildnings- och kulturnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen.
Tre vaktmästartjänsterna fördelas mellan nämnderna: SN 0.75, KS 0.25 samt UKN 2.0.
Elektriker och snickare är anställda under institutionsvaktmästeriet, finansieras genom försäljning av verksamhet.
Kostnader för facklig verksamhet, samverkan och förhandling återfinns också här.
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Kostverksamheten
Verksamhetsbeskrivning
Kostverksamheten fungerar som egen resultatenhet, med ansvar för både kostnader och
intäkter. Verksamheten är nollbudgeterad, eventuellt över-/underskott tas av respektive
nämnd de tillhör.
Samlat produktionskök för äldreomsorg och LSS ligger i Bysjöstrand. Perslundaskolan är
samlat produktionskök för förskolor och skolor. Under hösten 19 tillkommer ett tillagningskök för förskolan i samband med ombyggnation av Wij förskola.
Vid Perslundaskolan serveras varm mat som också levereras till byarnas förskolor samt
avdelningarna Mumin och Smultronet. Övriga förskolor och skolor har mottagningskök dit
det levereras kyld mat.
Utmaningar
Kunna leverera en god kost som uppfyller de satta målen för närproducerat och ekologiskt
inom budgetens ram
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2020-09-09
Arbetsmaterial mål UKN
Strategi: Ständiga förbättringar
Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra
arbetssätt i god arbetsmiljö.

Mål

Sätt att
mäta/nyckeltal

Nuläge/Första
mätning

Mål i
budget
2021

Öka tryggheten i verksamheten
– simkunnighet hos medborgarna
prioriteras under 2021.

Idrottsbetyg från åk 6.

90%

95 %

Antal vuxna som
genomgår
simundervisning
under 2019

Inga i nuläget

Minst 30 vuxna
genomgår
simundervisning
under 2021

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

Sätt att
mäta/nyckeltal

Nuläge/Första
mätning

Mål i
budget
2021

Fler som lämnar grundskolan
har gymnasiebehörighet.

Gymnasiebehörighet
mäts

82,8 % 2020

>85%

Öka andelen elever som uppnår
gymnasiebehörighet i åk 9.

Strategi: Trygga kompetensförsörjningen
Beskrivning: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt
kompetens.
Mål

Sätt att
mäta/nyckeltal

Nuläge/Första mätning

Mål i
budget
2021

Vara en god arbetsgivare som
behåller och utvecklar vår
kompetenta personal i
kommunen.

Mätning i personalenkät fr o m
2020 för frågor kring utveckling,
trivsel och närmaste chef

Medarbetarundersökning
ska göras 2020, analys av
resultat ej genomförd

Bibehålla minst
nuvarande nivå
på behörighet

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

Sätt att
mäta/nyckeltal

Nuläge/Första
mätning

Mål i
budget
2021

Höj personalens kompetens i
skola och förskola så att
personalen har rätt kompetens.

Rapporterad
behörighet till SCB

62% behöriga Skolan

Bibehålla minst
nuvarande nivå på
behörighet

81% behöriga
Förskolan

Tillgodose kraven på formell
kompetens hos personalen.

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

Mål

Sätt att
mäta/nyckeltal

Nuläge/Första
mätning

Mål i
budget
2021

Små grupper och god
arbetsmiljö för barn och
vuxna i förskola och skola.

Uppfylla skolverkets
riktlinjer vad gäller
antal barn i
förskolegrupper.

Huvuddelen följer
inte riktlinjer

Beslut under 2021
om att bygga så
att utrymme finns
att leva upp till
riktlinjerna

Erbjuda en god arbetsmiljö för
barn och vuxna i förskola och
skola.

Fortsatt små grupper i
skolan.

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

Sätt att
mäta/nyckeltal

Nuläge/Första
mätning

Mål i
budget
2021

Få flera att delta i fritidsaktiviteter
(såväl gamla som nya).

Besöksantal mäts vid
alla aktiviteter

Ej genomfört
systematiska
mätningar

Minst 10 % ökning

Utveckla fritidsaktiviteter och
utbud för ökat deltagande.
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Strategi: Teknik som underlättar
Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och
organisationen.

Mål

Sätt att
mäta/nyckeltal

Nuläge/Första
mätning

Mål i
budget
2021

Ökad tillgängligheten till
biblioteket för
kommuninvånarna.

Utökad öppettid

8-18 vardagar

Öppet kvällar och
helger med hjälp
av passerkort för
biblioteksbesökare.

Erbjuda generösare
öppettider och tillgänglighet
till biblioteket.

Strategi: Teknik som underlättar
Beskrivning: Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och
organisationen.
Mål

Sätt att mäta/nyckeltal

Nuläge/Första
mätning

Mål i
budget
2021

Minska tidsåtgången för
vikarieanskaffning och
lönehantering.

Anskaffning av digitalt
bokningssystem

Finns ej i dag

I drift

Använda mer tid till direkt
pedagogiskt arbete.
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UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Fr.o.m.
2017-01-01

FOLKBIBLIOTEKET
Ersättningar för förlust av medier
Fullvärdespris eller antikvariatspris när det är möjligt
I annat fall ersättning med schablonpris enligt följande:
 Vuxenbok/ljudbok
 Barnbok/ljudbok
 Film
 Musik-CD
 Tidskrift
 CD-rom/TV-spel
 Språkkurs
 Barn-cd och DAISY-skiva
 Lånekort – tas ut från 18 års ålder
Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

300 Kr
200 Kr
500 Kr
200 Kr
50 Kr
700 Kr
500 Kr
150 Kr
20 Kr

Förseningsavgifter

för personer över 18 år

 Förseningsavgift bok per dag
 Förseningsavgift Tv-spel per dag
 Maxbelopp per försenad bok, cd etc
 Maxbelopp per återlämningstillfälle
Skuldspärr när förseningsavgiften uppgår till 100 kronor

1 Kr
10 Kr
100 Kr
200 Kr

Övriga avgifter – inkl moms
 Kopior, per styck
 Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m
 1-5 kopior ur uppslagsböcker

2 Kr
Gratis
Gratis
Bibliotekets
kostnad
3 Kr
5 Kr
5 Kr
10 Kr

 Kopior från andra bibliotek
 Telefax per sida, inom Sverige
 Telefax per sida, utomlands
 Inplastning A4, per styck
 Inplastning A3, per styck

Fr.o.m.
2013-01-01

KULTURSKOLAN
 Terminsavgift
- gruppaktivitet kör / ensemble
.- aktiviteterna bild, slöjd, drama och musik (huvudinstrument)

300 Kr
500 Kr

Familjerabatt ges på terminsavgiften så att det blir gratis från och med tredje
syskonet på samma folkbokföringsadress.
 Biinstrument per termin
 Hyra av instrument per termin
 Vuxna elever tas emot i mån av plats, 10 lektionstillfällen

250 Kr
250 Kr
1 200 Kr
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Fr.o.m.
1991-10-01

KONTROLLANTARVODE
Enligt lotterilagen ska arvode till lotterikontrollanter utgå, arvodet betalas av den
som anordnar lotterierna.
Fastställt arvode är 2 % av lotteriets omsättning dock minst 200 kronor, men får ej
överstiga 2 000 kronor.

Fr.o.m.
2017-01-01

INOMHUSANLÄGGNINGAR
Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga.
Verksamheten är inte belagd med moms.
CENTRUMHUSETS FRITIDSAVDELNING
Bionärhallen,
Vuxna, per timme
Barn- och ungdomsverksamhet upp till 20år, per timme
Tennis per timme
Ockelbo Idrottsförening betalar för BilmaCup 7 000 kronor. (UKN beslut 2003-08-21)
A-lokalen
 Pro – Handikapporganisationer m.fl. inkl. cafeteria
 Frivilliga organisationer
 Övriga bidragsberättigade föreningar

Kategori 1

Kategori 2

250 Kr
150 Kr
150 Kr

300 Kr

200 Kr
Fritt
100 Kr

150 Kr

Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas.
ÅBYGGEBY LANDSBYGDSCENTER
 Idrottshall, per timme
- barn- och ungdomsverksamhet, per timme
 Tennis per timme
 Matsal, per timme
 Konferenslokal, per timme
 Privata fester i idrottshall och matsal, per dygn
 Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme
* dock lägst 2 000 kronor per uthyrningstillfälle.

250 Kr
150 Kr
150 Kr
100 Kr
100 Kr
1 000 Kr
150 Kr*

300 Kr
150 Kr
150 Kr
1 500 Kr

Fr.o.m.
2017-01-01

CAFETERIAN BIONÄRHALLEN
 Kommersiella tillställningar, fest, per dygn

1 000 Kr
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Fr.o.m.
2020-01-01

OCKELBO SIM & FRISKVÅRDSCENTER
Simhallen
 Enkelbesök vuxna
 Enkelbesök barn 4 - 16 år
 Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna
 Rabattkort 10 besök, vuxna
 Rabattkort 10 besök, barn 4 - 16 år
 Årskort vuxna
 Årskort barn 4 - 16 år
 Årskort pensionär
 Rabattkort 10 besök pensionär
Enkelbesök pensionär
 Hyra simhallen vardagar, per timme
 Hyra simhallen på helg, per timme inkl. personal

70 Kr
30 Kr
150 Kr
600 Kr
250 Kr
1100 Kr
600 Kr
700 Kr
400 Kr
50 Kr
600 Kr
1000 Kr
600 Kr
80 Kr
700 Kr

 Simundervisning, 6 gånger
 Aqua bike – enkelbesök
 Aqua bike – 10 besök
Friskvårds- och rehab anläggning
Ockelbo kommun har fr o m 2008-01-01 tecknat avtal om andrahandsuthyrning av
gymlokal med Actic i syfte att de där ska bedriva friskvård, gym och annan
träningsverksamhet.

Fr.o.m.
2017-01-01

LOKALER
Ansvaret samt hyresintäkter för uthyrning av lokaler i samtliga skolor, Lingbogården
och Kulturstationen överförs till utbildnings- och kulturnämnden fr o m 2005-05-01,
KS §44/05.
Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga.
Verksamheten är inte belagd med moms.
LOKALER I SKOLOR
 Gymnastiksal, per timme
 Slöjdsalen Perslunda, per timme
 Hemkunskapen Perslunda, per timme
 Hörsalen Perslunda, per timme
 Matsal, per timme

Kategori 1

Kategori 2

100 Kr
100 Kr
100 Kr
150 Kr
150 Kr

130 Kr
130 Kr
130 Kr
200 Kr
200 Kr

Ingen uthyrning av köken. Med ev undantag för lägerverksamhet. Särskilda avtal
kan upprättas.
Klassrum kan hyras ut om omständigheterna så kräver.
 (KF beslut 2003-06-23, § 60)
Läger
 Övernattning, per deltagare/ dygn
I övrigt normal timtaxa för gymnastiksalar
* Dock lägst 500 kr per uthyrningstillfälle

60 Kr*

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.
Fotbollsplan – grusplan Gäverängeskolan, per timme

150 Kr
Fr.o.m.
2014-06-01

KULTURSTATION
 ”Garage”, per tillfälle
 Café, per tillfälle
 Dramarummet, per tillfälle

450 Kr
150 Kr
150 Kr
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560 Kr
190 Kr
190 Kr

3

Fr.o.m.
2017-01-01

FRITIDSKLUBB ÅK 4-6
( KF beslut 2016-05-09, § 37, Taxa för fritidsklubb och måltider.)

Fritidsklubb, per termin

kr800

Måltider till självkostnadspris.
Mellanmål
Lunch

kr10
kr40

Fr.o.m.
2020-01-01

BARNOMSORGSTAXA

Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Plats beviljas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnen
styrs av föräldrarnas arbetstid/studier/restid.
Barn 1-5 år till arbetslös förälder och till förälder som är hemma med yngre syskon
har rätt till 15 timmar/vecka. Förskolan/dagbarnvårdaren fastställer vistelsetiden.
Avgift tas ut för förskole- och skolbarnomsorgsplatsen oavsett hur många timmar
som nyttjas. Avgift uttages månadsvis tolv månader per år.
Fr.o.m höstterimen det år barnet fyller 3 år (från 2010) erbjuds ”allmän förskola” 15
timmar/vecka avgiftsfritt. Tiden för allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl.
09.00-14.00. För nyttjande tid utöver allmän förskoletid betalas hel månadsavgift
efter skolbarnomsorgstaxan.
Avgift i förskoleverksamhet
Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 478 kronor/månad
Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 986 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad
Avgift i skolbarnomsorg
Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 986 kronor/månad
Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad
Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. Från det fjärde barnet betalas
ingen avgift.
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Uppdaterad 200831
PERSLUNDASKOLAN
Läsår
15--16
16--17
17--18
18--19
19--20
20--21
21--22
22--23
23--24
24--25
25--26

Åk 4
39
53
44
66
52
52
57
73
62
58
68

Åk 5
56
39
54
46
69
50
52
57
73
62
58

Åk 6
59
54
43
55
44
70
50
52
57
73
62

Åk 7
38
61
56
44
57
49
70
50
52
57
73

Åk 8
50
43
66
55
48
57
49
70
50
52
57

Åk 9
52
48
43
66
60
49
57
49
70
50
52

Åk 4-6
154
146
141
167
165
172
159
182
192
193
188

Åk 7-9
140
152
165
165
165
155
176
169
172
159
182

Totalt
294
298
306
332
330
327
335
351
364
352
370

GÄVERÄNGESKOLAN
Läsår
F-kl
Åk 1
15--16
31
41
16--17
22
31
17--18
25
24
18--19
36
29
19--20
34
40
20--21
35
38
21--22
43
35
22--23
33
43
23--24
40
33
24--25
40
40
25--26
41
40

Åk 2
24
41
32
26
28
39
38
35
43
33
40

Åk 3
32
24
41
37
28
27
39
38
35
43
33

Åk 4
-

Åk 5
-

Åk 6
-

Åk 1-3
97
96
97
92
96
104
112
116
111
116
113

Totalt
128
118
122
128
130
139
155
149
151
156
154

ÅBYGGEBY SKOLA
Läsår
F-kl
Åk 1
15--16
19
26
16--17
27
19
17--18
30
26
18--19
33
28
19--20
24
34
20--21
23
24
21--22
25
23
22--23
17
25
23--24
22
17
24--25
18
22
25--26
17
18

Åk 2
16
25
17
26
30
34
24
23
25
17
22

Åk 3
23
16
26
18
25
30
34
24
23
25
17

Åk 4
-

Åk 5
-

Åk 6
-

Åk 1-6
65
60
69
72
89
88
81
72
65
64
57

Totalt
84
87
99
105
113
111
106
89
87
82
74
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SAMMANSTÄLLNING - GRUNDSKOLAN per årskurs
Läsår
F-kl
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
15--16
50
67
40
55
39
56
16--17
49
50
66
40
53
39
17--18
55
50
49
67
44
54
18--19
69
57
52
55
66
46
19--20
58
74
58
53
52
69
20--21
58
62
73
57
52
50
21--22
68
58
62
73
57
52
22--23
50
68
58
62
73
57
23--24
62
50
68
58
62
73
24--25
58
62
50
68
58
62
25--26
58
58
62
50
68
58

Åk 6
59
54
43
55
44
70
50
52
57
73
62

Åk 7
38
61
56
44
57
49
70
50
52
57
73

Åk 8
50
43
66
55
48
57
49
70
50
52
57

Åk 9
52
48
43
66
60
49
57
49
70
50
52

506
503
527
565
573
577
596
589
602
590
598

Födda per upptagningsområde (folkb förd i Ockelbo kommun)
Föd år

*

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Gäv
30
40
28
33
34
24
36
33
36
28

Ling
4
6
5
2
9
9
4
7
5
3

Åby
13
15
20
19
17
12
18
13
9
10

35
43
33
40
40
41
31

* Vårdnadshavares val inför skolstart H-20
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Jädr
3
2
3
0
3
3
1
2
3
2

Åmot
3
7
4
4
5
2
3
3
5
0

S:a

23
25
17
22
18
17
12

53
70
60
58
68
50
62
58
58
43

Gymnasiet
Kalenderår
Läsår
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Elever/läsår
Elever/kalenderår, snitt

2019
2020
2021
2019/2020 2020/2021 2021/2022
83
65
52
45
83
65
58
45
83
186
193
200
176
190
197

Snittpris program, kr /elev
Summa kostnader kr

2019
2020
2021
2022
120 000
121 200
122 412
123 636
21 120 000 23 028 000 24 115 164 23 367 227

2023
124 872
21 228 322

Budgetram kr

20 039 000 21 639 000 21 639 000 20 039 000

20 039 000

Avvikelse kr

-1 081 000 -1 389 000 -2 476 164

-1 189 322
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2022
2022/2023
61
52
65
178
189

-3 328 227

2023
2023/2024
49
61
52
162
170

Sida
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-09-17

Referens

Till
Socialnämnden

Drifts- och investeringsbudget 2021 samt års- och flerårsbudget
2021 - 2023.
Förslag till beslut
Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2021 samt år och
flerårsbudget 2021 – 2023 godkänns.
1.

Förslag till mätbara mål godkänns

(Arbetet med revidering av nyckeltal prioriterades bort iom Covid.
Återupptas i början av 2021)

2. Förslag att SN äskar ytterligare 950 tkr för tillkommande
kostnader personal
3. Förslag till att SN äskar ytterligare 797 tkr för tillkommande
kostnader hyra Kaplansgården
4. Förslag att samarbetet med AME skall fortsätta 2021 1 mnkr/år (personer som har försörjningsstöd men ej är
berättigade till extratjänst)
5. Förlag till höjning av avgifter/taxor (bifogat nedan)
6. Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på
300 tkr för 2021
7. Förslag till driftsbudget och investeringsbudget för 2021 samt
års och flerårsbudget 2021 - 2023 godkänns
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Datum

Ockelbo kommun

2020-09-16

Sammanfattning av ärendet
Förslag till budget 2021 har tagits fram på den tilldelade ramen för
Socialnämnden som är 151 802 tkr. (148 855 tkr 2020)
Ärendet
Socialnämndens uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt
viktigt, både för människorna verksamheten möter, och även för att
Ockelbo ska vara en attraktiv plats att bo på.
Kraven från samhället och medborgarens behov förändras i en allt
snabbare takt – en utveckling vi måste följa. Beslut/händelser
nationellt, regionalt eller inom kommunen kan snabbt generera höga
kostnader för nämnden. Socialnämnden har hög focus på ekonomi
och en budget i balans. Nämnden avser därför äska ytterligare medel
utom angiven budgetram.
Äskning tillkommande kostnader
-

Utöka med EN Sjuksköterska Hemsjukvården 630 tkr/år
Främst i syfte att säkerställa god patientvård men också för att
minska ensamarbete där en SSK ofta ansvarar för 130
patienter. Bidrar till ökade möjligheter att ge råd/stöd till
personal, brukare och anhöriga samt ger större möjligheter till
handledning/utbildning av annan personal.

-

Utöka med 0,5 Fysioterapeut 320 tkr/år
Öka möjligheterna att arbeta förebyggande mot sjukdomar och
öka livskvaliteten genom fysioterapi och fysisk aktivitet.

-

Hyreskostnad Kaplansgården 2021
I samband med öppnandet av Kaplan så fördes hyresavtalet
över till SN. Avtalet sträcker sig till 2024 med en årlig kostnad
på 797 tkr. SN har inget behov av fastigheten from 1/1 2021.
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Datum

Ockelbo kommun

2020-09-16

Avgifter
När det gäller Socialnämndens taxekatalog föreslås följande
förändringar.
-

Dagvård demens
Vårdavgift 55 kr/dag tas bort. Matavgift 80 kr/dag kvarstår.

-

Korttidsvistelse för barn LSS
Mat per dygn 105 kr/halvt dygn 55 kr ändras till mat per tillfälle
80 kr.

-

Övriga avgifter föreslås vara oförändrade förutom de avgifter
som enligt tidigare beslut uppräknas enligt index*
*Avgifter alkohollagen
Hanteras av Gävle kommun. Räknas upp senare under året (PKV prisindex för kommunal verksamhet)

Investeringsbudget
Socialnämnden äskar 300 tkr i investeringsbudget för år 2020.
Målbeskrivning
Se bilaga

Johan Callenmark
Socialchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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OCKELBO KOMMUN

Socialnämnden

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Driftsbudget

nettokostnader tkr
Bokslut
2019

Budget
2020

420

425

430

440

440

77

200

200

200

200

31

-

-

-

-

23 497

26 637

27 170

27 713

28 267

373

300

300

300

300

Vård, behandling o service

114 801

121 293

123 702

126 410

129 172

Summa

139 137

148 855

151 802

155 063

158 379

Nämndverksamhet
Konsumentrådgivning
Alkoholprövning

-

Individ- och familjeomsorg
Familjerådgivning

Årsbudget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Bokslut
2019

Budget
2020

1,02
Årsbudget
2021

Individ- o familjeomsorg

6 270

7 397

7 545

7 696

7 850

Barn- o ungdomsvård

4 977

4 640

4 733

4 827

4 924

17

100

102

104

106

Insatser vuxna

4 422

4 500

4 590

4 682

4 775

Ekonomiskt bistånd

7 811

10 000

10 200

10 404

10 612

Summa individ- och familjeomsorg

23 497

26 637

27 170

27 713

28 267

Särskilda boendeformer

42 420

45 872

46 789

47 725

48 680

1 776

1 850

1 887

1 925

1 963

19 908

22 313

22 759

23 214

23 679

Specifikation

Förebyggande verksamhet

Handläggarenheten
Stöd i ordinärt boende
Övrigt stöd äldreomsorg
Övrigt stöd vård omsorg
Hemsjukvård
LSS
Socialpsykiatri
Summa vård- och omsorg

-

119

-

85

-

87

-

1,02
Plan
2022

1,02
Plan
2023

88

-

90

11 857

13 040

13 284

13 549

13 820

9 850

10 268

10 473

10 917

11 369

26 254

25 605

26 117

26 639

27 172

2 855

2 430

2 479

2 528

2 579

114 801

121 293

123 702

126 410

129 172
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OCKELBO KOMMUN

Socialnämnden

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Bokslut
Driftsbudget
Intäkter

Budget

2019
-

Årsbudget

2020

22 367

-

17 785

Plan

2021
-

18 140

Plan

2022
-

18 500

2023
-

18 500

Kostnader

161 462

166 640

169 942

173 563

176 879

Netto

139 137

148 855

151 802

155 063

158 379

300

300

300

300

10

10

11

Investeringsbudget
Kapitalkostnad
Personalkostnad
Antal årsarbetare

8
99 517

11

104 185

106 789

109 566

109 566

171,32

171,32

171,32

171,32

Driftsbudget, budgetram
Investeringsbudget, budgetram
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151 802

155 063

158 135

300

300

300

OCKELBO KOMMUN

Socialnämnden

Årsbudget 2021
Flerårsbudget 2022-2023

Investeringsbudget
Verksamhet/projekt

Bokslut
2019

Budget
2020

Övergripande

Årsbudget
2021

Plan
2022

Plan
2023

300

300

300

300

300

300

300

300

Ram

300

300

300

300

Avvikelse

-

-

-

-

Totalt

-

Beskrivning
Beslut om investeringar tas i Socialförvaltningens ledningsgrupp under innevarande år utifrån
verksamheternas behov.
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OCKELBO KOMMUN

Socialnämnden
Nyckeltal

Årsbudget 2020

Flerårsbudget 2021 - 2022

254

2020-09-16

SOCIALNÄMNDEN
VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR, UPPDRAG OCH UTMANINGAR INFÖR BUDGETPERIODEN 2021 -23
Politisk verksamhet
I Socialnämnden sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.
Nämndens viktigaste uppgift är att ”bryta ner” och följa upp de övergripandemålen som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.
Socialförvaltningen utför det arbete nämnden beslutat om.
Nämnden ansvar omfattar omsorg av äldre och funktionshindrade samt insatser inom individ- och
familjeomsorgen enligt bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen inom de särskilda boendeformerna samt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.
Nämndens kostnader avser politisk verksamhet såsom arvoden, kurser, litteratur och dylikt till ledamöterna och andra kostnader i samband med sammanträden.
Konsumentrådgivning
Kommunen tillhandahåller konsumentrådgivning genom samverkan i Konsument Gävleborg. Kommunen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning.
Utmaning
Förebyggande arbete och samverkan mellan olika instanser i syfte att ett färre antal kommuninvånare skall vara skuldsatta.
Alkoholprövning
Administration enligt alkohollagen av ansökningar om serveringstillstånd samt tillsyn när det gäller
restauranger samt slutna sällskap, även tillsyn av ölförsäljning i bland annat affärer och bensinmackar. Ansöknings och tillsynsavgift tas ut av restaurangerna samt de slutna sällskapen och tillsynsavgift får även tas ut av dem som endast har folkölsförsäljning.
Handläggningen utförs av Gävle kommun.
Utmaning
Kompetens inom området Alkoholprövning riskerar att urholkas.
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Individ- och familjeomsorg
Verksamheter som riktar sig till personer som ges stöd, vård och service inom IFO. Verksamhetsområdet omfattar barn och ungdom, familjerätt, familjerådgivning, förebyggande verksamhet, missbruksvård samt försörjningsstöd.
Utmaning
Kort sikt;
- Anpassning av verksamheten till klientnära arbete med tanke på Covid 19
Lång sikt;
- Anpassning av verksamheten till den nya framtida socialtjänstlagen (omorganisation kommer att
bli nödvändig för att möta kraven)

Familjerådgivning
Familjerådgivning ska erbjudas dem som begär det. Familjerådgivningen ska genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Ockelbo har tecknat avtal med Gävle kommun och köper alltså denna tjänst.
Utmaning
Kort & lång sikt;
- IFO och familjerådgivnings bibehållande av kompetens

Vård, behandling och service
Verksamhetsbeskrivning
Här återfinns verksamheterna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta samt
hemsjukvård.
Handläggarenheten
Enheten ansvarar för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, SoL och enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS och riktar sig till personer som på grund av någon form
av funktionsnedsättning och/eller sjukdom har behov av stöd/insatser. Stödet enligt SoL är bistånd i
form av omvårdnad och service tex genom hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse, växelboende och boendestöd/socialpsykiatri samt nio insatser enligt LSS. Utifrån socialnämndens delegationsordning utreder, bedömer, beslutar samt följs bistånden upp av LSS- och biståndshandläggarna. Ansvarig handläggarchef har delad tjänst och har andra arbetsuppgifter som kvalitets utvecklare och Lex Sarah utredare inom socialförvaltningen.
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Utmaning
Kort sikt;
- Få LSS- och biståndshandläggare som är vägen in för personer som ansöker om stöd/insatser
inom äldre- och funktionsnedsättning
Lång sikt
- Översynen av LSS lagstiftningen. Antas förslagen innebär det stora förändringar för bl. a myndighetsutövningen inom LSS då insatserna föreslås förändras

Särskilt boende
Ett samlingsbegrepp för boendeformer där kommunen har det medicinska ansvaret upp till sjuksköterskenivå. I dessa boenden ska omfattande service och vård kunna ges dygnet runt. Kommunen
har ett särskilt boende, Bysjöstrand.
Utmaning
Kort sikt;
- Bygga upp en stabil kärnverksamhet. Hitta tillbaka till kvalitetsarbetet som bedrevs innan Covid
- Hitta ett lugn i verksamheten med brukaren i fokus
Lång sikt;
- Reglera bemanning numerärt utefter vårdtyngd samt variationer i antalet brukare boende
- Möta ett ökat omvårdnadsbehov demens
Ordinärt boende
Hemtjänsten är en av socialförvaltningens verksamheter i Ockelbo kommun. Hemtjänstens uppdrag är att kommunens omsorg och service utformas så att den enskilde får möjlighet att bo kvar i
det egna hemmet. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för beviljade insatser i ordinärt boende enligt
Socialtjänstlagen.
Kommunens Trygghetsboende finns i kvarteret Uret och där finns hyresgästernas gemensamhetslokal Soluret, som är öppet dagligen med en Trivselvärd tillgänglig. Hyresgästerna har tillgång till
Soluret för samvaro och aktiviteter samt möjlighet att köpa dagens lunch. Anhörigstödjare och volontärsamordnare finns också inom verksamheten.
Utmaning
Kort sikt;
- Återskapa hopp och energi i verksamheten med fokus på kvalitet och framåtanda
Lång sikt;
- Framtagande av relevanta nyckeltal tex ”faktiskt effektivitet” och kostnad för HTJ timme
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Hemsjukvård
Hemsjukvård i kommunal regi är Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över
18 år, och där Hälso- och sjukvårdsbehovet överstiger 14 dagar samt att den enskilde inte med
hjälp kan ta sig till hälsocentralen. Hemsjukvården innefattar även Hälso- och sjukvårdsbehovet på
våra särskilda boende inom äldreomsorgen, Bysjöstrand och LSS servicebostad/gruppbostad.
Hälso- och sjukvårdsinsatserna ges upp till sjuksköterskenivå. Hemsjukvården bedrivs dygnet runt
årets alla dagar.
Hemsjukvården innefattar även Rehabinsatser av arbetsterapeut och fysioterapeut enligt de kriterierna beskrivna ovan utom för LSS/Servicebostad/gruppbostad då detta ännu inte är skatteväxlat i
Region Gävleborg.
Utmaning
Kort sikt;
- Andrum och återhämtning efter Covid
- Förstärka rehab för att kunna jobba långsiktigt
Lång sikt;
- Förväntad ”tröskelväxling” med ett ökat antal hembesök och sjukvårdsinsatser kommer Långsiktigt planering för detta

LSS
Lagen om stöd och service, LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande
och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet
och att de kan vara delaktiga och påverka vilket stöd och service de får. Målet är att den enskilde
får möjlighet att leva som andra.
LSS innefattar totalt nio olika insatser. I Ockelbo kommun finns två boendeformer enligt LSS,
Gruppbostaden Gärdesgården och Servicebostaden. Kommunen är assistanssamordnare på uppdrag från två personer som har beslut om personlig assistans. Inom LSS Daglig verksamhet, finns
enheterna Kanalen, Slussen samt Eget arbete. Den sistnämnda verksamheten stödjer brukare att
kommat ut i praktik eller ”skyddat” arbete ute i samhället. Verksamheten verkställer även LSS kontaktperson, kontaktfamilj, ledsagning, korttidstillsyn, korttidsvistelse barn och unga samt korttidsvistelse vuxna.
Utmaning
Kort sikt;
- Schema, bemanning, dokumentation
Lång sikt;
- Öka andelen utbildad personal, tydliggöra inriktning/målsättning Daglig verksamhet samt utbildning med inriktning habiliterare/stödassistent
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Socialpsykiatri
Socialpsykiatrins främsta uppgift är att bemöta och stödja människor med olika psykiska problem
och psykiatriska diagnoser. Samverkan sker med regionen och övriga kommuner i Gävleborg enligt
psykiatriöverenskommelsen. I Ockelbo verkställs insatser i form av boendestöd samt träffpunkt för
personer med psykisk funktionsnedsättning.
Utmaning
Kort sikt;
- Inleda samarbete med IFO
Lång sikt;
- Fördjupad kunskap om samsjuklighet, psykiatriska funktionshinder kombinerat med missbruk
- Psykisk ohälsa
- Hur rikta CM insatser för bästa möjliga resultat
Övrigt stöd, vård och omsorg
IT- system, lokaler i kvarteret Uret, tekniska hjälpmedel, trygghetslarm, gemensamma övergripande kostnader samt välfärdsteknik/digitalisering.
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2021
Ständiga förbättringar
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling,
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö.
Mätbara mål

Mätetal

Ansvarig

Heltid som norm (Heltidsresan)

Andelen medarbetare
som är tillsvidare anställda och arbetar heltid på socialförvaltningen skall öka med
4 % 2020.

Johan Callenmark

Aktualisera värdegrunden (värdegrundsarbete)

Alla enheter skall under
2020 genomföra 2
Workshops kring Värdegrunden.

Johanna Ledin Åberg

Trygga kompetensförsörjningen
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera
kompetens
Mätbara mål

Mätetal

Öka andelen personal med rätt kompetens. Underlätta och uppmuntra personalen till kompetensutveckling

Öka andel personal med
rätt kompetens utifrån
brukarbehovet, med 5%

Birgitta Hänninen/Liselotte
Kling

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt.

Minska sjukfrånvaron
med 2 % under 2020,
jämfört med 31/12 2019

Ola Hålén
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Teknik som underlättar
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen
Mätbara mål

Mätetal

Ansvarig

Välfärdsteknik inom socialtjänsten
som underlättar för brukare. (kopplat
till Digitaliseringsplanen)

Minst en ny ”teknik”
skall införas inom socialförvaltningen under
2020.

Johan Callenmark

Utveckla teknikstöd för medarbetare.

Befintlig eller ny teknik
fungerar felfritt.

Johan Callenmark

Utbilda i användandet av teknik.

100 % av medarbetarna
hanterar telefon och dator i sitt arbete.

Jessica Simonsson/ Anette Janevad

Utveckla samhället
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i.
Mätbara mål
Stärka, förbättra och utveckla samarbetet mellan enheter inom socialförvaltningen samt övriga verksamheter
inom kommunen

Mätetal
Under 2020 initiera
minst ett ”nytt” samarbete inom förvaltningen
och/eller med andra
verksamheter inom
kommunen.

Ansvarig
Johan Callenmark

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

Mätbara mål
Sprida goda exempel från våra verksamheter i media.

Varje enhet skall minst
en gång under 2020 dela
med sig av goda exempel i media.
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SOCIALNÄMNDEN TAXOR

2021

OMVÅRDNADSTAXA

Gäller från 2021-01-01

Taxan är uppdelad i tre nivåer beroende på omsorgsbehovet för den som har hemtjänst.
Den som bor i särskilt boende debiteras enligt nivå 3.

Nivå

Antal timmar
per månad

1

-3

493

kronor/månad

2

4-9

1 025

kronor/månad

3

10 -

2 125

kronor/månad

AVLÖSARSERVICE

Gäller från 2019-01-01

Avgift för avlösarservice debiteras enligt omvårdnadstaxan utifrån antal timmar per månad.

TRYGGHETSTELEFON
Avgift för trygghetstelefon

Gäller från 2017-01-01
275

kronor/månad

Avgiften för trygghetstelefon i särskilt/eget boende ingår i omvårdnadstaxan i nivå 3.

MATAVGIFT

Gäller från 2020-01-01

Matdistribution Hemtjänst

65

kronor/portion

Lunch Trygghetsboende

65

kronor/portion

Lunch Daglig verksamhet

50

kronor/portion

KORTTIDSVISTELSE VUXNA SOL / LSS
Mat

115

kronor/dag

Vårdavgift (endast SoL)

110

kronor/dag

Gäller från 2020-01-01
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HEMSJUKVÅRD

Gäller från 2013-01-01

Hälso- och sjukvård som ges i hemmet.
Boende i ordinärt boende

300

Boende i särskilt boende
enligt SOL och LSS

-

kronor för varje påbörjad månad
ingen avgift

DAGVÅRD - DEMENTA
Mat
Dagavgift

Gäller från 2021-01-01
80

kronor/dag

0

kronor/dag

TRANSPORT AVLIDEN
Avser boende på Bysjöstrand
samt inskrivna i Hemsjukvården.

400

kronor

Gäller från 2019-01-01

SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND

Gäller från 2020-01-01

Hyra
Lägenhet kvm

2020

26

4 383

29
32
41
48
58,5

4 696
5 009
5 947
6 677
7 770

3 500

Mat

kronor/månad

Gäller från 2017-01-01

2 125 kronor/månad*
Omvårdnad
* maxtaxa enligt nivå 3 i omvårdnadstaxan.

Gäller från 2019-01-01

I avgiften ingår kommunal hälso- och sjukvård (ej läkarvård).
Madrass

valfritt

Fotvård

50
440

kronor/månad
kronor/behandling

Gäller från 2020-01-01

PARBOENDE
Hyra
Mat

Vid egen lägenhet betalar den medboende gällande hyror för Bysjöstrand.
Vid delad lägenhet betalar den medboende del av partnerns hyra.
3 500 kronor/månad
Gäller från 2020-01-01

Serviceavgift valfritt
Madrass

valfritt

300

kronor/månad

Gäller från 2018-01-01

50

kronor/månad

Gäller från 2018-01-01
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GRUPPBOSTAD LSS

Gäller från 2020-01-01

Hyra lägenhet Gärdesvägen
Kvm

34,5
38,0

2020

5 143
5 414

SERVICEBOSTAD
Hyra lägenhet i anslutning till Servicebostad
Kvm

46,3

2020

5 197

Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare
Hyra

3 800

kronor/månad

Mat

3 500

kronor/månad

KORTTIDSVISTELSE FÖR BARN LSS
Mat

Per tillfälle

80

Gäller från 2021-01-01

kronor

FAMILJERÅDGIVNING
Avgift familjerådgivning

Gäller från 2020-01-01

Gäller från 1995-01-01
100

kronor/besök
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AVGIFTER ALKOHOLLAGEN

Gäller från 2020-01-01

Räknas upp genom PKV = prisindex för kommunal verksamhet. Beslutas av
Socialnämnden i Gävle.

Tillsynsavgift Stadigvarande serveringstillstånd
består av en grundavgift och en rörlig avgift och debiteras årligen
Grundavgift

baseras på serveringstid

Avgift i kronor

Serveringstid till klockan 24:00

1 500

Serveringstid till klockan 01:00

2 999

Serveringstid till klockan 02:00

4 499

Rörlig avgift

baseras på årsomsättning i kr

Avgift i kronor

- 250 000

2 999

250 001 - 500 000

4 499

500 001 - 1 000 000

5 998

1 000 001 - 2 000 000

8 998

2 000 001 - 3 000 000

10 497

3 000 001 - 4 000 000

12 122

4 000 001 - 5 000 000

13 747

5 000 001 - 6 000 000

15 371

6 000 001 - 7 000 000

16 996

7 000 001 - 8 000 000

18 620

8 000 001 - 9 000 000

20 245

9 000 001 - 10 000 000

21 869
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Stadigvarande slutet sällskap
Grundavgift

Avgift i kronor

För näringsidkare och vid cateringverksamhet

1 875

Föreningar och klubbverksamhet

1 187

Folkölsförsäljning
Fast tillsynsavgift

Avgift i kronor

För helt kalenderår per försäljningsställe

1 250

Nytt försäljningsställe som startar efter den 1 juli

750

Säsongsöppet försäljningsställe, som bedriver
verksamhet högst fem månader per år

750

Serveringstillstånd
Avgift

Avgift i kronor

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inkl
kunskapsprov till allmänheten och slutet sällskap

8 748

Stadigvarande cateringtillstånd inkl kunskapsprov

8 748

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

4 374

Stadigvarande tillstånd för gemensamt
serveringsutrymme

4 374

Bolagsändring

4 999

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe
inkl kunskapsprov

6 248

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller
högst sju dagar inkl kunskapsprov och tillsynsavgift

4 999

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som har
längre giltighetstid än sju dagar inklusive kunskapsprov
och tillsynsavgift

6 248

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid enstaka
tidsperiod om högst två månader inkl kunskapsprov och
tillsynsavgift

7 498

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

1 875
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Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang inkl
kunskapsprov

3 749

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av
näringsidkare i tillfällig lokal

1 500

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
föreningsfester, personalfester mm i egen regi

1 000

Kunskapsprov ink. två omskrivningar i samband med
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

1 500
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ÄGARDIREKTIV FÖR OCKELBOGÅRDAR AB, ÅR 2021
Kommunfullmäktige 2020-11-30, §
För verksamheten i Ockelbogårdar AB, nedan kallat bolaget, gäller följande ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun.
1

Bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen.
2

Bolagets syfte

Ockelbogårdar AB ska:
•
•
•
•
•
•
•
•
3

Vara en aktiv aktör i arbetet med att förverkliga kommunens Vision 2030 – Plats
att växa.
Tillhandahålla goda bostäder för alla boendekategorier på hyresmarknaden till
ett rimligt pris.
Tillsammans med hyresgästerna medverka till en socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Ha en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning.
Medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen.
Inom sitt verksamhetsområde, medverka i kommunens planering och utredningsverksamhet.
Ta de initiativ som krävs för att nå uppställda mål.
Hos kommunen väcka de frågor som kan vara aktuella.
Avkastningskrav

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer med ett marknadsmässigt avkastningskrav på 6 % i direktavkastning på fastigheternas bokförda värde för år 2021. Borgensavgift för de av Ockelbo kommun borgade lånen ska utgå med 0,3 % årligen av
lånesumman.
Vid nybyggnation och större ombyggnationer för ett ökat bostadsbestånd skall avkastningskravet vara kommunens gällande internränta plus 1%.
4

Kommunfullmäktiges ställningstagande

Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. I ärenden där bolaget kan lida skada genom att avvakta kommunfullmäktiges beslut äger bolagets styrelse, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörd tjänsteman, fatta
beslut utan att höra kommunfullmäktige. I sådant fall skall beslutet i efterhand rapporteras till kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas vad avser:
•
•
•
•

Bildande eller förvärv av dotterföretag
Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
Förvärv och försäljning av bebyggda fastigheter och stora investeringar som
båda är av sådan omfattning att de negativt påverkar företagets långsiktiga soliditet.
Övriga frågor av principiell betydelse eller av vikt

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga av sådant slag att den bör underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen.
5

Kommunens insyn och ägarens styrsignaler

Bolaget äger skyldighet att följa de direktiv som beslutats av kommunfullmäktige. Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska ges
den information och de handlingar som den begär. Kommunstyrelsen äger efter samråd med bolagets styrelse att, inom ramen för av kommunen utformade mål och riktlinjer, utfärda
ytterligare styrsignaler till bolaget, för soliditet, riskexponering och likviditetshantering.
6

Information

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Bolaget ska till kommunen snarast översända protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde.
Ockelbogårdar AB ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse
tillställts kommunen hålla information för kommunfullmäktige. Representanter för bolagets styrelse, VD, Lekmannarevisorer ska närvara och kunna besvara frågor om bolagets verksamhet.
Ägarsamråd ska hållas minst två gånger per år mellan bolagets, VD, styrelseordförande, kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef. Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande.
7

Budget och investeringsplaner

Bolaget ska på tider och för perioder, som Ockelbo kommun anger, redovisa översiktliga verksamhets- och investeringsplaner med resultat- och balansbudget för bolaget.
8

Bolagets medverkan i kommunal planering

Bolaget ska utan att begära ersättning medverka i kommunal planering samt vid beredning av motions-, interpellationssvar, enkla frågor med mera bistå kommunen.
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9

Koncernredovisning

Bolaget ska medverka i den koncernredovisning som Ockelbo kommun är skyldig att
upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter till på tider som kommunen
anger.
10

Revision

De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna i Ockelbo kommun ska för
kommunfullmäktiges räkning ges möjlighet att genomföra förvaltningsrevision i bolaget.
Förvaltningsrevisionen ska ha till syfte att granska och utvärdera bolagets verksamhet
utifrån ägardirektivet.
11

Verksamhetens utfall

Bolagets årliga verksamhetsberättelse ska innefatta styrelsens och verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsutfallet i förhållande till ägardirektivet.
12

Övrigt

Bolaget får inte utan kommunstyrelsens medgivande ta ut och belåna eller återbelåna
pantbrev som återlämnats från tidigare panthavare i samband med byte till kommunalt
lån eller borgen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-08

1(2)
Referens

KS 2020/00307

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

Långsiktig investeringsplan 2021 - 2027
Förslag till beslut
Ekonomiutskottets förslag till kommunfullmäktige
Långsiktig investeringsplan budget 2021 och plan 2022 - 2027 godkänns
Sammanfattning av ärendet
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger
per år. Detta sker i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I
samband med beslut om års- och flerårsbudget 2021 -.2023 ska planen
aktualiseras och en ny plan för perioden 2021 – 2027 ska tas fram.
Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå
Investeringsnivån har sedan 2016 varit fastställd till 11,0 mkr/år.
Fastställd investeringsnivån (grundnivån) kvarstår för 2021 - 2023. För att
finansiera framtida kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr
av den totala investeringsramen fördelats.
Större investeringar beaktas i särskild ordning.
Större investeringssatsningar över tid
1. Framtidens centrum (2016); att beakta är när i tid grundprojektet
Framtidens centrum (torget) ska behandlas. (år 2021).
2. Energieffektivisering (initialt 2018); Energieffektivisering Centrumhuset
medel om 9,5 mkr finns beaktade. Finansiering sker upplåning Gröna
lån. Investeringen är inte påbörjad.
3. Wij Trädgårdar
4. Gång- och cykelplan
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Datum

Ockelbo kommun

2020-11-08

KS 2020/00307

Förändring investeringsbudget nämnder
Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning
från kommunstyrelsen.
Att beakta
Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess.
Beslutsunderlag
Långsiktig investeringsplan 2021–2027

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

§ 188

Dnr 2020/00307

Långsiktig investeringsplan 2021 - 2027
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Långsiktig investeringsplan budget 2021 och plan 2022 - 2027 godkänns.

Reservation
Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD), Stig Mörtman (M) och
Dan Brodin (KD) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger
per år. Detta sker i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I
samband med beslut om års- och flerårsbudget 2021 -.2023 ska planen
aktualiseras och en ny plan för perioden 2021 – 2027 ska tas fram.
Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå
Investeringsnivån har sedan 2016 varit fastställd till 11,0 mkr/år.
Fastställd investeringsnivån (grundnivån) kvarstår för 2021 - 2023. För att
finansiera framtida kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr
av den totala investeringsramen fördelats.
Större investeringar beaktas i särskild ordning.
Större investeringssatsningar över tid
1. Framtidens centrum (2016); att beakta är när i tid grundprojektet
Framtidens centrum (torget) ska behandlas. (år 2021).
2. Energieffektivisering (initialt 2018); Energieffektivisering Centrumhuset
medel om 9,5 mkr finns beaktade. Finansiering sker upplåning Gröna
lån. Investeringen är inte påbörjad.
3. Wij Trädgårdar
4. Gång- och cykelplan
Förändring investeringsbudget nämnder
Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning
från kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

Att beakta
Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess.
Beslutsunderlag
Långsiktig investeringsplan 2021–2027
Inlägg
Stig Mörtman (M)

Justerandes signatur
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OCKELBO KOMMUN
Långsiktig investeringsplan - Budget 2021 - plan 2022 - 2027
Övergripande kommunstyrelsen
Framtidens centrum (torget)
Framtidens centrum 2.0 (lokaler)
Möjligheternas hus
Förskola södra
Administration, m m
Dokumenthanteringssystem
Belysningsstolpar Wijåkern mot Åbyggeby
Eneergieffektivisering
Larm Bysjöstrand
Kommunal ledningsplats
Markinköp
Gång- och cykelvägar
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, byarna
Wij Trädgårdar
Ockelbo ryttarförening
Ängsvägen - förlängning
Yttre skötsel
Paviljonger
Teknikområdet
Etablering
Totalt kommunstyrelsen
Investeringsbudget - nämnder
Utbildnings- och kulturnämnd
Socialnämnd (150 tkr omf från 2016)
Investeringsbudget - nämnder

Plan
2019

3 300

Plan
2020

600

Plan
2021

600

Plan
2022

600

Plan
2023

600

4 000

Kommunstyrelsen 2020-06-16
Ekonomiutskott 2020-10-16, 2020-11-09

Plan
2024

600

Plan
2025

Plan
2026

Plan
2027

300

300

300

600

600

600

8 300

(13 900 mkr aktiverade)
Klar och aktiverad

600

300

300

300

Separat beslut

850

1 800

2 350

Separat beslut

2 800

4 500

3 000

300

300

1 000

1 000

700

3 000

Separat beslut

xxx

Separat beslut

3 000

1 500
5 150

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

14 600

11 200

13 200

12 250

7 900

16 200

6 900

6 900

6 900

720
300
1 020

720
300
1 020

720
300
1 020

720
300
1 020

800
300
1 100

800
300
1 100

800
300
1 100

800
300
1 100

800
300
1 100

TOTALT - KOMMUNEN

15 620

12 220

14 220

13 270

9 000

17 300

8 000

8 000

8 000

FASTSTÄLLD INVESTERINGSNIVÅ/TAK

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000
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1(2)
Referens

KS 2020/00526

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

Bekräftelse borgensförbindelse, regressavtal och avtal
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Ockelbo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 13
april 1994, vari Ockelbo kommun åtagits sig solidariskt borgenansvar såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs förpliktelser, alltjämt gäller
samt att Kommuninvest äger företräda Ockelbo kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Ockelbo kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ockelbo
kommun den 7 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Ockelbo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ockelbo
kommun den 7 november 2011, vari Ockelbo kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
4. Magnus Jonsson och Joachim Krüger utses, att för Ockelbo kommuns
räkning, underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ockelbo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på
lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap,
att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska
ansvar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse.
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Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. I
samband med upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna
gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Även dessa avtal är
av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftas
genom beslut av fullmäktige. Även regressavtalet och garantiavtalet riskerar,
mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska
bekräftas i samband med avtalen. När detta har skett har såväl
borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Beslutsunderlag
Borgen KF 2015-05-15
Bekräftelse
Motpartsexponering derivat
Regressavtal

Beslutet ska skickas till
Kommuninvest
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsen

§ 166

Dnr 2020/00526

Bekräftelse borgensförbindelse, regressavtal och avtal
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Ockelbo kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 13
april 1994, vari Ockelbo kommun åtagits sig solidariskt borgenansvar såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs förpliktelser, alltjämt gäller
samt att Kommuninvest äger företräda Ockelbo kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Ockelbo kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ockelbo
kommun den 7 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Ockelbo kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ockelbo
kommun den 7 november 2011, vari Ockelbo kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
4. Magnus Jonsson och Joachim Krüger utses, att för Ockelbo kommuns
räkning, underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Ärendebeskrivning
Ockelbo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på
lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap,
att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska
ansvar solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse.
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Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsen

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. I
samband med upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna
gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Även dessa avtal är
av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftas
genom beslut av fullmäktige. Även regressavtalet och garantiavtalet riskerar,
mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska
bekräftas i samband med avtalen. När detta har skett har såväl
borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Beslutsunderlag
Borgen KF 2015-05-15
Bekräftelse
Motpartsexponering derivat
Regressavtal

Justerandes signatur
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Datum
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Referens

KS 2020/00527

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

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Ockelbo kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett
insatsbelopp om 900 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.
Sammanfattning av ärendet
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening genom återbetalning
av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till föreningen. Ockelbo
kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Vid föreningsstämman 16 april
2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk
förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och
Kommuninvests fortsatta kapitalisering.
Beslutsunderlag
"[Här listar du bilagor till ditt ärende, om det finns några]"
Ärendet

Bakgrund

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvests kreditvärdighet
bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och
finansiella institutioner.
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Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
Ockelbo kommuns förlagslån till Föreningen uppgår till 900 000 kronor,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest.
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd.
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd
härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen
från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen har
därför återbetalats till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en
kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
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Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor
per invånare för regioner].
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag
till medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av
kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på
beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som
kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats
beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande
fyra åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med
ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande
besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar
tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa
situationer:
(i)
(ii)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen; eller
kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande
fyra åren.

En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör
för kommun- respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven
person att verkställa besluten enligt ovan.
Ockelbo kommun ska även tillse att protokollet från fullmäktiges möte
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Beslutet ska skickas till
Kommuninvest
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Kommunstyrelsen

§ 167

Dnr 2020/00527

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Ockelbo kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett
insatsbelopp om 900 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
3. Kommunstyrelsen utser Joachim Krüger att för kommunstyrelsens räkning
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt
besluten ovan.
Ärendebeskrivning
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening genom återbetalning
av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till föreningen. Ockelbo
kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Vid föreningsstämman 16 april
2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk
förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och
Kommuninvests fortsatta kapitalisering.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förslag missiv och beslutsformulering
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån
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Bilaga 1
Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-09-03

Ockelbo kommun

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund
Om Kommuninvest

Ockelbo kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1
(”Lånevillkoren”).
Ockelbo kommuns förlagslån till Föreningen uppgår till 900 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Svenska kommuner och regioner i samverkan

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800
kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två
alternativa situationer:
(i)
(ii)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av
kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommunrespektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten
enligt ovan.
Beslut
Ockelbo kommun ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar
Att Ockelbo kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om 900 000 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare.
Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.
2. Ockelbo kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt
för Föreningen vid förfrågan.
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Medlemsnamn

ALE KOMMUN
ALINGSÅS KOMMUN
ALVESTA KOMMUN
ANEBY KOMMUN
ARBOGA KOMMUN
ARJEPLOGS KOMMUN
ARVIDSJAURS KOMMUN
ARVIKA KOMMUN
ASKERSUNDS KOMMUN
AVESTA KOMMUN
BENGTSFORS KOMMUN
BERGS KOMMUN
BJURHOLMS KOMMUN
BJUVS KOMMUN
BODENS KOMMUN
BOLLEBYGDS KOMMUN
BOLLNÄS KOMMUN
BORGHOLMS KOMMUN
BORLÄNGE KOMMUN
BORÅS STAD
BOTKYRKA KOMMUN
BOXHOLMS KOMMUN
BROMÖLLA KOMMUN
BRÄCKE KOMMUN
BURLÖVS KOMMUN
BÅSTADS KOMMUN
DALS-EDS KOMMUN
DEGERFORS KOMMUN
DOROTEA KOMMUN
EDA KOMMUN
EKERÖ KOMMUN
EKSJÖ KOMMUN
EMMABODA KOMMUN
ENKÖPINGS KOMMUN
ESKILSTUNA KOMMUN
ESLÖVS KOMMUN
ESSUNGA KOMMUN
FAGERSTA KOMMUN
FALKENBERGS KOMMUN
FALKÖPINGS KOMMUN
FALU KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN
FINSPÅNGS KOMMUN
FLENS KOMMUN
FORSHAGA KOMMUN

Aktuell Insatsnivå
Förlagslån
Aktuell insats inkl.
överinsats och
förlagslån

Aktuell insats inkl
överinsats

25 580 700,00
30 405 694,00
17 552 700,00
5 883 300,00
12 267 900,00
2 598 300,00
5 835 600,00
23 193 900,00
10 007 100,00
19 819 800,00
8 600 400,00
7 338 808,00
2 205 900,00
13 886 100,00
25 098 300,00
7 786 800,00
23 934 600,00
9 612 900,00
45 643 500,00
93 255 840,00
80 010 900,00
4 789 800,00
11 362 500,00
5 816 700,00
15 687 000,00
12 977 100,00
4 319 100,00
8 577 900,00
2 785 010,00
7 607 700,00
25 477 200,00
14 938 200,00
8 260 052,00
37 703 700,00
88 864 560,00
28 961 100,00
5 082 300,00
11 957 400,00
38 654 100,00
18 821 959,00
53 294 998,00
9 551 700,00
19 035 000,00
14 617 800,00
10 241 100,00
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3 400 000
4 688 000
3 388 000
1 100 000
2 088 000
700 000
1 288 000
4 600 000
1 500 000
4 100 000
2 088 000
1 200 000
600 000
2 300 000
5 888 000
1 600 000
5 200 000
0
6 500 000
0
14 588 000
888 000
2 000 000
1 688 000
2 900 000
2 200 000
600 000
1 500 000
700 000
1 300 000
0
3 200 000
1 600 000
0
17 300 000
5 800 000
1 000 000
1 900 000
5 600 000
0
7 500 000
2 200 000
4 100 000
2 500 000
2 100 000

28 980 700
35 093 694
20 940 700
6 983 300
14 355 900
3 298 300
7 123 600
27 793 900
11 507 100
23 919 800
10 688 400
8 538 808
2 805 900
16 186 100
30 986 300
9 386 800
29 134 600
9 612 900
52 143 500
93 255 840
94 598 900
5 677 800
13 362 500
7 504 700
18 587 000
15 177 100
4 919 100
10 077 900
3 485 010
8 907 700
25 477 200
18 138 200
9 860 052
37 703 700
106 164 560
34 761 100
6 082 300
13 857 400
44 254 100
18 821 959
60 794 998
11 751 700
23 135 000
17 117 800
12 341 100

FÄRGELANDA KOMMUN
GAGNEFS KOMMUN
GISLAVEDS KOMMUN
GNESTA KOMMUN
GNOSJÖ KOMMUN
GRUMS KOMMUN
GRÄSTORPS KOMMUN
GULLSPÅNGS KOMMUN
GÄLLIVARE KOMMUN
GÄVLE KOMMUN
GÖTEBORGS STAD
GÖTENE KOMMUN
HABO KOMMUN
HAGFORS KOMMUN
HALLSBERGS KOMMUN
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
HALMSTADS KOMMUN
HAMMARÖ KOMMUN
HANINGE KOMMUN
HAPARANDA KOMMUN
HEBY KOMMUN
HEDEMORA KOMMUN
HERRLJUNGA KOMMUN
HJO KOMMUN
HOFORS KOMMUN
HUDDINGE KOMMUN
HUDIKSVALLS KOMMUN
HULTSFREDS KOMMUN
HYLTE KOMMUN
HÅBO KOMMUN
HÄLLEFORS KOMMUN
HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRNÖSANDS KOMMUN
HÄRRYDA KOMMUN
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
HÖGANÄS KOMMUN
HÖGSBY KOMMUN
HÖRBY KOMMUN
HÖÖRS KOMMUN
JOKKMOKKS KOMMUN
JÄRFÄLLA KOMMUN
JÖNKÖPINGS KOMMUN
KALIX KOMMUN
KALMAR KOMMUN
KARLSBORGS KOMMUN
KARLSHAMNS KOMMUN
KARLSKOGA KOMMUN
KARLSKRONA KOMMUN
KARLSTADS KOMMUN
KATRINEHOLMS KOMMUN

5 845 500,00
9 021 600,00
25 863 300,00
8 089 983,00
8 759 700,00
8 050 500,00
5 067 000,00
4 706 100,00
16 407 900,00
86 986 080,00
344 418 300,00
11 772 000,00
9 999 000,00
6 626 219,00
13 783 500,00
14 036 400,00
84 983 040,00
13 878 000,00
31 565 448,00
8 847 900,00
12 379 500,00
13 576 500,00
8 438 400,00
8 084 700,00
7 256 961,00
91 213 200,00
33 569 100,00
12 364 200,00
9 250 200,00
18 030 600,00
6 242 400,00
9 201 600,00
22 279 500,00
32 661 900,00
45 508 500,00
7 951 490,00
5 203 800,00
13 434 300,00
14 193 000,00
4 564 800,00
66 970 800,00
112 183 200,00
14 600 700,00
58 208 400,00
6 107 400,00
29 097 000,00
27 048 600,00
57 913 200,00
79 515 000,00
25 699 875,00
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1 300 000
2 100 000
0
1 700 000
1 300 000
1 500 000
1 100 000
1 100 000
3 600 000
11 500 000
0
2 600 000
2 000 000
2 600 000
2 100 000
3 288 000
15 700 000
2 488 000
13 700 000
2 200 000
2 700 000
2 300 000
1 600 000
1 688 000
2 388 000
17 288 000
6 900 000
2 888 000
0
3 788 000
1 200 000
2 300 000
3 688 000
4 200 000
8 600 000
3 300 000
1 288 000
2 400 000
0
1 200 000
0
20 900 000
3 000 000
11 500 000
1 200 000
5 400 000
4 400 000
8 100 000
16 000 000
4 300 000

7 145 500
11 121 600
25 863 300
9 789 983
10 059 700
9 550 500
6 167 000
5 806 100
20 007 900
98 486 080
344 418 300
14 372 000
11 999 000
9 226 219
15 883 500
17 324 400
100 683 040
16 366 000
45 265 448
11 047 900
15 079 500
15 876 500
10 038 400
9 772 700
9 644 961
108 501 200
40 469 100
15 252 200
9 250 200
21 818 600
7 442 400
11 501 600
25 967 500
36 861 900
54 108 500
11 251 490
6 491 800
15 834 300
14 193 000
5 764 800
66 970 800
133 083 200
17 600 700
69 708 400
7 307 400
34 497 000
31 448 600
66 013 200
95 515 000
29 999 875

KILS KOMMUN
KINDA KOMMUN
KIRUNA KOMMUN
KLIPPANS KOMMUN
KNIVSTA KOMMUN
KRAMFORS KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KROKOMS KOMMUN
KUMLA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSÖRS KOMMUN
KUNGÄLVS KOMMUN
KÄVLINGE KOMMUN
KÖPINGS KOMMUN
LAHOLMS KOMMUN
LANDSKRONA STAD
LAXÅ KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
LEKSANDS KOMMUN
LERUMS KOMMUN
LESSEBO KOMMUN
LIDKÖPINGS KOMMUN
LILLA EDETS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN
LJUNGBY KOMMUN
LJUSDALS KOMMUN
LJUSNARSBERGS KOMMUN
LOMMA KOMMUN
LUDVIKA KOMMUN
LULEÅ KOMMUN
LUNDS KOMMUN
LYCKSELE KOMMUN
LYSEKILS KOMMUN
MALUNG-SÄLENS KOMMUN
MALÅ KOMMUN
MARIESTADS KOMMUN
MARKARYDS KOMMUN
MARKS KOMMUN
MELLERUDS KOMMUN
MJÖLBY KOMMUN
MORA KOMMUN
MOTALA KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
MUNKEDALS KOMMUN
MUNKFORS KOMMUN
MÖLNDALS STAD
MÖNSTERÅS KOMMUN
MÖRBYLÅNGA KOMMUN

10 620 000,00
8 815 500,00
20 916 900,00
15 715 800,00
14 494 500,00
16 523 100,00
73 643 400,00
21 702 600,00
13 183 200,00
18 914 400,00
71 229 600,00
7 442 100,00
38 100 600,00
9 069 533,00
22 838 400,00
21 402 900,00
39 216 600,00
5 097 600,00
6 742 800,00
13 726 800,00
20 101 040,00
7 430 400,00
34 884 900,00
11 860 200,00
20 942 100,00
128 388 240,00
24 769 800,00
17 124 300,00
4 421 700,00
20 651 400,00
23 427 000,00
68 479 200,00
41 425 303,00
10 959 300,00
12 869 100,00
8 972 100,00
2 388 041,00
21 793 500,00
8 594 100,00
30 498 300,00
8 390 700,00
23 785 200,00
18 005 400,00
38 612 700,00
6 398 100,00
9 218 700,00
3 350 486,00
58 018 500,00
11 751 300,00
13 048 200,00
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2 300 000
2 000 000
4 600 000
0
2 588 000
4 200 000
10 600 000
4 200 000
2 700 000
2 200 000
7 800 000
1 200 000
7 500 000
0
5 000 000
3 900 000
4 900 000
1 000 000
1 000 000
2 700 000
6 800 000
1 600 000
6 800 000
2 700 000
3 200 000
0
4 600 000
3 500 000
888 000
2 500 000
4 900 000
9 588 000
18 300 000
2 488 000
2 600 000
2 000 000
700 000
4 700 000
0
5 700 000
1 800 000
3 400 000
4 200 000
8 100 000
1 300 000
1 500 000
800 000
0
2 300 000
2 300 000

12 920 000
10 815 500
25 516 900
15 715 800
17 082 500
20 723 100
84 243 400
25 902 600
15 883 200
21 114 400
79 029 600
8 642 100
45 600 600
9 069 533
27 838 400
25 302 900
44 116 600
6 097 600
7 742 800
16 426 800
26 901 040
9 030 400
41 684 900
14 560 200
24 142 100
128 388 240
29 369 800
20 624 300
5 309 700
23 151 400
28 327 000
78 067 200
59 725 303
13 447 300
15 469 100
10 972 100
3 088 041
26 493 500
8 594 100
36 198 300
10 190 700
27 185 200
22 205 400
46 712 700
7 698 100
10 718 700
4 150 486
58 018 500
14 051 300
15 348 200

NORA KOMMUN
NORBERGS KOMMUN
NORDANSTIGS KOMMUN
NORDMALINGS KOMMUN
NORRKÖPINGS KOMMUN
NORRTÄLJE KOMMUN
NORSJÖ KOMMUN
NYBRO KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN
NYKÖPINGS KOMMUN
NYNÄSHAMNS KOMMUN
NÄSSJÖ KOMMUN
OCKELBO KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
ORSA KOMMUN
ORUST KOMMUN
OSBY KOMMUN
OSKARSHAMNS KOMMUN
OVANÅKERS KOMMUN
OXELÖSUNDS KOMMUN
PAJALA KOMMUN
PARTILLE KOMMUN
PERSTORPS KOMMUN
PITEÅ KOMMUN
RAGUNDA KOMMUN
REGION GOTLAND
ROBERTSFORS KOMMUN
RONNEBY KOMMUN
RÄTTVIKS KOMMUN
SALA KOMMUN
SALEMS KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN
SIGTUNA KOMMUN
SIMRISHAMNS KOMMUN
SJÖBO KOMMUN
SKARA KOMMUN
SKELLEFTEÅ KOMMUN
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN
SKURUPS KOMMUN
SKÖVDE KOMMUN
SMEDJEBACKENS KOMMUN
SOLLEFTEÅ KOMMUN
SOLLENTUNA KOMMUN
SOLNA STAD
SORSELE KOMMUN
SOTENÄS KOMMUN
STAFFANSTORPS KOMMUN
STENUNGSUNDS KOMMUN
STORFORS KOMMUN
STORUMANS KOMMUN

9 316 800,00
5 222 700,00
8 559 900,00
6 376 500,00
113 603 760,00
52 802 100,00
3 758 400,00
17 742 600,00
9 172 800,00
48 157 200,00
24 750 000,00
27 405 900,00
5 270 400,00
11 727 900,00
6 130 800,00
13 548 600,00
11 545 200,00
23 670 900,00
10 322 100,00
10 395 900,00
5 176 991,00
33 584 400,00
6 604 200,00
37 965 600,00
4 848 300,00
52 202 700,00
6 051 600,00
25 398 900,00
10 230 154,00
19 732 500,00
4 384 213,00
34 049 700,00
43 317 000,00
17 158 500,00
16 573 500,00
16 839 900,00
64 821 600,00
3 987 900,00
13 650 300,00
48 199 500,00
9 640 800,00
17 798 400,00
63 225 900,00
66 636 900,00
2 264 400,00
8 105 400,00
20 694 600,00
22 747 500,00
3 695 400,00
5 359 500,00
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1 300 000
900 000
1 700 000
1 300 000
21 000 000
0
800 000
3 600 000
1 600 000
0
4 600 000
6 000 000
900 000
2 488 000
1 000 000
2 000 000
2 500 000
4 300 000
2 700 000
2 200 000
600 000
0
0
5 900 000
1 100 000
7 800 000
1 200 000
5 100 000
1 900 000
3 800 000
0
4 988 000
7 200 000
3 500 000
3 500 000
3 288 000
9 888 000
700 000
2 400 000
0
1 800 000
4 200 000
0
0
700 000
1 900 000
2 700 000
4 500 000
700 000
1 300 000

10 616 800
6 122 700
10 259 900
7 676 500
134 603 760
52 802 100
4 558 400
21 342 600
10 772 800
48 157 200
29 350 000
33 405 900
6 170 400
14 215 900
7 130 800
15 548 600
14 045 200
27 970 900
13 022 100
12 595 900
5 776 991
33 584 400
6 604 200
43 865 600
5 948 300
60 002 700
7 251 600
30 498 900
12 130 154
23 532 500
4 384 213
39 037 700
50 517 000
20 658 500
20 073 500
20 127 900
74 709 600
4 687 900
16 050 300
48 199 500
11 440 800
21 998 400
63 225 900
66 636 900
2 964 400
10 005 400
23 394 600
27 247 500
4 395 400
6 659 500

STRÄNGNÄS KOMMUN
STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSUNDS KOMMUN
SUNDBYBERGS STAD
SUNNE KOMMUN
SURAHAMMARS KOMMUN
SVALÖVS KOMMUN
SVEDALA KOMMUN
SVENLJUNGA KOMMUN
SÄFFLE KOMMUN
SÄTERS KOMMUN
SÄVSJÖ KOMMUN
SÖDERHAMNS KOMMUN
SÖDERKÖPINGS KOMMUN
SÖDERTÄLJE KOMMUN
SÖLVESBORGS KOMMUN
TANUMS KOMMUN
TIBRO KOMMUN
TIDAHOLMS KOMMUN
TIERPS KOMMUN
TIMRÅ KOMMUN
TINGSRYDS KOMMUN
TJÖRNS KOMMUN
TOMELILLA KOMMUN
TORSBY KOMMUN
TORSÅS KOMMUN
TRANEMO KOMMUN
TRANÅS KOMMUN
TRELLEBORGS KOMMUN
TROLLHÄTTANS STAD
TROSA KOMMUN
TYRESÖ KOMMUN
TÖREBODA KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
ULRICEHAMNS KOMMUN
UMEÅ KOMMUN
UPPLANDS-BRO KOMMUN
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN
UPPSALA KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN
VADSTENA KOMMUN
VAGGERYDS KOMMUN
VALDEMARSVIKS KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN
VANSBRO KOMMUN
VARA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN
VAXHOLMS STAD
VETLANDA KOMMUN
VILHELMINA KOMMUN

30 490 200,00
11 424 600,00
10 540 800,00
41 499 000,00
12 082 500,00
8 926 200,00
4 950 835,00
18 415 800,00
9 455 400,00
13 800 600,00
9 977 400,00
9 990 000,00
22 910 400,00
12 961 800,00
82 609 200,00
15 444 000,00
11 111 400,00
9 777 600,00
6 359 589,00
18 220 500,00
16 222 500,00
10 978 200,00
13 783 500,00
11 706 300,00
10 792 800,00
5 601 437,00
10 476 000,00
16 574 400,00
39 023 100,00
51 236 100,00
10 677 600,00
41 559 300,00
8 164 800,00
48 165 300,00
20 919 600,00
102 321 360,00
22 758 300,00
37 634 400,00
168 061 860,00
8 299 800,00
6 653 700,00
12 034 800,00
6 891 300,00
28 772 100,00
6 024 600,00
14 037 300,00
54 379 800,00
7 622 555,00
23 982 300,00
6 124 500,00
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5 900 000
1 900 000
2 200 000
0
2 288 000
2 200 000
0
2 600 000
2 000 000
3 288 000
1 788 000
2 000 000
5 000 000
2 400 000
0
3 000 000
1 700 000
0
0
3 388 000
3 400 000
2 500 000
2 188 000
2 200 000
2 500 000
1 500 000
2 400 000
3 700 000
7 400 000
6 688 000
2 200 000
0
1 600 000
6 188 000
3 888 000
12 000 000
3 500 000
0
0
1 600 000
1 100 000
2 500 000
1 288 000
0
1 188 000
0
6 400 000
2 000 000
4 700 000
1 200 000

36 390 200
13 324 600
12 740 800
41 499 000
14 370 500
11 126 200
4 950 835
21 015 800
11 455 400
17 088 600
11 765 400
11 990 000
27 910 400
15 361 800
82 609 200
18 444 000
12 811 400
9 777 600
6 359 589
21 608 500
19 622 500
13 478 200
15 971 500
13 906 300
13 292 800
7 101 437
12 876 000
20 274 400
46 423 100
57 924 100
12 877 600
41 559 300
9 764 800
54 353 300
24 807 600
114 321 360
26 258 300
37 634 400
168 061 860
9 899 800
7 753 700
14 534 800
8 179 300
28 772 100
7 212 600
14 037 300
60 779 800
9 622 555
28 682 300
7 324 500

VIMMERBY KOMMUN
VINDELNS KOMMUN
VINGÅKERS KOMMUN
VÅRGÅRDA KOMMUN
VÄNERSBORGS KOMMUN
VÄNNÄS KOMMUN
VÄRMDÖ KOMMUN
VÄRNAMO KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄXJÖ KOMMUN
YDRE KOMMUN
YSTADS KOMMUN
ÅMÅLS KOMMUN
ÅNGE KOMMUN
ÅRE KOMMUN
ÅRJÄNGS KOMMUN
ÅSELE KOMMUN
ÅSTORPS KOMMUN
ÅTVIDABERGS KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVKARLEBY KOMMUN
ÄLVSBYNS KOMMUN
ÄNGELHOLMS KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖREBRO KOMMUN
ÖRKELLJUNGA KOMMUN
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
ÖSTHAMMARS KOMMUN
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN
ÖVERKALIX KOMMUN
ÖVERTORNEÅ KOMMUN
REGION BLEKINGE
REGION KALMARLÄN
REGION DALARNA
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
REGION SÖRMLAND
REGION UPPSALA
REGION VÄRMLAND
REGION ÖREBRO LÄN
REGION GÄVLEBORG
REGION KRONOBERG
REGION NORRBOTTEN
REGION VÄSTERBOTTEN
REGION VÄSTMANLAND

13 767 300,00
4 844 700,00
8 027 100,00
9 980 100,00
34 101 000,00
7 754 400,00
37 800 000,00
20 427 324,00
32 444 100,00
99 034 963,00
3 294 000,00
25 893 900,00
11 093 400,00
8 545 500,00
9 499 500,00
8 823 600,00
2 138 425,00
14 245 200,00
10 383 300,00
14 317 200,00
6 346 800,00
8 363 700,00
7 353 900,00
36 206 100,00
11 630 700,00
4 716 000,00
118 884 960,00
8 759 700,00
49 723 200,00
19 734 300,00
12 691 800,00
3 068 100,00
4 142 700,00
6 467 806,00
9 817 840,00
50 585 040,00
17 805 452,00
50 519 880,00
17 435 306,00
49 444 380,00
51 867 000,00
12 084 730,00
34 446 420,00
10 405 465,00
48 627 720,00
47 106 540,00
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2 700 000
1 188 000
1 600 000
1 500 000
4 700 000
1 700 000
0
0
5 400 000
14 100 000
900 000
5 300 000
0
2 188 000
600 000
600 000
700 000
2 200 000
2 100 000
2 900 000
1 400 000
1 588 000
1 700 000
5 300 000
2 000 000
900 000
14 188 000
1 800 000
10 600 000
3 800 000
2 400 000
800 000
888 000
0
0
0
0
16 688 000
12 488 000
11 500 000
17 000 000
24 300 000
0
9 700 000
0
10 088 000

16 467 300
6 032 700
9 627 100
11 480 100
38 801 000
9 454 400
37 800 000
20 427 324
37 844 100
113 134 963
4 194 000
31 193 900
11 093 400
10 733 500
10 099 500
9 423 600
2 838 425
16 445 200
12 483 300
17 217 200
7 746 800
9 951 700
9 053 900
41 506 100
13 630 700
5 616 000
133 072 960
10 559 700
60 323 200
23 534 300
15 091 800
3 868 100
5 030 700
6 467 806
9 817 840
50 585 040
17 805 452
67 207 880
29 923 306
60 944 380
68 867 000
36 384 730
34 446 420
20 105 465
48 627 720
57 194 540

Ny insatsnivå

28 423 000
41 420 000
19 503 000
6 537 000
13 631 000
2 887 000
6 484 000
25 771 000
11 119 000
22 022 000
9 556 000
7 067 000
2 451 000
15 429 000
27 887 000
8 652 000
26 594 000
10 681 000
50 715 000
103 617 600
88 901 000
5 322 000
12 625 000
6 463 000
17 430 000
14 419 000
4 799 000
9 531 000
2 757 000
8 453 000
28 308 000
16 598 000
9 009 000
41 893 000
98 738 400
32 179 000
5 647 000
13 286 000
42 949 000
33 246 000
58 340 000
10 613 000
21 150 000
16 242 000
11 379 000

Insatsnivå 1000
Att betala in exk
förlagslån

2 842 300
11 014 306
1 950 300
653 700
1 363 100
288 700
648 400
2 577 100
1 111 900
2 202 200
955 600
0
245 100
1 542 900
2 788 700
865 200
2 659 400
1 068 100
5 071 500
10 361 760
8 890 100
532 200
1 262 500
646 300
1 743 000
1 441 900
479 900
953 100
0
845 300
2 830 800
1 659 800
748 948
4 189 300
9 873 840
3 217 900
564 700
1 328 600
4 294 900
14 424 041
5 045 002
1 061 300
2 115 000
1 624 200
1 137 900

Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
0,00
6 326 306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 068 100,00
0,00
10 361 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 830 800,00
0,00
0,00
4 189 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 424 041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

309

31 265 300
45 562 000
21 453 300
7 190 700
14 994 100
3 175 700
7 132 400
28 348 100
12 230 900
24 224 200
10 511 600
7 773 700
2 696 100
16 971 900
30 675 700
9 517 200
29 253 400
11 749 100
55 786 500
113 979 360
97 791 100
5 854 200
13 887 500
7 109 300
19 173 000
15 860 900
5 278 900
10 484 100
3 032 700
9 298 300
31 138 800
18 257 800
9 909 900
46 082 300
108 612 240
35 396 900
6 211 700
14 614 600
47 243 900
36 570 600
64 174 000
11 674 300
23 265 000
17 866 200
12 516 900

Insatsnivå 1100
Att betala in exk
förlagslån

5 684 600
15 156 306
3 900 600
1 307 400
2 726 200
577 400
1 296 800
5 154 200
2 223 800
4 404 400
1 911 200
434 892
490 200
3 085 800
5 577 400
1 730 400
5 318 800
2 136 200
10 143 000
20 723 520
17 780 200
1 064 400
2 525 000
1 292 600
3 486 000
2 883 800
959 800
1 906 200
247 690
1 690 600
5 661 600
3 319 600
1 649 848
8 378 600
19 747 680
6 435 800
1 129 400
2 657 200
8 589 800
17 748 641
10 879 002
2 122 600
4 230 000
3 248 400
2 275 800

6 495 000
10 024 000
28 737 000
11 365 000
9 733 000
8 945 000
5 630 000
5 229 000
18 231 000
96 651 200
382 687 000
13 080 000
11 110 000
11 606 000
15 315 000
15 596 000
94 425 600
15 420 000
91 676 000
9 831 000
13 755 000
15 085 000
9 376 000
8 983 000
9 588 000
101 348 000
37 299 000
13 738 000
10 278 000
20 034 000
6 936 000
10 224 000
24 755 000
36 291 000
50 565 000
26 942 000
5 782 000
14 927 000
15 770 000
5 072 000
74 412 000
124 648 000
16 223 000
64 676 000
6 786 000
32 330 000
30 054 000
64 348 000
88 350 000
34 755 000

649 500
1 002 400
2 873 700
3 275 017
973 300
894 500
563 000
522 900
1 823 100
9 665 120
38 268 700
1 308 000
1 111 000
4 979 781
1 531 500
1 559 600
9 442 560
1 542 000
60 110 552
983 100
1 375 500
1 508 500
937 600
898 300
2 331 039
10 134 800
3 729 900
1 373 800
1 027 800
2 003 400
693 600
1 022 400
2 475 500
3 629 100
5 056 500
18 990 510
578 200
1 492 700
1 577 000
507 200
7 441 200
12 464 800
1 622 300
6 467 600
678 600
3 233 000
3 005 400
6 434 800
8 835 000
9 055 125

0,00
0,00
2 873 700,00
1 575 017,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 268 700,00
0,00
0,00
2 379 781,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 410 552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 027 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 690 510,00
0,00
0,00
1 577 000,00
0,00
7 441 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 755 125,00

310

7 144 500
11 026 400
31 610 700
12 501 500
10 706 300
9 839 500
6 193 000
5 751 900
20 054 100
106 316 320
420 955 700
14 388 000
12 221 000
12 766 600
16 846 500
17 155 600
103 868 160
16 962 000
100 843 600
10 814 100
15 130 500
16 593 500
10 313 600
9 881 300
10 546 800
111 482 800
41 028 900
15 111 800
11 305 800
22 037 400
7 629 600
11 246 400
27 230 500
39 920 100
55 621 500
29 636 200
6 360 200
16 419 700
17 347 000
5 579 200
81 853 200
137 112 800
17 845 300
71 143 600
7 464 600
35 563 000
33 059 400
70 782 800
97 185 000
38 230 500

1 299 000
2 004 800
5 747 400
4 411 517
1 946 600
1 789 000
1 126 000
1 045 800
3 646 200
19 330 240
76 537 400
2 616 000
2 222 000
6 140 381
3 063 000
3 119 200
18 885 120
3 084 000
69 278 152
1 966 200
2 751 000
3 017 000
1 875 200
1 796 600
3 289 839
20 269 600
7 459 800
2 747 600
2 055 600
4 006 800
1 387 200
2 044 800
4 951 000
7 258 200
10 113 000
21 684 710
1 156 400
2 985 400
3 154 000
1 014 400
14 882 400
24 929 600
3 244 600
12 935 200
1 357 200
6 466 000
6 010 800
12 869 600
17 670 000
12 530 625

11 800 000
9 795 000
23 241 000
17 462 000
16 105 000
18 359 000
81 826 000
24 114 000
14 648 000
21 016 000
79 144 000
8 269 000
42 334 000
31 705 000
25 376 000
23 781 000
43 574 000
5 664 000
7 492 000
15 252 000
42 568 000
8 256 000
38 761 000
13 178 000
23 269 000
142 653 600
27 522 000
19 027 000
4 913 000
22 946 000
26 030 000
76 088 000
117 948 000
12 177 000
14 299 000
9 969 000
3 068 000
24 215 000
9 549 000
33 887 000
9 323 000
26 428 000
20 006 000
42 903 000
7 109 000
10 243 000
3 663 000
64 465 000
13 057 000
14 498 000

1 180 000
979 500
2 324 100
1 746 200
1 610 500
1 835 900
8 182 600
2 411 400
1 464 800
2 101 600
7 914 400
826 900
4 233 400
22 635 467
2 537 600
2 378 100
4 357 400
566 400
749 200
1 525 200
22 466 960
825 600
3 876 100
1 317 800
2 326 900
14 265 360
2 752 200
1 902 700
491 300
2 294 600
2 603 000
7 608 800
76 522 697
1 217 700
1 429 900
996 900
679 959
2 421 500
954 900
3 388 700
932 300
2 642 800
2 000 600
4 290 300
710 900
1 024 300
312 514
6 446 500
1 305 700
1 449 800

0,00
0,00
0,00
1 746 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 400,00
0,00
0,00
22 635 467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 666 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 265 360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 222 697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
954 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 446 500,00
0,00
0,00

311

12 980 000
10 774 500
25 565 100
19 208 200
17 715 500
20 194 900
90 008 600
26 525 400
16 112 800
23 117 600
87 058 400
9 095 900
46 567 400
34 875 500
27 913 600
26 159 100
47 931 400
6 230 400
8 241 200
16 777 200
46 824 800
9 081 600
42 637 100
14 495 800
25 595 900
156 918 960
30 274 200
20 929 700
5 404 300
25 240 600
28 633 000
83 696 800
129 742 800
13 394 700
15 728 900
10 965 900
3 374 800
26 636 500
10 503 900
37 275 700
10 255 300
29 070 800
22 006 600
47 193 300
7 819 900
11 267 300
4 029 300
70 911 500
14 362 700
15 947 800

2 360 000
1 959 000
4 648 200
3 492 400
3 221 000
3 671 800
16 365 200
4 822 800
2 929 600
4 203 200
15 828 800
1 653 800
8 466 800
25 805 967
5 075 200
4 756 200
8 714 800
1 132 800
1 498 400
3 050 400
26 723 760
1 651 200
7 752 200
2 635 600
4 653 800
28 530 720
5 504 400
3 805 400
982 600
4 589 200
5 206 000
15 217 600
88 317 497
2 435 400
2 859 800
1 993 800
986 759
4 843 000
1 909 800
6 777 400
1 864 600
5 285 600
4 001 200
8 580 600
1 421 800
2 048 600
678 814
12 893 000
2 611 400
2 899 600

10 352 000
5 803 000
9 511 000
7 085 000
126 226 400
58 669 000
4 176 000
19 714 000
10 192 000
53 508 000
27 500 000
30 451 000
5 856 000
13 031 000
6 812 000
15 054 000
12 828 000
26 301 000
11 469 000
11 551 000
6 052 000
37 316 000
7 338 000
42 184 000
5 387 000
58 003 000
6 724 000
28 221 000
10 748 000
21 925 000
16 750 000
37 833 000
48 130 000
19 065 000
18 415 000
18 711 000
72 024 000
4 431 000
15 167 000
53 555 000
10 712 000
19 776 000
70 251 000
74 041 000
2 516 000
9 006 000
22 994 000
25 275 000
4 106 000
5 955 000

1 035 200
580 300
951 100
708 500
12 622 640
5 866 900
417 600
1 971 400
1 019 200
5 350 800
2 750 000
3 045 100
585 600
1 303 100
681 200
1 505 400
1 282 800
2 630 100
1 146 900
1 155 100
875 009
3 731 600
733 800
4 218 400
538 700
5 800 300
672 400
2 822 100
517 846
2 192 500
12 365 787
3 783 300
4 813 000
1 906 500
1 841 500
1 871 100
7 202 400
443 100
1 516 700
5 355 500
1 071 200
1 977 600
7 025 100
7 404 100
251 600
900 600
2 299 400
2 527 500
410 600
595 500

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 866 900,00
0,00
0,00
0,00
5 350 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275 009,00
3 731 600,00
733 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 365 787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 355 500,00
0,00
0,00
7 025 100,00
7 404 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

312

11 387 200
6 383 300
10 462 100
7 793 500
138 849 040
64 535 900
4 593 600
21 685 400
11 211 200
58 858 800
30 250 000
33 496 100
6 441 600
14 334 100
7 493 200
16 559 400
14 110 800
28 931 100
12 615 900
12 706 100
6 657 200
41 047 600
8 071 800
46 402 400
5 925 700
63 803 300
7 396 400
31 043 100
11 822 800
24 117 500
18 425 000
41 616 300
52 943 000
20 971 500
20 256 500
20 582 100
79 226 400
4 874 100
16 683 700
58 910 500
11 783 200
21 753 600
77 276 100
81 445 100
2 767 600
9 906 600
25 293 400
27 802 500
4 516 600
6 550 500

2 070 400
1 160 600
1 902 200
1 417 000
25 245 280
11 733 800
835 200
3 942 800
2 038 400
10 701 600
5 500 000
6 090 200
1 171 200
2 606 200
1 362 400
3 010 800
2 565 600
5 260 200
2 293 800
2 310 200
1 480 209
7 463 200
1 467 600
8 436 800
1 077 400
11 600 600
1 344 800
5 644 200
1 592 646
4 385 000
14 040 787
7 566 600
9 626 000
3 813 000
3 683 000
3 742 200
14 404 800
886 200
3 033 400
10 711 000
2 142 400
3 955 200
14 050 200
14 808 200
503 200
1 801 200
4 598 800
5 055 000
821 200
1 191 000

33 878 000
12 694 000
11 712 000
46 110 000
13 425 000
9 918 000
14 268 000
20 462 000
10 506 000
15 334 000
11 086 000
11 100 000
25 456 000
14 402 000
91 788 000
17 160 000
12 346 000
10 864 000
12 846 000
20 245 000
18 025 000
12 198 000
15 315 000
13 007 000
11 992 000
7 125 000
11 640 000
18 416 000
43 359 000
56 929 000
11 864 000
46 177 000
9 072 000
53 517 000
23 244 000
113 690 400
25 287 000
41 816 000
186 735 400
9 222 000
7 393 000
13 372 000
7 657 000
31 969 000
6 694 000
15 597 000
60 422 000
12 003 000
26 647 000
6 805 000

3 387 800
1 269 400
1 171 200
4 611 000
1 342 500
991 800
9 317 165
2 046 200
1 050 600
1 533 400
1 108 600
1 110 000
2 545 600
1 440 200
9 178 800
1 716 000
1 234 600
1 086 400
6 486 411
2 024 500
1 802 500
1 219 800
1 531 500
1 300 700
1 199 200
1 523 563
1 164 000
1 841 600
4 335 900
5 692 900
1 186 400
4 617 700
907 200
5 351 700
2 324 400
11 369 040
2 528 700
4 181 600
18 673 540
922 200
739 300
1 337 200
765 700
3 196 900
669 400
1 559 700
6 042 200
4 380 445
2 664 700
680 500

0,00
0,00
0,00
4 611 000,00
0,00
0,00
9 317 165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 178 800,00
0,00
0,00
1 086 400,00
6 486 411,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 563,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 617 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 181 600,00
18 673 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 196 900,00
0,00
1 559 700,00
0,00
2 380 445,00
0,00
0,00

313

37 265 800
13 963 400
12 883 200
50 721 000
14 767 500
10 909 800
15 694 800
22 508 200
11 556 600
16 867 400
12 194 600
12 210 000
28 001 600
15 842 200
100 966 800
18 876 000
13 580 600
11 950 400
14 130 600
22 269 500
19 827 500
13 417 800
16 846 500
14 307 700
13 191 200
7 837 500
12 804 000
20 257 600
47 694 900
62 621 900
13 050 400
50 794 700
9 979 200
58 868 700
25 568 400
125 059 440
27 815 700
45 997 600
205 408 940
10 144 200
8 132 300
14 709 200
8 422 700
35 165 900
7 363 400
17 156 700
66 464 200
13 203 300
29 311 700
7 485 500

6 775 600
2 538 800
2 342 400
9 222 000
2 685 000
1 983 600
10 743 965
4 092 400
2 101 200
3 066 800
2 217 200
2 220 000
5 091 200
2 880 400
18 357 600
3 432 000
2 469 200
2 172 800
7 771 011
4 049 000
3 605 000
2 439 600
3 063 000
2 601 400
2 398 400
2 236 063
2 328 000
3 683 200
8 671 800
11 385 800
2 372 800
9 235 400
1 814 400
10 703 400
4 648 800
22 738 080
5 057 400
8 363 200
37 347 080
1 844 400
1 478 600
2 674 400
1 531 400
6 393 800
1 338 800
3 119 400
12 084 400
5 580 745
5 329 400
1 361 000

15 297 000
5 383 000
8 919 000
11 089 000
37 890 000
8 616 000
42 000 000
34 560 000
36 049 000
86 970 000
3 660 000
28 771 000
12 326 000
9 495 000
10 555 000
9 804 000
2 794 000
15 828 000
11 537 000
15 908 000
7 052 000
9 293 000
8 171 000
40 229 000
12 923 000
5 240 000
132 094 400
9 733 000
55 248 000
21 927 000
14 102 000
3 409 000
4 603 000
31 921 200
49 089 200
56 205 600
26 162 000
56 133 200
76 742 600
54 938 200
57 630 000
57 476 400
38 273 800
50 018 600
54 030 800
52 340 600

1 529 700
538 300
891 900
1 108 900
3 789 000
861 600
4 200 000
14 132 676
3 604 900
0
366 000
2 877 100
1 232 600
949 500
1 055 500
980 400
655 575
1 582 800
1 153 700
1 590 800
705 200
929 300
817 100
4 022 900
1 292 300
524 000
13 209 440
973 300
5 524 800
2 192 700
1 410 200
340 900
460 300
25 453 394
39 271 360
5 620 560
8 356 548
5 613 320
59 307 294
5 493 820
5 763 000
45 391 670
3 827 380
39 613 135
5 403 080
5 234 060

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 200 000,00
14 132 676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 232 600,00
0,00
455 500,00
380 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 453 394,00
39 271 360,00
5 620 560,00
8 356 548,00
0,00
46 819 294,00
0,00
0,00
21 091 670,00
3 827 380,00
29 913 135,00
5 403 080,00
0,00

314

16 826 700
5 921 300
9 810 900
12 197 900
41 679 000
9 477 600
46 200 000
38 016 000
39 653 900
95 667 000
4 026 000
31 648 100
13 558 600
10 444 500
11 610 500
10 784 400
3 073 400
17 410 800
12 690 700
17 498 800
7 757 200
10 222 300
8 988 100
44 251 900
14 215 300
5 764 000
145 303 840
10 706 300
60 772 800
24 119 700
15 512 200
3 749 900
5 063 300
35 113 320
53 998 120
61 826 160
28 778 200
61 746 520
84 416 860
60 432 020
63 393 000
63 224 040
42 101 180
55 020 460
59 433 880
57 574 660

3 059 400
1 076 600
1 783 800
2 217 800
7 578 000
1 723 200
8 400 000
17 588 676
7 209 800
0
732 000
5 754 200
2 465 200
1 899 000
2 111 000
1 960 800
934 975
3 165 600
2 307 400
3 181 600
1 410 400
1 858 600
1 634 200
8 045 800
2 584 600
1 048 000
26 418 880
1 946 600
11 049 600
4 385 400
2 820 400
681 800
920 600
28 645 514
44 180 280
11 241 120
10 972 748
11 226 640
66 981 554
10 987 640
11 526 000
51 139 310
7 654 760
44 614 995
10 806 160
10 468 120

nsatsnivå 1100
Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
2 284 600
10 468 306
512 600
207 400
638 200
0
8 800
554 200
723 800
304 400
0
0
0
785 800
0
130 400
118 800
2 136 200
3 643 000
20 723 520
3 192 200
176 400
525 000
0
586 000
683 800
359 800
406 200
0
390 600
5 661 600
119 600
49 848
8 378 600
2 447 680
635 800
129 400
757 200
2 989 800
17 748 641
3 379 002
0
130 000
748 400
175 800

34 107 600
49 704 000
23 403 600
7 844 400
16 357 200
3 464 400
7 780 800
30 925 200
13 342 800
26 426 400
11 467 200
8 480 400
2 941 200
18 514 800
33 464 400
10 382 400
31 912 800
12 817 200
60 858 000
124 341 120
106 681 200
6 386 400
15 150 000
7 755 600
20 916 000
17 302 800
5 758 800
11 437 200
3 308 400
10 143 600
33 969 600
19 917 600
10 810 800
50 271 600
118 486 080
38 614 800
6 776 400
15 943 200
51 538 800
39 895 200
70 008 000
12 735 600
25 380 000
19 490 400
13 654 800

Insatsnivå 1200
Att betala in exk
förlagslån

8 526 900
19 298 306
5 850 900
1 961 100
4 089 300
866 100
1 945 200
7 731 300
3 335 700
6 606 600
2 866 800
1 141 592
735 300
4 628 700
8 366 100
2 595 600
7 978 200
3 204 300
15 214 500
31 085 280
26 670 300
1 596 600
3 787 500
1 938 900
5 229 000
4 325 700
1 439 700
2 859 300
523 390
2 535 900
8 492 400
4 979 400
2 550 748
12 567 900
29 621 520
9 653 700
1 694 100
3 985 800
12 884 700
21 073 241
16 713 002
3 183 900
6 345 000
4 872 600
3 413 700

315

Insatsnivå 1300
Att betala om
Ny insatsnivå
förlagslånet redan
betalats in
5 126 900
14 610 306
2 462 900
861 100
2 001 300
166 100
657 200
3 131 300
1 835 700
2 506 600
778 800
0
135 300
2 328 700
2 478 100
995 600
2 778 200
3 204 300
8 714 500
31 085 280
12 082 300
708 600
1 787 500
250 900
2 329 000
2 125 700
839 700
1 359 300
0
1 235 900
8 492 400
1 779 400
950 748
12 567 900
12 321 520
3 853 700
694 100
2 085 800
7 284 700
21 073 241
9 213 002
983 900
2 245 000
2 372 600
1 313 700

36 949 900
53 846 000
25 353 900
8 498 100
17 720 300
3 753 100
8 429 200
33 502 300
14 454 700
28 628 600
12 422 800
9 187 100
3 186 300
20 057 700
36 253 100
11 247 600
34 572 200
13 885 300
65 929 500
134 702 880
115 571 300
6 918 600
16 412 500
8 401 900
22 659 000
18 744 700
6 238 700
12 390 300
3 584 100
10 988 900
36 800 400
21 577 400
11 711 700
54 460 900
128 359 920
41 832 700
7 341 100
17 271 800
55 833 700
43 219 800
75 842 000
13 796 900
27 495 000
21 114 600
14 792 700

0
0
5 747 400
2 711 517
646 600
289 000
26 000
0
46 200
7 830 240
76 537 400
16 000
222 000
3 540 381
963 000
0
3 185 120
596 000
55 578 152
0
51 000
717 000
275 200
108 600
901 839
2 981 600
559 800
0
2 055 600
218 800
187 200
0
1 263 000
3 058 200
1 513 000
18 384 710
0
585 400
3 154 000
0
14 882 400
4 029 600
244 600
1 435 200
157 200
1 066 000
1 610 800
4 769 600
1 670 000
8 230 625

7 794 000
12 028 800
34 484 400
13 638 000
11 679 600
10 734 000
6 756 000
6 274 800
21 877 200
115 981 440
459 224 400
15 696 000
13 332 000
13 927 200
18 378 000
18 715 200
113 310 720
18 504 000
110 011 200
11 797 200
16 506 000
18 102 000
11 251 200
10 779 600
11 505 600
121 617 600
44 758 800
16 485 600
12 333 600
24 040 800
8 323 200
12 268 800
29 706 000
43 549 200
60 678 000
32 330 400
6 938 400
17 912 400
18 924 000
6 086 400
89 294 400
149 577 600
19 467 600
77 611 200
8 143 200
38 796 000
36 064 800
77 217 600
106 020 000
41 706 000

1 948 500
3 007 200
8 621 100
5 548 017
2 919 900
2 683 500
1 689 000
1 568 700
5 469 300
28 995 360
114 806 100
3 924 000
3 333 000
7 300 981
4 594 500
4 678 800
28 327 680
4 626 000
78 445 752
2 949 300
4 126 500
4 525 500
2 812 800
2 694 900
4 248 639
30 404 400
11 189 700
4 121 400
3 083 400
6 010 200
2 080 800
3 067 200
7 426 500
10 887 300
15 169 500
24 378 910
1 734 600
4 478 100
4 731 000
1 521 600
22 323 600
37 394 400
4 866 900
19 402 800
2 035 800
9 699 000
9 016 200
19 304 400
26 505 000
16 006 125

316

648 500
907 200
8 621 100
3 848 017
1 619 900
1 183 500
589 000
468 700
1 869 300
17 495 360
114 806 100
1 324 000
1 333 000
4 700 981
2 494 500
1 390 800
12 627 680
2 138 000
64 745 752
749 300
1 426 500
2 225 500
1 212 800
1 006 900
1 860 639
13 116 400
4 289 700
1 233 400
3 083 400
2 222 200
880 800
767 200
3 738 500
6 687 300
6 569 500
21 078 910
446 600
2 078 100
4 731 000
321 600
22 323 600
16 494 400
1 866 900
7 902 800
835 800
4 299 000
4 616 200
11 204 400
10 505 000
11 706 125

8 443 500
13 031 200
37 358 100
14 774 500
12 652 900
11 628 500
7 319 000
6 797 700
23 700 300
125 646 560
497 493 100
17 004 000
14 443 000
15 087 800
19 909 500
20 274 800
122 753 280
20 046 000
119 178 800
12 780 300
17 881 500
19 610 500
12 188 800
11 677 900
12 464 400
131 752 400
48 488 700
17 859 400
13 361 400
26 044 200
9 016 800
13 291 200
32 181 500
47 178 300
65 734 500
35 024 600
7 516 600
19 405 100
20 501 000
6 593 600
96 735 600
162 042 400
21 089 900
84 078 800
8 821 800
42 029 000
39 070 200
83 652 400
114 855 000
45 181 500

60 000
0
48 200
3 492 400
633 000
0
5 765 200
622 800
229 600
2 003 200
8 028 800
453 800
966 800
25 805 967
75 200
856 200
3 814 800
132 800
498 400
350 400
19 923 760
51 200
952 200
0
1 453 800
28 530 720
904 400
305 400
94 600
2 089 200
306 000
5 629 600
70 017 497
0
259 800
0
286 759
143 000
1 909 800
1 077 400
64 600
1 885 600
0
480 600
121 800
548 600
0
12 893 000
311 400
599 600

14 160 000
11 754 000
27 889 200
20 954 400
19 326 000
22 030 800
98 191 200
28 936 800
17 577 600
25 219 200
94 972 800
9 922 800
50 800 800
38 046 000
30 451 200
28 537 200
52 288 800
6 796 800
8 990 400
18 302 400
51 081 600
9 907 200
46 513 200
15 813 600
27 922 800
171 184 320
33 026 400
22 832 400
5 895 600
27 535 200
31 236 000
91 305 600
141 537 600
14 612 400
17 158 800
11 962 800
3 681 600
29 058 000
11 458 800
40 664 400
11 187 600
31 713 600
24 007 200
51 483 600
8 530 800
12 291 600
4 395 600
77 358 000
15 668 400
17 397 600

3 540 000
2 938 500
6 972 300
5 238 600
4 831 500
5 507 700
24 547 800
7 234 200
4 394 400
6 304 800
23 743 200
2 480 700
12 700 200
28 976 467
7 612 800
7 134 300
13 072 200
1 699 200
2 247 600
4 575 600
30 980 560
2 476 800
11 628 300
3 953 400
6 980 700
42 796 080
8 256 600
5 708 100
1 473 900
6 883 800
7 809 000
22 826 400
100 112 297
3 653 100
4 289 700
2 990 700
1 293 559
7 264 500
2 864 700
10 166 100
2 796 900
7 928 400
6 001 800
12 870 900
2 132 700
3 072 900
1 045 114
19 339 500
3 917 100
4 349 400

317

1 240 000
938 500
2 372 300
5 238 600
2 243 500
1 307 700
13 947 800
3 034 200
1 694 400
4 104 800
15 943 200
1 280 700
5 200 200
28 976 467
2 612 800
3 234 300
8 172 200
699 200
1 247 600
1 875 600
24 180 560
876 800
4 828 300
1 253 400
3 780 700
42 796 080
3 656 600
2 208 100
585 900
4 383 800
2 909 000
13 238 400
81 812 297
1 165 100
1 689 700
990 700
593 559
2 564 500
2 864 700
4 466 100
996 900
4 528 400
1 801 800
4 770 900
832 700
1 572 900
245 114
19 339 500
1 617 100
2 049 400

15 340 000
12 733 500
30 213 300
22 700 600
20 936 500
23 866 700
106 373 800
31 348 200
19 042 400
27 320 800
102 887 200
10 749 700
55 034 200
41 216 500
32 988 800
30 915 300
56 646 200
7 363 200
9 739 600
19 827 600
55 338 400
10 732 800
50 389 300
17 131 400
30 249 700
185 449 680
35 778 600
24 735 100
6 386 900
29 829 800
33 839 000
98 914 400
153 332 400
15 830 100
18 588 700
12 959 700
3 988 400
31 479 500
12 413 700
44 053 100
12 119 900
34 356 400
26 007 800
55 773 900
9 241 700
13 315 900
4 761 900
83 804 500
16 974 100
18 847 400

770 400
260 600
202 200
117 000
4 245 280
11 733 800
35 200
342 800
438 400
10 701 600
900 000
90 200
271 200
118 200
362 400
1 010 800
65 600
960 200
0
110 200
880 209
7 463 200
1 467 600
2 536 800
0
3 800 600
144 800
544 200
0
585 000
14 040 787
2 578 600
2 426 000
313 000
183 000
454 200
4 516 800
186 200
633 400
10 711 000
342 400
0
14 050 200
14 808 200
0
0
1 898 800
555 000
121 200
0

12 422 400
6 963 600
11 413 200
8 502 000
151 471 680
70 402 800
5 011 200
23 656 800
12 230 400
64 209 600
33 000 000
36 541 200
7 027 200
15 637 200
8 174 400
18 064 800
15 393 600
31 561 200
13 762 800
13 861 200
7 262 400
44 779 200
8 805 600
50 620 800
6 464 400
69 603 600
8 068 800
33 865 200
12 897 600
26 310 000
20 100 000
45 399 600
57 756 000
22 878 000
22 098 000
22 453 200
86 428 800
5 317 200
18 200 400
64 266 000
12 854 400
23 731 200
84 301 200
88 849 200
3 019 200
10 807 200
27 592 800
30 330 000
4 927 200
7 146 000

3 105 600
1 740 900
2 853 300
2 125 500
37 867 920
17 600 700
1 252 800
5 914 200
3 057 600
16 052 400
8 250 000
9 135 300
1 756 800
3 909 300
2 043 600
4 516 200
3 848 400
7 890 300
3 440 700
3 465 300
2 085 409
11 194 800
2 201 400
12 655 200
1 616 100
17 400 900
2 017 200
8 466 300
2 667 446
6 577 500
15 715 787
11 349 900
14 439 000
5 719 500
5 524 500
5 613 300
21 607 200
1 329 300
4 550 100
16 066 500
3 213 600
5 932 800
21 075 300
22 212 300
754 800
2 701 800
6 898 200
7 582 500
1 231 800
1 786 500

318

1 805 600
840 900
1 153 300
825 500
16 867 920
17 600 700
452 800
2 314 200
1 457 600
16 052 400
3 650 000
3 135 300
856 800
1 421 300
1 043 600
2 516 200
1 348 400
3 590 300
740 700
1 265 300
1 485 409
11 194 800
2 201 400
6 755 200
516 100
9 600 900
817 200
3 366 300
767 446
2 777 500
15 715 787
6 361 900
7 239 000
2 219 500
2 024 500
2 325 300
11 719 200
629 300
2 150 100
16 066 500
1 413 600
1 732 800
21 075 300
22 212 300
54 800
801 800
4 198 200
3 082 500
531 800
486 500

13 457 600
7 543 900
12 364 300
9 210 500
164 094 320
76 269 700
5 428 800
25 628 200
13 249 600
69 560 400
35 750 000
39 586 300
7 612 800
16 940 300
8 855 600
19 570 200
16 676 400
34 191 300
14 909 700
15 016 300
7 867 600
48 510 800
9 539 400
54 839 200
7 003 100
75 403 900
8 741 200
36 687 300
13 972 400
28 502 500
21 775 000
49 182 900
62 569 000
24 784 500
23 939 500
24 324 300
93 631 200
5 760 300
19 717 100
69 621 500
13 925 600
25 708 800
91 326 300
96 253 300
3 270 800
11 707 800
29 892 200
32 857 500
5 337 800
7 741 500

875 600
638 800
142 400
9 222 000
397 000
0
10 743 965
1 492 400
101 200
0
429 200
220 000
91 200
480 400
18 357 600
432 000
769 200
2 172 800
7 771 011
661 000
205 000
0
875 000
401 400
0
736 063
0
0
1 271 800
4 697 800
172 800
9 235 400
214 400
4 515 400
760 800
10 738 080
1 557 400
8 363 200
37 347 080
244 400
378 600
174 400
243 400
6 393 800
150 800
3 119 400
5 684 400
3 580 745
629 400
161 000

40 653 600
15 232 800
14 054 400
55 332 000
16 110 000
11 901 600
17 121 600
24 554 400
12 607 200
18 400 800
13 303 200
13 320 000
30 547 200
17 282 400
110 145 600
20 592 000
14 815 200
13 036 800
15 415 200
24 294 000
21 630 000
14 637 600
18 378 000
15 608 400
14 390 400
8 550 000
13 968 000
22 099 200
52 030 800
68 314 800
14 236 800
55 412 400
10 886 400
64 220 400
27 892 800
136 428 480
30 344 400
50 179 200
224 082 480
11 066 400
8 871 600
16 046 400
9 188 400
38 362 800
8 032 800
18 716 400
72 506 400
14 403 600
31 976 400
8 166 000

10 163 400
3 808 200
3 513 600
13 833 000
4 027 500
2 975 400
12 170 765
6 138 600
3 151 800
4 600 200
3 325 800
3 330 000
7 636 800
4 320 600
27 536 400
5 148 000
3 703 800
3 259 200
9 055 611
6 073 500
5 407 500
3 659 400
4 594 500
3 902 100
3 597 600
2 948 563
3 492 000
5 524 800
13 007 700
17 078 700
3 559 200
13 853 100
2 721 600
16 055 100
6 973 200
34 107 120
7 586 100
12 544 800
56 020 620
2 766 600
2 217 900
4 011 600
2 297 100
9 590 700
2 008 200
4 679 100
18 126 600
6 781 045
7 994 100
2 041 500

319

4 263 400
1 908 200
1 313 600
13 833 000
1 739 500
775 400
12 170 765
3 538 600
1 151 800
1 312 200
1 537 800
1 330 000
2 636 800
1 920 600
27 536 400
2 148 000
2 003 800
3 259 200
9 055 611
2 685 500
2 007 500
1 159 400
2 406 500
1 702 100
1 097 600
1 448 563
1 092 000
1 824 800
5 607 700
10 390 700
1 359 200
13 853 100
1 121 600
9 867 100
3 085 200
22 107 120
4 086 100
12 544 800
56 020 620
1 166 600
1 117 900
1 511 600
1 009 100
9 590 700
820 200
4 679 100
11 726 600
4 781 045
3 294 100
841 500

44 041 400
16 502 200
15 225 600
59 943 000
17 452 500
12 893 400
18 548 400
26 600 600
13 657 800
19 934 200
14 411 800
14 430 000
33 092 800
18 722 600
119 324 400
22 308 000
16 049 800
14 123 200
16 699 800
26 318 500
23 432 500
15 857 400
19 909 500
16 909 100
15 589 600
9 262 500
15 132 000
23 940 800
56 366 700
74 007 700
15 423 200
60 030 100
11 793 600
69 572 100
30 217 200
147 797 520
32 873 100
54 360 800
242 756 020
11 988 600
9 610 900
17 383 600
9 954 100
41 559 700
8 702 200
20 276 100
78 548 600
15 603 900
34 641 100
8 846 500

359 400
0
183 800
717 800
2 878 000
23 200
8 400 000
17 588 676
1 809 800
0
0
454 200
2 465 200
0
1 511 000
1 360 800
234 975
965 600
207 400
281 600
10 400
270 600
0
2 745 800
584 600
148 000
12 230 880
146 600
449 600
585 400
420 400
0
32 600
28 645 514
44 180 280
11 241 120
10 972 748
0
54 493 554
0
0
26 839 310
7 654 760
34 914 995
10 806 160
380 120

18 356 400
6 459 600
10 702 800
13 306 800
45 468 000
10 339 200
50 400 000
41 472 000
43 258 800
104 364 000
4 392 000
34 525 200
14 791 200
11 394 000
12 666 000
11 764 800
3 352 800
18 993 600
13 844 400
19 089 600
8 462 400
11 151 600
9 805 200
48 274 800
15 507 600
6 288 000
158 513 280
11 679 600
66 297 600
26 312 400
16 922 400
4 090 800
5 523 600
38 305 440
58 907 040
67 446 720
31 394 400
67 359 840
92 091 120
65 925 840
69 156 000
68 971 680
45 928 560
60 022 320
64 836 960
62 808 720

4 589 100
1 614 900
2 675 700
3 326 700
11 367 000
2 584 800
12 600 000
21 044 676
10 814 700
5 329 037
1 098 000
8 631 300
3 697 800
2 848 500
3 166 500
2 941 200
1 214 375
4 748 400
3 461 100
4 772 400
2 115 600
2 787 900
2 451 300
12 068 700
3 876 900
1 572 000
39 628 320
2 919 900
16 574 400
6 578 100
4 230 600
1 022 700
1 380 900
31 837 634
49 089 200
16 861 680
13 588 948
16 839 960
74 655 814
16 481 460
17 289 000
56 886 950
11 482 140
49 616 855
16 209 240
15 702 180

320

1 889 100
426 900
1 075 700
1 826 700
6 667 000
884 800
12 600 000
21 044 676
5 414 700
0
198 000
3 331 300
3 697 800
660 500
2 566 500
2 341 200
514 375
2 548 400
1 361 100
1 872 400
715 600
1 199 900
751 300
6 768 700
1 876 900
672 000
25 440 320
1 119 900
5 974 400
2 778 100
1 830 600
222 700
492 900
31 837 634
49 089 200
16 861 680
13 588 948
151 960
62 167 814
4 981 460
289 000
32 586 950
11 482 140
39 916 855
16 209 240
5 614 180

19 886 100
6 997 900
11 594 700
14 415 700
49 257 000
11 200 800
54 600 000
44 928 000
46 863 700
113 061 000
4 758 000
37 402 300
16 023 800
12 343 500
13 721 500
12 745 200
3 632 200
20 576 400
14 998 100
20 680 400
9 167 600
12 080 900
10 622 300
52 297 700
16 799 900
6 812 000
171 722 720
12 652 900
71 822 400
28 505 100
18 332 600
4 431 700
5 983 900
41 497 560
63 815 960
73 067 280
34 010 600
72 973 160
99 765 380
71 419 660
74 919 000
74 719 320
49 755 940
65 024 180
70 240 040
68 042 780

Insatsnivå 1300
Att betala in exk
förlagslån

11 369 200
23 440 306
7 801 200
2 614 800
5 452 400
1 154 800
2 593 600
10 308 400
4 447 600
8 808 800
3 822 400
1 848 292
980 400
6 171 600
11 154 800
3 460 800
10 637 600
4 272 400
20 286 000
41 447 040
35 560 400
2 128 800
5 050 000
2 585 200
6 972 000
5 767 600
1 919 600
3 812 400
799 090
3 381 200
11 323 200
6 639 200
3 451 648
16 757 200
39 495 360
12 871 600
2 258 800
5 314 400
17 179 600
24 397 841
22 547 002
4 245 200
8 460 000
6 496 800
4 551 600

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in
7 969 200
18 752 306
4 413 200
1 514 800
3 364 400
454 800
1 305 600
5 708 400
2 947 600
4 708 800
1 734 400
648 292
380 400
3 871 600
5 266 800
1 860 800
5 437 600
4 272 400
13 786 000
41 447 040
20 972 400
1 240 800
3 050 000
897 200
4 072 000
3 567 600
1 319 600
2 312 400
99 090
2 081 200
11 323 200
3 439 200
1 851 648
16 757 200
22 195 360
7 071 600
1 258 800
3 414 400
11 579 600
24 397 841
15 047 002
2 045 200
4 360 000
3 996 800
2 451 600

321

2 598 000
4 009 600
11 494 800
6 684 517
3 893 200
3 578 000
2 252 000
2 091 600
7 292 400
38 660 480
153 074 800
5 232 000
4 444 000
8 461 581
6 126 000
6 238 400
37 770 240
6 168 000
87 613 352
3 932 400
5 502 000
6 034 000
3 750 400
3 593 200
5 207 439
40 539 200
14 919 600
5 495 200
4 111 200
8 013 600
2 774 400
4 089 600
9 902 000
14 516 400
20 226 000
27 073 110
2 312 800
5 970 800
6 308 000
2 028 800
29 764 800
49 859 200
6 489 200
25 870 400
2 714 400
12 932 000
12 021 600
25 739 200
35 340 000
19 481 625

1 298 000
1 909 600
11 494 800
4 984 517
2 593 200
2 078 000
1 152 000
991 600
3 692 400
27 160 480
153 074 800
2 632 000
2 444 000
5 861 581
4 026 000
2 950 400
22 070 240
3 680 000
73 913 352
1 732 400
2 802 000
3 734 000
2 150 400
1 905 200
2 819 439
23 251 200
8 019 600
2 607 200
4 111 200
4 225 600
1 574 400
1 789 600
6 214 000
10 316 400
11 626 000
23 773 110
1 024 800
3 570 800
6 308 000
828 800
29 764 800
28 959 200
3 489 200
14 370 400
1 514 400
7 532 000
7 621 600
17 639 200
19 340 000
15 181 625

322

4 720 000
3 918 000
9 296 400
6 984 800
6 442 000
7 343 600
32 730 400
9 645 600
5 859 200
8 406 400
31 657 600
3 307 600
16 933 600
32 146 967
10 150 400
9 512 400
17 429 600
2 265 600
2 996 800
6 100 800
35 237 360
3 302 400
15 504 400
5 271 200
9 307 600
57 061 440
11 008 800
7 610 800
1 965 200
9 178 400
10 412 000
30 435 200
111 907 097
4 870 800
5 719 600
3 987 600
1 600 359
9 686 000
3 819 600
13 554 800
3 729 200
10 571 200
8 002 400
17 161 200
2 843 600
4 097 200
1 411 414
25 786 000
5 222 800
5 799 200

2 420 000
1 918 000
4 696 400
6 984 800
3 854 000
3 143 600
22 130 400
5 445 600
3 159 200
6 206 400
23 857 600
2 107 600
9 433 600
32 146 967
5 150 400
5 612 400
12 529 600
1 265 600
1 996 800
3 400 800
28 437 360
1 702 400
8 704 400
2 571 200
6 107 600
57 061 440
6 408 800
4 110 800
1 077 200
6 678 400
5 512 000
20 847 200
93 607 097
2 382 800
3 119 600
1 987 600
900 359
4 986 000
3 819 600
7 854 800
1 929 200
7 171 200
3 802 400
9 061 200
1 543 600
2 597 200
611 414
25 786 000
2 922 800
3 499 200

323

4 140 800
2 321 200
3 804 400
2 834 000
50 490 560
23 467 600
1 670 400
7 885 600
4 076 800
21 403 200
11 000 000
12 180 400
2 342 400
5 212 400
2 724 800
6 021 600
5 131 200
10 520 400
4 587 600
4 620 400
2 690 609
14 926 400
2 935 200
16 873 600
2 154 800
23 201 200
2 689 600
11 288 400
3 742 246
8 770 000
17 390 787
15 133 200
19 252 000
7 626 000
7 366 000
7 484 400
28 809 600
1 772 400
6 066 800
21 422 000
4 284 800
7 910 400
28 100 400
29 616 400
1 006 400
3 602 400
9 197 600
10 110 000
1 642 400
2 382 000

2 840 800
1 421 200
2 104 400
1 534 000
29 490 560
23 467 600
870 400
4 285 600
2 476 800
21 403 200
6 400 000
6 180 400
1 442 400
2 724 400
1 724 800
4 021 600
2 631 200
6 220 400
1 887 600
2 420 400
2 090 609
14 926 400
2 935 200
10 973 600
1 054 800
15 401 200
1 489 600
6 188 400
1 842 246
4 970 000
17 390 787
10 145 200
12 052 000
4 126 000
3 866 000
4 196 400
18 921 600
1 072 400
3 666 800
21 422 000
2 484 800
3 710 400
28 100 400
29 616 400
306 400
1 702 400
6 497 600
5 610 000
942 400
1 082 000

324

13 551 200
5 077 600
4 684 800
18 444 000
5 370 000
3 967 200
13 597 565
8 184 800
4 202 400
6 133 600
4 434 400
4 440 000
10 182 400
5 760 800
36 715 200
6 864 000
4 938 400
4 345 600
10 340 211
8 098 000
7 210 000
4 879 200
6 126 000
5 202 800
4 796 800
3 661 063
4 656 000
7 366 400
17 343 600
22 771 600
4 745 600
18 470 800
3 628 800
21 406 800
9 297 600
45 476 160
10 114 800
16 726 400
74 694 160
3 688 800
2 957 200
5 348 800
3 062 800
12 787 600
2 677 600
6 238 800
24 168 800
7 981 345
10 658 800
2 722 000

7 651 200
3 177 600
2 484 800
18 444 000
3 082 000
1 767 200
13 597 565
5 584 800
2 202 400
2 845 600
2 646 400
2 440 000
5 182 400
3 360 800
36 715 200
3 864 000
3 238 400
4 345 600
10 340 211
4 710 000
3 810 000
2 379 200
3 938 000
3 002 800
2 296 800
2 161 063
2 256 000
3 666 400
9 943 600
16 083 600
2 545 600
18 470 800
2 028 800
15 218 800
5 409 600
33 476 160
6 614 800
16 726 400
74 694 160
2 088 800
1 857 200
2 848 800
1 774 800
12 787 600
1 489 600
6 238 800
17 768 800
5 981 345
5 958 800
1 522 000

325

6 118 800
2 153 200
3 567 600
4 435 600
15 156 000
3 446 400
16 800 000
24 500 676
14 419 600
14 026 037
1 464 000
11 508 400
4 930 400
3 798 000
4 222 000
3 921 600
1 493 775
6 331 200
4 614 800
6 363 200
2 820 800
3 717 200
3 268 400
16 091 600
5 169 200
2 096 000
52 837 760
3 893 200
22 099 200
8 770 800
5 640 800
1 363 600
1 841 200
35 029 754
53 998 120
22 482 240
16 205 148
22 453 280
82 330 074
21 975 280
23 052 000
62 634 590
15 309 520
54 618 715
21 612 320
20 936 240

3 418 800
965 200
1 967 600
2 935 600
10 456 000
1 746 400
16 800 000
24 500 676
9 019 600
0
564 000
6 208 400
4 930 400
1 610 000
3 622 000
3 321 600
793 775
4 131 200
2 514 800
3 463 200
1 420 800
2 129 200
1 568 400
10 791 600
3 169 200
1 196 000
38 649 760
2 093 200
11 499 200
4 970 800
3 240 800
563 600
953 200
35 029 754
53 998 120
22 482 240
16 205 148
5 765 280
69 842 074
10 475 280
6 052 000
38 334 590
15 309 520
44 918 715
21 612 320
10 848 240

-73 963

326

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-02

1(1)
Referens

KS 2020/00591

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

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas
2. Ändringar gäller fr o m den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i
kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges
Kommuner och Regioners, SKR:s, modell med tidsfaktorer, med anpassningar
utefter de lokala förutsättningarna. Tidsfaktorn multipliceras sedan med
gällande timtaxa. Tidsfaktorer och avgifter framgår av taxebilaga 1-2.
Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s
modell för uträkning av handläggningskostnad.
1 januari 2020 trädde en uppdaterad timtaxa i kraft och några mindre ändringar i
taxebilaga 2.
I samband med framtagande av behovsutredning för miljöbalkstillsynen inför
2021 har en genomsyn av tillsynsbehovet för våra verksamheter genomförts. Då
utgångspunkten är att taxan ska stämma överens med behovet föreslås några
ändringar i taxan inför 2021.

Beslutsunderlag
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-22, § 136
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08, VGS-2020-43
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag till ändringar
markerade

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

§ 193

Dnr 2020/00591

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas.
2. Ändringar gäller fr o m den 1 januari 2021.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges
Kommuner och Regioners, SKR:s, modell med tidsfaktorer, med
anpassningar utefter de lokala förutsättningarna. Tidsfaktorn multipliceras
sedan med gällande timtaxa. Tidsfaktorer och avgifter framgår av taxebilaga
1-2. Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och Regioners,
SKR:s modell för uträkning av handläggningskostnad.
1 januari 2020 trädde en uppdaterad timtaxa i kraft och några mindre
ändringar i taxebilaga 2.
I samband med framtagande av behovsutredning för miljöbalkstillsynen
inför 2021 har en genomsyn av tillsynsbehovet för våra verksamheter
genomförts. Då utgångspunkten är att taxan ska stämma överens med
behovet föreslås några ändringar i taxan inför 2021.
Beslutsunderlag
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-22, § 136
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08, VGS-2020-43
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag till ändringar
markerade

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1(1)

KOMMUNAL TAXA
FÖR X KOMMUN

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Kommunfullmäktiges beslut x 2017 ändrad den x 2019 och x 2020.
Denna taxa meddelas med stöd av 27 kap 1 § andra stycket miljöbalken
(1998:808).
Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av
miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom
miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
verk-samheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel
av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer,
samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen
utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för
undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken
för rättegångskostnader.

2§

Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar
om tillstånd, dispens eller undantag.
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärd.
3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3§

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

4§

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

Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala
avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken
skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller
ersättningens storlek skall kunna bestämmas.

Gällande timtaxa och avgiftsformer
6§

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 120
kronor per timme.
Avgift tas ut
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift),
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift)
4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

7§

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda
tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning i
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv
timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar,
helgdagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
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Avgifter för prövning
8§

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller
undantag ska betalas i form av fast avgift genom att den
handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med
timtaxa eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxa eller enligt
de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
ansökningen avser.

9§

Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas
i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår
kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan
anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske
vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader
med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

10 §

Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för
en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

11 §

Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.

12 §

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som
prövas av kommunen, är sökanden i förekommande fall också
skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§
miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och
för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd,
dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

13 §

Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut
för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad
som anges i denna taxa.

331

Avgifter med anledning av anmälan
14 §

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som
anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxa eller i form av
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxa eller enligt de grunder i övrigt
som anges i taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den kod i taxebilaga 2 som
medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan
av de belopp som anges för övriga koder.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje
avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

15 §

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som
bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I
ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med uttrycket
”anmälningsplikt C” i miljöprövningsförordning (2013:251) är
denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens
kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte ut för en
anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

16 §

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan
avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn
17 §

För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en
årlig tillsynsavgift som beräknas genom att den tillsynstid som
anges i taxebilaga 2 multipliceras med timtaxa. Om tillsynstiden
är markerad med "T" i taxebilaga 2 tas timavgift ut i stället för
årlig tillsynsavgift.
Den årliga tillsynsavgiften kan justeras i enlighet med vad som
framgår av erfarenhetsklasserna i taxebilaga 3

18 §

Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift
genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller
verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxa eller i form
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxa eller enligt de grunder i övrigt
som anges i taxebilaga 1.
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19 §

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om
tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera
miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift
betalas för den kod i taxebilaga 2 som medför den högsta avgiften
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för
de övriga koder.

20 §

Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.
Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer
efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats
eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs
- verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker innan årlig
avgift har utgått och som inte ingår i avgift för prövning eller för
handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Årlig tillsynsavgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.

21 §

Behövs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder på
grund av väsentliga brister, ingår dessa inte i den årliga
tillsynsavgiften.
I den årliga tillsynstiden ingår inte heller särskilt tidskrävande
tillsyn som inte utgör en normal och regelbunden del av
verksamheten. Exempel på detta kan vara när en verksamhet i
enlighet med villkor installerar ny teknik eller att föroreningar i
mark eller byggnad behöver utredas och eventuellt åtgärdas.
Avgift för tillsyn som enligt första och andra stycket inte ingår i
den årliga tillsynsavgiften tas ut i form av timavgift genom att
tillsynstiden multipliceras med timtaxan.

22 §

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidtar åtgärd som föranleder avgiften.
För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska
tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
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Nedsättning av avgift
23 §

Avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % i enlighet
med de tjänstegarantier som beslutas i separat ärende av Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Reducering via
tjänstegarantier sker efter överskridande av garanterad
handläggningstid för preciserat ärende.

24 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga
omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas
ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.
25 §

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

Verkställighetsfrågor m.m.
26 §

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal
nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

27 §

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal
nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart
även om det överklagas.

28 §

Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds
beslut om avgift hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018. Senaste ändringar träder i kraft
den 1 januari 2021.
I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som
kommer in efter denna dag.

Bilagor
Taxebilaga 1 – Prövning, anmälan samt övrig tillsyn
Taxebilaga 2 – Årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken
Taxebilaga 3 – Erfarenhetsklassning
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Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn
1 Allmänna hänsynsregler m.m. 2 kap. miljöbalken
Tillsyn i övrigt
1.1

Ärendetyp

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

Timmar

Avgift

T

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår
i den årliga
tillsynsavgiften
enligt taxebilaga 2

Timmar

Avgift

3

3 360 kr

2 Skydd av områden 7 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Prövning
2.1
Etablerad tomt
Prövning av ansökan om dispens från
2.2 strandskyddsbestämmelserna
Oetablerad tomt

9

10 080 kr

2.3

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan
tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

T

Timavgift

2.4

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

Timmar

Avgift

4

4 480 kr

7

7 840 kr

5

5 600 kr

5

5 600 kr

T

Timavgift

T

Timavgift

Anmälan
2.5 Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd som kräver anmälan enligt
föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde
Tillsyn
2.6 Tillsyn över strandskyddsområde och vattenskyddsområde
2.7

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn
eller allemansrätten

3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap. miljöbalken
Enskilt avlopp och torrtoaletter

Ärendetyp

3.1
3.2
3.3
3.4

Sluten tank som toalettavloppsvatten eller urin
ska anslutas till
Avloppsanläggning med utsläpp till mark eller
Handläggning av ansökan/anmälan om att vatten som toalettavloppsvatten eller urin ska
anslutas till¹
anlägga en avloppsanläggning
Annan avloppsanläggning enligt vad
kommunen föreskrivit¹
En anmälningspliktig avloppsanläggning ²

3.5
3.6

Handläggning av ansökan/anmälan om
ändring av en avloppsanlägging

Ändring av en tillståndsgiven
avloppsanläggning
Ändring av en anmälningpliktig
avloppsanläggning

¹Vid handläggning av ansökan enligt punkterna 3.2-3.4, 3.7, 3.8 och 3.10 som innehåller fullständig teknisk och geohydrologisk
utredning där kompletteringar inte behövs, nedskrivs avgiften med 2 h.
335för låg vattenförbrukning nedskrivs avgiften med 2 h.
²Vid handläggning av enklare BDT-avlopp som är dimensionerad

3.7

Handläggning av ansökan/anmälan om att anlägga en avloppsanläggning enligt punkterna
3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 på samma fastighet och vid samma tillfälle¹

3.8

Prövning av ansökan om inrättande av
gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 2-5 hushåll (6-25
personekvivalenter)

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Prövning av ansökan om inrättande av
gemensam tillståndspliktig
avloppsanordning för 26-200

6

6 720 kr

Grundavgift¹

6

6 720 kr

Tillägg för varje hushåll utöver det första

1

1 120 kr

Grundavgift¹

8

8 960 kr

0,05

56 kr

1

1 120 kr

2

2 240 kr

Utanför vattenskyddsområde

2

2 240 kr

Inom vattenskyddsområde

4

4 480 kr

T

Timavgift

2

2 240 kr

2

2 240 kr

2

2 240 kr

T

Timavgift

T

Timavgift

Tillägg för varje personekvivalent utöver det
första
Förbränningstoalett, mulltoalett eller liknande
Handläggning av anmälan/ansökan att
inrätta annat slag av toalett än vattentoalett utan latrin- och urinkompostering
och/eller prövning om eget
Torrtoalett med latrin- och urinkompostering
omhämndertagande av latrin och urin

Värmepumpsanläggning
3.14
3.15

Handläggning av ansökan/anmälan att
inrätta värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten

Spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet
3.16 Handläggning av ansökan/anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Prövning enligt lokala föreskrifter
3.17 Prövning av ansökan om att hålla vissa djur
Nötkreatur, häst, get, får eller svin
inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad
3.18
Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
3.19
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
Orm
verksamhet
3.20 Annan prövning av frågor om tillstånd eller dispens enligt lokala föreskrifter
Anmälan av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning
3.21 Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Anmälan av miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet
3.22

Handläggning av anmälan av
anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöprövningsförordning
3.23
3.24

3.25

3.26

Handläggning av anmälan om att driva
verksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär
risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar,
piercningsverktyg eller andra liknande
skärande eller stickande verktyg

Belopp som
motsvarar den
årliga
tillsynsavgiften
som utgår för
verksamhet enligt
taxebilaga 2

Anmälningspliktiga verksamheter med
undantag för verksamheter i punkt 3.23

Vindkraft (verksamhetskod 40.100 ), täkter
(verksamhetskod 10.30 och 10.40)

T

Timavgift

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing,

5

5 600 kr

Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård (om hud
penetreras), håltagning i öron (ej
engångskasetter), akupunktur,
skönhetsbehandling som innebär injektioner

4

4 480 kr

4

4 480 kr

Handläggning av anmälan om att driva bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor

¹Vid handläggning av ansökan enligt punkterna 3.2-3.4, 3.7, 3.8 336
och 3.10 som innehåller fullständig teknisk och geohydrologisk
utredning där kompletteringar inte behövs, nedskrivs avgiften med 2 h.

3.27
3.28
3.29
3.30
3.31

Skola med mer än 400 elever
Skola med mer än 100 och mindre än 400
Handläggning av anmälan om att driva skol- elever
och fritidsverksamhet
Skola med högst 100 elever
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet eller förskoleklass
Handläggning av anmälan av ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt punkterna
3.22 till 3.30

12

13 440 kr

8

8 960 kr

6

6 720 kr

6

6 720 kr

T

Timavgift

Tillsyn
3.32 Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet enligt
förteckning i taxebilaga 2.
3.33
3.34

Tillsyn över mobila anläggningar med
verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd:

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2
Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Värdkommunen
Gästkommunen

T

Timavgift

3.35

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

T

Timavgift

3.36

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet

T

Timavgift

3.37

Tillsyn/inventering över enskilda avlopp

T

Timavgift

1

1 120 kr

Timmar

Avgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

Undersökningsavgift
3.38 Undersökningsavgift per strandbadvattenprov med tillägg för faktisk analyskostnad (tas vid
behov ut utöver fast årlig avgift)

4 Miljöskador 10 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Prövning
4.1 Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har
redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga
Anmälan
4.2 Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från
verksamhetsutövare
4.3

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i
ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tillsyn
4.4 Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

5 Vattenverksamhet 11 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Timmar
Prövning
5.1 Prövning av ansökan att inrätta vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller
T
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kapitlet 21
och 22 §§ miljöbalken)
5.2

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd
av 9 kap. 10 § miljöbalken

Anmälan
5.3 Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd
av 9 kap. 10 § miljöbalken
Tillsyn
5.4 Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet
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Avgift
Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

6 Jordbruk och annan verksamhet 12 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Prövning
6.1 Medge undantag från föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbalken
Anmälan
6.2 Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
Tillsyn
6.3 Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 §
miljöbalken.
6.4

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

Timmar

Avgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

Timmar

Avgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

0

Avgiftsfritt

1
2

1 120 kr
2 240 kr

7 Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Prövning
7.1 Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
7.2

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Anmälan
7.3 Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
7.4

Handläggning av information om cistern och rörledning som tas ur bruk enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Information
7.5 Handläggning av underrättelse enligt förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
7.6 Handläggning av information om installation av cistern enligt Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor

Återkommande tillsyn
7.7 Återkommande tillsyn av anläggningar vilka ska lämna rapport enligt förordning (2016:1128) 1,5 h/år
om fluorerade växthusgaser
Tillsyn
7.8 Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413) om kosmetiska
T
produkter, § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning (2011:13)

1680 kr/år

Timavgift

7.9

Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om tatueringsfärger, § 31
Miljötillsynsförordning (2011:13)

T

Timavgift

7.10

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och/eller biotekniska organismer

T

Timavgift

Timmar

Avgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

T

Timavgift

8 Avfall och producentansvar 15 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Prövning
8.1 Prövning av ansökan om dispens eller tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på
fastigheten
Anmälan
8.2 Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på
annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
Tillsyn
8.3 Tillsyn av avfallshantering och producentansvar

9 Miljösanktionsavgifter 30 kap. miljöbalken
Ärendetyp
9.1

Avgift

Avgift för handläggning vid påförande av miljösanktionsavgift
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Taxebilaga 2 - Årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken
Följande förkortningar används i tabellen:
PN = Prövningsnivå
MPF = Miljöprövningsförordning (2013:251)
TF = Tidsfaktor
T = Timavgift
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt

Jordbruk
Beskrivning

PN

Djurhållning
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och
avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar
med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter,
dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors
ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och
avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp
till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive
kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk
träck eller urin.

Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

B

2 kap 1 §

1.10

18,50

20 720 kr

B

2 kap 2 §

1.11

17

19 040 kr

C

2 kap 3 §

1.20-1
1.20-2

10
7,5

11 200 kr
8 400 kr

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av
kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 § eller endast avser renskötsel.
- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
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Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det
högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller
inte renskötsel.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 10 djurenheter (det
högsta antalet djurenheter under året) men högst 30 djurenheter, dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller
inte renskötsel.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 10 djurenheter (det
högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jorbruksmark för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än
5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än
2000 men högst 5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst 2000
kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 200 hektar för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 100 men högst 200 hektar för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 20 hektar men högst 100 hektar
för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.

U

-

1.2001

3,5

3 920 kr

U

-

1.2002

1,5

1 680 kr

U

-

1.2003

T

Timavgift

C

2 kap 4 §

1.30

T

Timavgift

U

-

1.3001

8

8 960 kr

U

-

1.3002

5,5

6 160 kr

U

-

1.3003

T

Timavgift

U
U

-

1.3004
1.3005

3,5
5

3 920 kr
5 600 kr

U

-

1.3006

3,5

3 920 kr

U

-

1.3007

1,5

1 680 kr

U

-

1.3008

2

2 240 kr

Fiskodling och övervintring av fisk
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per
kalenderår.

B

Lagrum i
MPF
3 kap 1 §

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per
kalenderår.

C

U

Beskrivning

PN

Kod

TF

Avgift

5.10

12

13 440 kr

3 kap 2 §

5.20

6

6 720 kr

-

5.2001

T

Timavgift

Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineraler, berg, naturgrus och
Beskrivning

PN

Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat
beslut om att täkten är avslutad.¹
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv)
efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat
beslut om att täkten är avslutad.
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Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

B

4 kap 1 §

10.10

21

23 520 kr

U

-

10.1001

3,5

3 920 kr

B

4 kap 2 §

10.11

20,5

22 960 kr
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Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra
jordarter, om verksamheten inte
1. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
3. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra
jordarter.¹
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än
800 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter
per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per
kalenderår.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg,
naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat
beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen
mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen
mängd andra jordarter än naturgrus eller torv.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton totalt uttagen
mängd naturgrus eller andra jordarter, dock inte torv.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,
eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,
k
h tsortering
b d i eller
å krossningl av
t berg,
d naturgrus
lä
tid äandra
t tti
Anläggning
för
eller
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under
högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller
bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.

B

4 kap 3 §

10.20-1
10.20-2
10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

20,5
16,5
11,5
9
7
16,5

22 960 kr
18 480 kr
12 880 kr
10 080 kr
7 840 kr
18 480 kr

10.20-7

13

14 560 kr

10.20-8

10

11 200 kr

10.20-9

8

8 960 kr

10.20-10

6,5

7 280 kr

U

-

10.2001

3

3 360 kr

U

-

10.2002

T

Timavgift

U

-

10.2003

3,5

3 920 kr

C

4 kap 4 §

10.30

4,5

5 040 kr

U

-

10.3001

4,5

5 040 kr

U

-

10.3002

T

Timavgift

C

4 kap 5 §

10.40

4,5

5 040 kr

U

-

10.4001

T

Timavgift

C

4 kap 6 §

10.50

6

6 720 kr

U

-

10.5001

2,5

2 800 kr

C

4 kap 7 §

10.60

6

6 720 kr

U

-

10.6001

T

Timavgift

¹Tillsyn över all markavvattning inom verksamhetsområde för torvtäkt ingår i den årliga tillsynsavgiften
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Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5
§ miljöbalken.
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8
§
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
Malm och mineral
Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5
§
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet
sulfidmalm.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol
än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral
eller kol än rostning och sintring.
Anläggning för utvinning av asbest.
Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

A

4 kap 8 §

11.10

30

33 600 kr

B

4 kap 9 §

11.20

17,5

19 600 kr

C

4 kap 10 §

11.30

8

8 960 kr

A

4 kap 11 §

13.10

140

156 800 kr

A

4 kap 12 §

13.20

70

78 400 kr

B
A

4 kap 13 §
4 kap 14 §

13.30
13.40

19,5
140

21 840 kr
156 800 kr

B

4 kap 15 §

13.50

20

22 400 kr

B

4 kap 16 §

13.60

19

21 280 kr

C

4 kap 17 §

13.70

T

Timavgift

Livsmedel och foder
Beskrivning

PN

Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per
dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500
ton slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton
slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller
mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter
eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst
18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter
eller glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2
000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter
eller glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per kalenderår,
dock inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller
endast innebär paketering.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.
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Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

B

5 kap 1 §

15.10

22

24 640 kr

B

5 kap 2 §

15.20

12

13 440 kr

C

5 kap 3 §

15.30

7

7 840 kr

U

-

15.3001

T

Timavgift

B

5 kap 4 §

15.40

20,5

22 960 kr

B

5 kap 5 §

15.45

12

13 440 kr

C

5 kap 6 §

15.50

7,5

8 400 kr

U

-

15.5001

T

Timavgift

C

5 kap 7 §
15.80-1
15.80-2
15.8001

8,5
4
T

9 520 kr
4 480 kr
Timavgift

U

-

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett
kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men
högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt,
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär
paketering
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §,
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt,
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär
k
i
Anläggning
för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 2 000 ton per kalenderår,
dock inte om verksamheten endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller
endast innebär paketering.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §
eller endast innebär paketering.
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1
000 ton per kalenderår, dock inte om verksamheten endast innebär
paketering. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en
lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt
material uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår,
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets
viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
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B

5 kap 8 §

15.90

18

20 160 kr

B

5 kap 9 §

15.95

13

14 560 kr

C

5 kap 10 §

15.101

8

8 960 kr

U

-

15.10101

T

Timavgift

C

5 kap 11 §

15.125

6

6 720 kr

U

-

15.12501

T

Timavgift

U

-

15.12502

T

Timavgift

B

5 kap 12 §

15.131

19

21 280 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

B

5 kap 13 §

15.141

13

14 560 kr

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av
både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av högst 400 ton per kalenderår, dock inte om
verksamheten endast avser glass eller endast innebär paketering. Punkten
gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig
servering eller försäljning till allmänheten.
Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad
på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per
dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad
på en invägning av högst 500 ton per kalenderår, dock inte om
verksamheten endast avser glass.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Oljor och fetter
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska
oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion
av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på
animaliska råvaror, eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart
vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8,
9, 12, 13 eller 15 §.

C

5 kap 14 §

15.151

8,5

9 520 kr

U

-

15.15101

T

Timavgift

B

5 kap 15 §

15.170

21

23 520 kr

C

5 kap 16 §

12,5
8,5
5
T

14 000 kr
9 520 kr
5 600 kr
Timavgift

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska
oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion
av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen
baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen
baseras på vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8,
9, 12, 13, 15 eller 17 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska
oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion
av mer än 100 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eller 14 § eller om
verksamheten endast avser mjölkprodukter.
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U

-

15.180-1
15.180-2
15.180-3
15.18001

B

5 kap 17 §

15.185

18,5

20 720 kr

B

5 kap 18 §

15.190

11

12 320 kr

C

5 kap 19 §

15.200

5

5 600 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska
oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion
av högst 100 ton per kalenderår, dock inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen
baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår om produktionen
baseras på endast vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9,
12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men
högst 15 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8,
9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom
jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst
75 000 ton ren etanol per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton
men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.

U

-

15.20001

T

Timavgift

B

5 kap 20 §

0

15

16 800 kr

C

5 kap 21 §

15.220

8

8 960 kr

U

-

15.22001

T

Timavgift

B

5 kap 22 §

15.230

14

15 680 kr

C

5 kap 23 §

15.240-1
15.240-2
15.240-3

9
6
4

10 080 kr
6 720 kr
4 480 kr

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltig dryck genom
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av högst 10 ton ren
etanol per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker
eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra
fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller
läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

U

-

15.24001

T

Timavgift

U

-

15.24002

T

Timavgift

B

5 kap 24 §

15.250

15

16 800 kr

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller
läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

C

5 kap 25 §

15.260

8

8 960 kr

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller
läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

U

-

15.26001

T

Timavgift

B

5 kap 26 §

15.270

15

16 800 kr

Jäst
Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000
ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer
för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd
reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
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Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller
för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri
eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst
tio kubikmeter.
Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1-27 §§.
Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder per
dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår.
Till tå d likt
ll i t
k med
h tberedning
d t och behandling
j lk ll av d t
Anläggning
för framställning
av foder
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst
18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton foder per
kalenderår, dock inte om verksamheten endast avser mjölk eller endast
innebär paketering.
Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett
kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men
högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §, eller
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller endast
innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton produkter
per kalenderår, dock inte om verksamheten endast innebär paketering.
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U

-

15.27001

T

Timavgift

C

5 kap 27 §

15.280

9,5

10 640 kr

U

-

15.28001

T

Timavgift

C

5 kap 28 §

15.310

3

3 360 kr

B

5 kap 29 §

15.330

20,5

22 960 kr

C

5 kap 30 §

15.340-1

12

13 440 kr

U

-

15.340-2
15.34001

7
T

7 840 kr
Timavgift

B

5 kap 31 §

15.350

18

20 160 kr

C

5 kap 32 §

15.360

10,5

11 760 kr

U

-

15.36001

T

Timavgift

X kommun
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Foder av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter,
med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn
eller mer än 18 750 ton per kalenderår,
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets
viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter,
med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till högst 18 750 ton per
kalenderår,
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton understiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton understiger talet 250 multiplicerat med
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets
viktprocent av slutprodukten.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

B

5 kap 33 §

15.370

19

21 280 kr

U

-

15.37001

T

Timavgift

Textilvaror
Beskrivning

B

Lagrum i
MPF
6 kap 1 §

B

6 kap 2 §

PN

Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller
textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2
500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av
mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga
organiska föreningar per kalenderår.
- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton
textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av
mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av
mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.

Kod

TF

Avgift

17.10

22

24 640 kr

17.20-1

16

17 920 kr

17.20-2

12,5

14 000 kr

17.20-3

8,5

9 520 kr

Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10
ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

C

6 kap 3 §

17.30

5

5 600 kr

Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton
textilmaterial per kalenderår.
Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.
Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.

U

-

17.3001

T

Timavgift

U
U

-

17.3002
17.3003

4
T

4 480 kr
Timavgift
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Päls, skinn och läder
Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller
mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller
skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller
skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

B

Lagrum i
MPF
7 kap 1 §

B

Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst
100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller
skinn per kalenderår.
Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i
anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per
kalenderår.
Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i
anslutning till slakteri, för en produktion baserad på högst 1 ton hudar per
kalenderår.

Beskrivning

PN

Anläggning för behandling av trä och träprodukter med kemikalier med en
produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn
eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot
blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per
kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter
per kalenderår.
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Avgift

22

24 640 kr

7 kap 2 §

18.20

13

14 560 kr

C

7 kap 3 §

18.30

7

7 840 kr

U

-

18.3001

T

Timavgift

U

-

18.3002

T

Timavgift

U

-

18.3003

T

Timavgift

PN

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en
produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn
eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot
blånadssvamp.

TF

18.10

Trävaror
Beskrivning

Kod

Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

B

8 kap 1 §

20.05

19,5

21 840 kr

C

8 kap 2 §

20.10

12

13 440 kr

B

8 kap 3 §
20.20-1
20.20-2

18
15

20 160 kr
16 800 kr

20.20-3

12,5

14 000 kr

20.30-1

10

11 200 kr

20.30-2

7

7 840 kr

20.3001

T

Timavgift

C

8 kap 4 §

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000
kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår,
eller
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1
000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3
000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter
råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter
fast mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av
bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per
kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer
än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller
spånskivor.
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av
spån.
Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10
§.

C

8 kap 5 §

20.40-1

11,5

12 880 kr

20.40-2

8

8 960 kr

20.40-3

4

4 480 kr

20.40-4

11,5

12 880 kr

20.40-5

8

8 960 kr

20.40-6

4

4 480 kr

20.40-7

6

6 720 kr

20.4001

T

Timavgift

U

-

20.4002

T

Timavgift

U

-

20.4003

T

Timavgift

B

8 kap 6 §

20.50

16,5

18 480 kr

C

8 kap 7 §

20.60

6

6 720 kr

B

8 kap 8 §

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten,
eller

20.70-1

16

17 920 kr

-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land
med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.

20.70-2

10

11 200 kr

- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med
begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.

20.70-3

6,5

7 280 kr
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Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om
lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen
sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om
lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land
med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikme-ter timmer men högst 2000
kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan
vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark
(m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

C

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Behandling mot blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.
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20.80-2

3

3 360 kr

3
5
3,5
2

3 360 kr
5 600 kr
3 920 kr
2 240 kr

U

-

20.8002

T

Timavgift

C

8 kap 10 §

20.90

6

6 720 kr

U

-

20.9001

3

3 360 kr

C

8 kap 11 §

20.91

5,5

6 160 kr

A

Lagrum i
MPF
9 kap 1 §

Kod

TF

Avgift

21.10-i

100

112 000 kr

U

-

21.1001

T

Timavgift

A

9 kap 2 §

21.30

60

67 200 kr

B

9 kap 3 §

21.40

18

20 160 kr

U

-

21.4001

T

Timavgift

PN

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

4 480 kr

-

Fotografisk och grafisk produktion
Beskrivning

4

U

PN

Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä,
returfiber eller andra fibrösa material.
Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 21.10.
Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300
ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller
högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

20.80-1

20.80-3
20.80-4
20.80-5
20.8001

Massa, papper och pappersvaror
Beskrivning

8 kap 9 §

C

Lagrum i
Kod
MPF
10 kap 1 §
22.10

TF

Avgift
7

7 840 kr

C
U

10 kap 2 §
-

22.20
22.4001

6
3

6 720 kr
3 360 kr

U

-

22.4002

2

2 240 kr

X kommun
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Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000
kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.

U

-

22.4003

T

Timavgift

U

-

22.4004

4

4 480 kr

U

-

22.4005

T

Timavgift

Stenkolsprodukter, raffinerade peroleumprodukter och kärnbränsle
Beskrivning

PN

Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
Anläggning för tillverkning av koks.
Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.
Anläggning för framställning av kol (hårt kol).
Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap.
4 §.
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.

A
A
A
A
A
B

Kemiska produkter
Beskrivning

PN

Organiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår.
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Lagrum i
Kod
MPF
11 kap 1 §
23.05
11 kap 2 §
23.10
11 kap 3 §
23.11
11 kap 4 §
23.12
11 kap 5 §
23.13
11 kap 6 §

Lagrum i
MPF

23.20

Kod

TF

Avgift

110
75
110
140
80

123 200 kr
84 000 kr
123 200 kr
156 800 kr
89 600 kr

17

19 040 kr

TF

Avgift

A

12 kap 1 §

24.01-i

30

33 600 kr

B

12 kap 2 §

24.02-i

20

22 400 kr

A

12 kap 3 §

24.03-i

30

33 600 kr

B

12 kap 4 §

24.04-i

20

22 400 kr

A

12 kap 5 §

24.05-i

40

44 800 kr

B

12 kap 6 §

24.06-i

28

31 360 kr

A

12 kap 7 §

24.07-i

30

33 600 kr

B

12 kap 8 §

24.08-i

20

22 400 kr

A

12 kap 9 §

24.09-i

40

44 800 kr

B

12 kap 10 §

24.10-i

28

31 360 kr

A

12 kap 11 §

24.11-i

50

56 000 kr

B

12 kap 12 §

24.12-i

33

36 960 kr

A

12 kap 13 §

24.13-i

45

50 400 kr

B

12 kap 14 §

24.14-i

31

34 720 kr

X kommun
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Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår.

A

12 kap 15 §

24.15-i

30

33 600 kr

B

12 kap 16 §

24.16-i

20

22 400 kr

A

12 kap 17 §

24.17-i

35

39 200 kr

B

12 kap 18 §

24.18-i

24

26 880 kr

A

12 kap 19 §

24.19-i

30

33 600 kr

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår.

B

12 kap 20 §

24.20-i

20

22 400 kr

A

12 kap 21 §

24.21-i

30

33 600 kr

B

12 kap 22 §

24.22-i

20

22 400 kr

A

12 kap 23 §

24.23-i

30

33 600 kr

B

12 kap 24 §

24.24-i

20

22 400 kr

A

12 kap 25 §

24.25-i

30

33 600 kr

B

12 kap 26 §

24.26-i

22

24 640 kr

A

12 kap 27 §

24.27-i

30

33 600 kr

B

12 kap 28 §

24.28-i

22

24 640 kr

A

12 kap 29 §

24.29-i

35

39 200 kr

B

12 kap 30 §

24.30-i

24

26 880 kr

A

12 kap 31 §

24.31-i

30

33 600 kr

B

12 kap 32 §

24.32-i

22

24 640 kr

A

12 kap 33 §

24.33-i

30

33 600 kr

B

12 kap 34 §

24.34-i

22

24 640 kr

A

12 kap 35 §

24.35-i

50

56 000 kr

B

12 kap 36 §

24.36-i

28

31 360 kr

B

12 kap 37 §

24.37

18,5

20 720 kr

A

12 kap 38 §

24.38-i

40

44 800 kr

B

12 kap 39 §

24.39-i

25

28 000 kr

C

12 kap 40 §

24.40

10,5

11 760 kr

Oorganiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska
föreningar per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska
föreningar per kalenderår.
Gödselmedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per
kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel
baserade på fosfor, kväve eller kalium.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per
kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel
baserade på fosfor, kväve eller kalium.
Växtskyddsmedel och biocider
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för
bekämpningsändamål.
Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel
(farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
352
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Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
Sprängämnen
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår.
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår.
Annan kemisk tillverkning
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten
inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser
som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande",
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig",
eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut
toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering
kategori 1", "frätande på huden kategori 1A", "frätande på huden kategori
1B", "frätande på huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A",
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A",
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2",
"farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för
ozonskiktet",
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton
per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.

353

C

12 kap 41 §

24.41

10,5

11 760 kr

A

12 kap 42 §

24.42-i

50

56 000 kr

B

12 kap 43 §

24.43-i

31

34 720 kr

C

12 kap 44 §

24.44

7,5

8 400 kr

B

12 kap 45 §

24.45

11

12 320 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
45 §.
A
l -i Mer lik
ll färg
i eller lackk per kalenderår,
h
ill eller
å dmer
likän
i 5 000
li 19
än 10 ton
ton

C

12 kap 46 §

gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala
tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
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8 960 kr

24.46-2
24.46-3

5,5
8

6 160 kr
8 960 kr

24.46-4

6

6 720 kr

-

24.4601

T

Timavgift

U

-

24.4602

T

Timavgift

U

-

24.4603

T

Timavgift

C

12 kap 47 §

24.47

7

7 840 kr

PN

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen
baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.
3 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen
baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen
baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

8

U

Gummi- och plastvaror
Beskrivning

24.46-1

B

C

U

Lagrum i
Kod
MPF
13 kap 1 §

TF

Avgift

25.10-1
25.10-2

18,5
15

20 720 kr
16 800 kr

25.11-1

10

11 200 kr

25.11-2

8,5

9 520 kr

25.11-3

6

6 720 kr

25.11-4

5

5 600 kr

25.1101

T

Timavgift

13 kap 2 §

-

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.

B

13 kap 3 §

- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan
plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per
kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen
baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per
kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för flamlaminering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller
mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av
produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller
kalandrering med plast.

355

20 160 kr

25.20-2

20,5

22 960 kr

25.20-3

16

17 920 kr

13 kap 4 §

25.30

9

10 080 kr

U

-

25.3001

T

Timavgift

B
C

13 kap 5 §
13 kap 6 §

25.40

12

13 440 kr

25.50-1
25.50-2
25.50-3
25.50-4

8,5
6,5
4,5
8

9 520 kr
7 280 kr
5 040 kr
8 960 kr

25.50-5

6,5

7 280 kr

25.50-6

5

5 600 kr

25.50-7

3,5

3 920 kr

25.50-8

2,5

2 800 kr

25.5001

T

Timavgift

25.5002

T

Timavgift

PN

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull,
med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.

18

C

Mineraliska produkter
Beskrivning

25.20-1

Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

B

14 kap 1 §

26.05

20

22 400 kr

B

14 kap 2 §

26.10

20

22 400 kr

U

-

26.1001

T

Timavgift

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar
förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller
2 §.
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av blyeller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2
eller 3 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av
glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar
förbrukas per kalen-derår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt
takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per
kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på
mer än 300 kilogram per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter
per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6
eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton
cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton
cement per kalenderår.

B

14 kap 3 §

26.20-1

25,5

28 560 kr

26.20-2

17,5

19 600 kr

26.20-3

10,5

11 760 kr

26.20-4

7,5

8 400 kr

C

14 kap 4 §

26.30

6,5

7 280 kr

U

-

26.3001

T

Timavgift

C

14 kap 5 §

26.40

9

10 080 kr

B

14 kap 6 §

26.50

15,5

17 360 kr

B

14 kap 7 §

26.51

14,5

16 240 kr

U

-

26.5101

T

Timavgift

C

14 kap 8 §

26.60

7,5

8 400 kr

U

-

26.6001

T

Timavgift

A

14 kap 9 §

26.70

130

145 600 kr

Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.

B

14 kap 10 §

26.80

15,5

17 360 kr

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än
12 500 ton kalk per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10
eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion
på högst 5 ton per kalenderår.

B

14 kap 11 §

26.90

16

17 920 kr

C

14 kap 12 §

26.100

7,5

8 400 kr

U

-

26.10001

T

Timavgift

356

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 §
eller 4 kap. 16 §.
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser,
eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser
i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

C

14 kap 13 §

26.110

8,5

9 520 kr

U

-

26.11001

T

Timavgift

C
U

14 kap 14 §
-

26.120
26.12001

7,5
T

8 400 kr
Timavgift

B
B

14 kap 15 §
14 kap 16 §

26.130
26.140

29
15

32 480 kr
16 800 kr

C

14 kap 17 §

26.150-1

7,5

8 400 kr

26.150-2

6

6 720 kr

- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12
500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 50 ton per dygn eller högst 12 500
ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

U

-

26.15001

T

Timavgift

C
B

14 kap 18 §
14 kap 19 §

26.160
26.170

5,5
11

6 160 kr
12 320 kr

U

-

26.17001

6,5

7 280 kr

C

14 kap 20 §

26.180

11,5

12 880 kr

Stål och metall
Beskrivning

PN

Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion),
med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer
än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår.
Anläggning för att
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller
3 §.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av
mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per
kalenderår.

A

Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om
slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda
värmeeffekten är mer än 20 megawatt.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av mer än 2 ton råstål
per timme eller mer än 17 500 ton råstål per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av
mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av
högst 100 000 ton stål per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktionen är mer än 20 ton per
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
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Lagrum i
Kod
MPF
15 kap 1 §
27.10

TF

Avgift

150

168 000 kr

A

15 kap 2 §

27.20

100

112 000 kr

A

15 kap 3 §

27.25

120

134 400 kr

A

15 kap 4 §

27.26

90

100 800 kr

A

15 kap 5 §

27.27

70

78 400 kr

A

15 kap 6 §

27.31

60

67 200 kr

B

15 kap 7 §
27.32-1
27.32-2
27.40-i

11
7,5
22

12 320 kr
8 400 kr
24 640 kr

B

15 kap 8 §

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte
om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9
eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera
mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker
genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera
högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktionen av bly
eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per
kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett
om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktionen är mer än
20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om
metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller
14 § eller endast avser gjuterier.
Anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur
annan råvara och genom andra processer än de som anges i 11-15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller
14 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14
eller 17 §.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.
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B

15 kap 9 §

27.50

14,5

16 240 kr

C

15 kap 10 §

27.60

6

6 720 kr

U

-

27.6001

T

Timavgift

A

15 kap 11 §

27.70

120

134 400 kr

B

15 kap 12 §

27.80

15

16 800 kr

A

15 kap 13 §

27.100

130

145 600 kr

B

15 kap 14 §

27.101-i

22

24 640 kr

B

15 kap 15 §

27.110

15

16 800 kr

B

15 kap 16 §
27.120-1
27.120-2
27.120-3
27.120-4

26,5
22
16,5
10

29 680 kr
24 640 kr
18 480 kr
11 200 kr

23
19,5
15
11,5
10
8
6

25 760 kr
21 840 kr
16 800 kr
12 880 kr
11 200 kr
8 960 kr
6 720 kr

T

Timavgift

B

15 kap 17 §

C

15 kap 18 §

27.130-1
27.130-2
27.130-3
27.130-4
27.130-5
27.130-6
27.140

U

-

27.14001

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning
Beskrivning

PN

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.

B

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 men högst 30
kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta.

B

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger
upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med
vakuummetod.
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för
1. annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger
upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
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Lagrum i
Kod
MPF
16 kap 1 §

TF

Avgift

28.10-1

16

17 920 kr

28.10-2

13,5

15 120 kr

28.10-3

11,5

12 880 kr

28.10-4

9

10 080 kr

28.20-1

14

15 680 kr

28.20-2

11,5

12 880 kr

28.20-3

9,5

10 640 kr

28.20-4

7,5

8 400 kr

28.25

7

7 840 kr

28.30-1
28.30-2

14
11,5

15 680 kr
12 880 kr

28.30-3

9,5

10 640 kr

28.30-4

7,5

8 400 kr

16 kap 2 §

C

16 kap 3 §

B

16 kap 4 §

C

16 kap 5 §

28.40

6

6 720 kr

U

-

28.4001

T

Timavgift

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk
sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap.
3 §.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår
utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår
med uppsamling och filter.
Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt
10 §.
Blästring av högst 500 kvadratmeter yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort
lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.
2 eller 3 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort
lack eller färg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §
eller 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer
än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram
men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än
500 kilogram per kalenderår.
- Anläggning för produktion som omfattas av flera än två punkter
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.
Anläggning som omfattas av någon eller några av följande punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten
ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst
1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per
kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än
500 kilogram per kalenderår.
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B

16 kap 6 §

28.50-1

20

22 400 kr

28.50-2

17,5

19 600 kr

28.50-3

14,5

16 240 kr

28.50-4

12

13 440 kr

28.50-5

11

12 320 kr

28.50-6

9,5

10 640 kr

28.50-7

7,5

8 400 kr

28.50-8

6

6 720 kr

C

16 kap 7 §

28.71

5

5 600 kr

U
B

16 kap 8 §

28.7101
28.80

T
12,5

Timavgift
14 000 kr

C

16 kap 9 §

28.90

7

7 840 kr

C

16 kap 10 §

28.95-1
28.95-2
28.9501

9,5
7,5
4

10 640 kr
8 400 kr
4 480 kr

U

-

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Elektriska artiklar
Beskrivning

PN

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller
kadmium, bly eller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller
kadmium, bly eller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka eller repararera ljuskällor som innehåller
kAnläggning
i k il
för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.

A

TF

Avgift

120

134 400 kr

B

17 kap 2 §

31.20

16

17 920 kr

C

17 kap 3 §

31.30

16

17 920 kr

A
A

17 kap 4 §
17 kap 5 §

31.40
31.50

140
140

156 800 kr
156 800 kr

C

17 kap 6 §

31.60

7

7 840 kr

Metallbearbetning
Beskrivning

Lagrum i
Kod
MPF
17 kap 1 §
31.10

PN

Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.

C

18 kap 1 §

34.10

8

8 960 kr

Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.

U

-

34.1001

T

Timavgift

Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

C

18 kap 2 §

34.20

8

8 960 kr

B

18 kap 3 §

34.30-1

26

29 120 kr

34.30-2

21

23 520 kr

34.30-3

18

20 160 kr

34.30-4

14

15 680 kr

34.30-5

19

21 280 kr

34.30-6

15

16 800 kr

34.30-7

12

13 440 kr

Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer
än 3,5 ton.
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår
till högst 3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 motorfordon med
en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med
en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår
till mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst
3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än
3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst
3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än
3,5 ton.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en
tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000
kvadratmeter.
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C

18 kap 4 §

34.40

8,5

9 520 kr

U

-

34.4001

T

Timavgift

0
C

18 kap 5 §

34.50

T

Timavgift

A

18 kap 6 §

34.60

90

100 800 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor
som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till
metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för
påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst
75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 §.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskiner-na är större än 10 kubikmeter men högst
20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst
10 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5
kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 34.70 andra stycket.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är högst 200 liter.
Med total tankvolym avses det samma som i 34.70 andra stycket.

B

C

362

18

20 160 kr

34.70-2

14,5

16 240 kr

34.80-1

11,5

12 880 kr

34.80-2

9,5

10 640 kr

34.80-3

6,5

7 280 kr

18 kap 8 §

-

34.8001

3,5

3 920 kr

U

-

34.8002

T

Timavgift

PN

Ordförklaring
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med
den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för
återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle
ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta,
vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera eller på annat
sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbrukningen av
organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200
ton per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska
produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg,
lim eller andra beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel
medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har
meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

34.70-1

U

Förbrukning av organiska lösningsmedel
Beskrivning

18 kap 7 §

Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

19 kap 1 §

B

19 kap 2 §

39.10

19

21 280 kr

B

19 kap 3 §

39.15

18

20 160 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk
produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge
cancer" (R45), "kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid
inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan ge
fosterskador" (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A",
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B",
"reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B",
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2
eller 3 §.

C

19 kap 4 §

39.30

8,5

9 520 kr

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer
än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll
eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2
eller 3 §.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade
organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton
organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5
ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska
lösningsmedel.

C

19 kap 5 §

39.35

7,5

8 400 kr

C

19 kap 6 §

39.50-1

8,5

9 520 kr

39.50-2

7,5

8 400 kr

39.50-3

5,5

6 160 kr

363

U

-

39.5001

T

Timavgift

U

-

39.5002

4

4 480 kr

U

-

39.5003

2,5

2 800 kr

U

-

39.5004

T

Timavgift

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Hantering av bränslen och andra kemiska produkter
Beskrivning

PN

Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer
än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än
5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår
och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig",
"giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk"
eller "miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut
toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering
kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori
1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A",
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A",
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2",
"farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för
ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen
lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.

B

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer
än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för
lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande",
"mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för
att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet
kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka
exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori
1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B",
"frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A",
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A",
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2",
"farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för
ozonskiktet", eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen
lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

C

364

Lagrum i
Kod
MPF
20 kap 1 §
39.60

20 kap 2 §

39.70

TF

Avgift

26

29 120 kr

10

11 200 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras
högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för
lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande",
"mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008 uppfyller kriterierna för
att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet
kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka
exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori
1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B",
"frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A",
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A",
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2",
"farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för
ozonskiktet", eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen
lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

U

-

39.7001

T

Timavgift

Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

B

20 kap 3 §

39.80

15,5

17 360 kr

Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per
kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller
annat träbränsle per kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat
träbränsle per kalenderår.

U

-

39.8001

T

Timavgift

C

20 kap 4 §

39.90

6

6 720 kr

U

-

39.9001

T

Timavgift

Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla
Beskrivning

PN

Ordförklaring
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap.
miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor
eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar
biogas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap.
65 §.
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor
eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.

365

Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

21 kap 1 §

B

21 kap 2 §

40.01

19

21 280 kr

C

21 kap 3 §

40.02

7

7 840 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där
anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt
eller mer.
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob
biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller
vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §
eller 12 kap. 1 eller 2 §.
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob
biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller
vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än
300 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50
megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst
300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100
megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än
20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle
används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt
12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas
Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10
megawatt.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20
megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och
ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och
ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än
120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk
att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med
de andra vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §.
366

B

21 kap 4 §

40.05

18

20 160 kr

B

21 kap 5 §

40.15

15

16 800 kr

C

21 kap 6 §

40.20

T

Timavgift

A

21 kap 8 §

40.40-i

100

112 000 kr

B

21 kap 9 §
40.50-1

23

25 760 kr

40.50-2

18,5

20 720 kr

40.51

14,5

16 240 kr

40.60-1

11

12 320 kr

40.60-2

7,5

8 400 kr

40.60-3

6,5

7 280 kr

B

21 kap 10 §

C

21 kap 11 §

U

-

40.6001

T

Timavgift

C

21 kap 12 §

40.70

4,5

5 040 kr

B

21 kap 13 §

40.90

6

6 720 kr

B

21 kap 14 §

40.95

4

4 480 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13
eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50
meter.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från
mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller
tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för
en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för
en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.

C

21 kap 15 §

40.100

3

3 360 kr

U

-

40.10001

T

Timavgift

C

21 kap 16 §

40.110

5

5 600 kr

C

21 kap 17 §

40.120

3

3 360 kr

U

-

40.12001

T

Timavgift

Vattenförsörjning
Beskrivning

PN

Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för
mer än 50 000 personer.
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000
personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000
personer.
Vattenverk för högst 5 000 personer.

U

367

TF

Avgift

41.9001

6,5

7 280 kr

-

41.9002

4,5

5 040 kr

U

-

41.9003

T

Timavgift

PN

Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.

Kod

U

Fordonservice och drivmedelshantering
Beskrivning

Lagrum i
MPF
-

C

Lagrum i
Kod
MPF
23 kap 1 §

TF

Avgift

50.10-1

12,5

14 000 kr

50.10-2

10

11 200 kr

U

-

50.1001

5,5

6 160 kr

U

-

50.1002

3,5

3 920 kr

U

-

50.1003

T

Timavgift

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 100 men högst 1 000
kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 100 kubikmeter flytande
motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter
gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

C

7,5

8 400 kr

50.20-2

5

5 600 kr

50.20-3

6,5

7 280 kr

50.20-4

4

4 480 kr

-

50.2001

2

2 240 kr

U

-

50.2002

T

Timavgift

U

-

50.2003

T

Timavgift

U
U

-

50.2004
50.2005

2
T

2 240 kr
Timavgift

PN

Hamnar
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 100 fritidsbåtar eller
liknande
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 100 fritidsbåtar eller liknande.

50.20-1

U

Hamnar och flygplatser samt annan trafikinfrastruktur
Beskrivning

23 kap 2 §

Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift

U

-

63.2001

2

2 240 kr

U

-

63.2002

T

Timavgift

A

24 kap 3 §

63.30

100

112 000 kr

B

24 kap 4 §

63.40

45

50 400 kr

C

24 kap 5 §

63.50

7

7 840 kr

U

-

63.5001

T

Timavgift

U

-

63.10001

T

Timavgift

Kommunala vägnätet inom kommunen.

U

-

63.10002

T

Timavgift

Spåranläggning i drift med en sammanlagd spårlängd över 40 kilometer.

U

-

63.10101

T

Timavgift

Spåranläggning i drift med en sammanlagd spårlängd över 10 kilometer men
högst 40 kilometer.

U

-

63.10102

T

Timavgift

Övriga spåranläggningar.

U

-

63.10103

T

Timavgift

Flygplatser
Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet,
om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre
än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår
äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4
§
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår
äger rum.
Annan trafikinfrastruktur
Statliga vägnätet inom kommunen.

Laboratorier
Beskrivning

PN

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5
000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälnings-pliktiga enligt 38 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000
kvadratmeter.

368

C

U

Lagrum i
Kod
MPF
25 kap 1 §
73.10

-

73.1001

TF

Avgift
8

8 960 kr

T

Timavgift

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som
är större än 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som
är högst 5 000 kvadratmeter.

U

-

73.1002

T

Timavgift

U

-

73.1003

T

Timavgift

Tankrengöring
Beskrivning

PN

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig",
"giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk"
eller "miljöfarlig", eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG
och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut
toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering
kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori
1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A",
"cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i
könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i
könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A",
"reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2",
"farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön
kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för
ozonskiktet".
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än
den egna används för förvaring eller transport av mer än 500
kubikmeter per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än
den egna används för förvaring eller transport av högst 500
kubikmeter per kalenderår.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för
förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

B

C

Hälso- och sjukvård
Beskrivning

PN

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som
steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

C
U
C
U

Rening av avloppsvatten
Beskrivning

PN

Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
- Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter.
- Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000
personekvivalenter.
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B

Lagrum i
Kod
MPF
26 kap 1 §

26 kap 2 §

Avgift

74.10-1

11,5

12 880 kr

74.10-2

8

8 960 kr

74.20

4

4 480 kr

Lagrum i
Kod
MPF
27 kap 1 §
85.10
85.1001
27 kap 2 §
85.20
-

TF

TF

85.3001

Lagrum i
Kod
MPF
28 kap 1 §

Avgift
9
T
3

10 080 kr
Timavgift
3 360 kr

T

Timavgift

TF

Avgift

90.10-1

35

39 200 kr

90.10-2

25

28 000 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

B

28 kap 2 §

90.11

20

22 400 kr

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera
sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen
(2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

B

28 kap 3 §

- Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar
som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än en men högst tio sådana
anläggningar som drivs av en eller flera andra verksamhetsutövare.

90.15-1

27

30 240 kr

90.15-2

19

21 280 kr

- Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs
av en annan verksamhetsutövare.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.
- Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 1000 men högst 2 000 personekvivalenter.
- Anläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 200 men högst 1000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 50 men högst 200
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 50
personekvivalenter.
Dagvattenanläggning
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer m.m.

90.15-3

14

15 680 kr

90.16-1

19

21 280 kr

90.16-2

16

17 920 kr

C

U

-

90.1601

7,5

8 400 kr

U

-

90.1602

T

Timavgift

U
U

-

90.1603
90.1604

T
8

Timavgift
8 960 kr

Avfall
Beskrivning

28 kap 4 §

PN

Ordförklaringar
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning,
materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

Lagrum i
MPF

29 kap 2 §

Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta
kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 3 §

370

TF

Avgift

29 kap 1 §

Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som i
avfallsförordningen (2011:927).

Förbränning
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per
kalenderår.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

Kod

29 kap 4 §

A

29 kap 5 §

90.180

200

224 000 kr

A

29 kap 6 §

90.181

200

224 000 kr

B

29 kap 7 §

90.190

68

76 160 kr

B

29 kap 8 §

90.191

68

76 160 kr

A

29 kap 9 §

90.200

120

134 400 kr

A

29 kap 10 §

90.201

120

134 400 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

B

29 kap 11 §

90.210

41

45 920 kr

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

B

29 kap 12 §

90.211

41

45 920 kr

Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda
mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda
mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

B

29 kap 13 §

90.212

41

45 920 kr

B

29 kap 14 §

90.213

41

45 920 kr

B

29 kap 15 §

90.220

26,5

29 680 kr

B

29 kap 16 §

90.221

26,5

29 680 kr

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall
förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
Deponering
Deponera icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller
vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken inte endast är ringa.
Deponera icke-farliga muddermassor längs små sund, kanaler eller
vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall
är mer än 100 000 ton per kalenderår.
Deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall
per kalenderår, eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §.

C

29 kap 17 §

90.230

8

8 960 kr

B

29 kap 18 §

90.271

17,5

19 600 kr

C

29 kap 19 §

90.281

4,5

5 040 kr

A

29 kap 20 §

90.290

120

134 400 kr

B

29 kap 21 §

90.300

22

24 640 kr

Deponera icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.
Deponera farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per
kalenderår.

B

29 kap 22 §

90.310

15,5

17 360 kr

A

29 kap 23 §

90.320

200

224 000 kr

371

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Deponera farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000
ton per kalenderår, eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §.

B

29 kap 24 §

Deponera farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller
24 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen
verksamhet
1. Återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. bortskaffa farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är anmälningspliktig enligt 38 §.
Behandla farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden
avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt 67 §.
Återvinna farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
- mängden avfall är större än 750 kg men högst 500 ton per kalenderår
- mängden avfall är högst 750 kg per kalenderår
Biologisk behandling
Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är
park- och trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och
den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §.
Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer
än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än
50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §.
- Den tillförda mängden icke-farligt avfall, annat än park- och
trädgårdsavfall, är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden icke-farligt avfall, annat än park- och
trädgårdsavfall, är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.

B

29 kap 25 §

- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50
ton per kalenderår.
Animaliskt avfall
Behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller
förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller
mer än 2 500 ton per kalenderår.
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90.330

25

28 000 kr

90.340-1

16,5

18 480 kr

C

29 kap 26 §

90.340-2
90.341

10,5
5,5

11 760 kr
6 160 kr

B

29 kap 27 §

90.381

15,5

17 360 kr

B

29 kap 28 §

90.383

20

22 400 kr

C

29 kap 29 §
90.391-1
90.391-2

7,5
3,5

8 400 kr
3 920 kr

90.161

18

20 160 kr

90.171-1

5

5 600 kr

90.171-2

3

3 360 kr

90.171-3

6

6 720 kr

B

29 kap 30 §

C

29 kap 31 §

U

-

90.17101

T

Timavgift

B

29 kap 32 §

90.241

19,5

21 840 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Yrkesmässigt behandla animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk
behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton
per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål
Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte
endast är ringa.
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på
en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upp-lagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma
sammanhängande plats.
Återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är
ringa.

C

29 kap 33 §

B

29 kap 34 §

90.251

6,5

7 280 kr

90.131-1

19

21 280 kr

90.131-2

14

15 680 kr

90.131-3

9

10 080 kr

90.131-4

6,5

7 280 kr

90.131-5

4

4 480 kr

C

29 kap 35 §

90.141

4

4 480 kr

B

29 kap 36 §

90.361

18,5

20 720 kr

C

29 kap 37 §

90.370

10

11 200 kr

C

29 kap 38 §

90.382

4,5

5 040 kr

C

29 kap 39 §

90.375

7,5

8 400 kr

B

29 kap 40 §

90.100

12,5

14 000 kr

1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning,
om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

C

29 kap 41 §

90.110

6

6 720 kr

Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.
- Mängden avfall är mer än 75 000 ton per kalenderår.
- Mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår
Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnadseller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
Sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per
kalenderår.

B

29 kap 42 §

90.70-1
90.70-2

12,5
9

14 000 kr
10 080 kr

Uppgrävda massor
Behandla farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall
är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
Behandla avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats
där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25
§
Konvertering av smittförande avfall
På ett sjukhus konvertera smittförande avfall.

Avvattning
Avvattna icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000
ton.
Mekanisk bearbetning och sortering
Återvinna mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom
mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.

373

C

29 kap 43 §

90.80

4,5

5 040 kr

U

-

90.8001

T

Timavgift

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Elavfall
I fråga om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter
yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfallet innan
ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning
som innehåller isolerolja.
Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana
uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500
kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt
bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning
Förbereda avfall för återanvändning.
Lagring som en del av att samla in avfall
Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
- 1. Mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller 2. mer än 100 000 ton annat icke-farligt
avfall i andra fall.
- 1. Mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 50
000 ton men högst 100 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
- 1. Mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska
användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10
000 ton men högst 50 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

C

29 kap 44 §

B

29 kap 45 §

90.90

5

5 600 kr

90.119-1

10,5

11 760 kr

C

29 kap 46 §

90.119-2
90.120

7
9

7 840 kr
10 080 kr

C

29 kap 47 §

90.29

5,5

6 160 kr

B

29 kap 48 §

90.30-1

17,5

19 600 kr

90.30-2

13

14 560 kr

90.30-3

9

10 080 kr

Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

C

29 kap 49 §

90.40

5

5 600 kr

Lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är högst 10 ton.
Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.
Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

U

-

90.4001

T

Timavgift

B

29 kap 50 §

90.50

8

8 960 kr

C

29 kap 51 §

90.60

4,5

5 040 kr

374

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid
något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.
Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
Underjordsförvara icke-farligt avfall.
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
Lagra farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt
5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.
Lagring och avskiljning av koldioxid
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är
planerad att lagras är mer än 100 000 ton.
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är
planerad att lagras är högst 100 000 ton.
Avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap. 2 §
industriutsläppsförordningen (2013:250).
Avskilja koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från
anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §.
Borra i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av
koldioxid.
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton
per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning,
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton
per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samförbränning,
4. behandling i anläggning för fragmentering av metall, eller
5. behandling av slagg eller aska.
Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer
än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten
avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel,
4. materialåtervinning av oorganiska material, utom metaller och
metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer,
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbränningseller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt
någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller
avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon
av de andra punkterna i denna paragraf.
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U

-

90.6001

T

Timavgift

B

29 kap 55 §

90.458

25

28 000 kr

B

29 kap 56 §

90.408

10,5

11 760 kr

A

29 kap 60 §

90.480

30

33 600 kr

B

29 kap 61 §

90.485

15

16 800 kr

B

29 kap 62 §

90.500

11

12 320 kr

B

29 kap 63 §

90.510

6

6 720 kr

C

29 kap 64 §

90.520

6

6 720 kr

B

29 kap 65 §

90.406

25,5

28 560 kr

B

29 kap 66 §

90.405

22

24 640 kr

A

29 kap 67 §

90.435

150

168 000 kr

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100
000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon
annan bestämmelse i detta kapitel.
Behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500
ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon
annan bestämmelse i detta kapitel.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton
per kalenderår.
Yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
Behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon
annan bestämmelse i detta kapitel.
Yrkesmässigt behandla farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon
annan bestämmelse i detta kapitel.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton
per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår.
Uppläggning av snö
Uppläggning av snö från gaturenhållning.

A

29 kap 68 §

B

29 kap 69 §

112 000 kr

90.420-1

25

28 000 kr

90.420-2

20

22 400 kr

90.420-3

16

17 920 kr

90.420-4

12

13 440 kr

90.420-5

8,5

9 520 kr

29 kap 70 §

90.430

6,5

7 280 kr

A

29 kap 71 §

90.440

150

168 000 kr

B

29 kap 72 §

90.450-1

33

36 960 kr

90.450-2

25

28 000 kr

90.450-3

18

20 160 kr

90.28001

3

3 360 kr

U

PN

Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20
millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra
sprängladdningar.

B

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än
5 000 skott per kalenderår.
- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000
skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

C
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100

C

Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar
Beskrivning

90.410

-

Lagrum i
Kod
MPF
30 kap 1 §
92.10

TF

Avgift

19,5

21 840 kr

9,5
6
3
T

10 640 kr
6 720 kr
3 360 kr
Timavgift

4,5
5,5
4
T

5 040 kr
6 160 kr
4 480 kr
Timavgift

30 kap 2 §

U

-

92.20-1
92.20-2
92.20-3
92.2001

C
U
U
U

30 kap 3§
-

92.30
92.10001
92.10002
92.10003

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Textiltvätterier
Beskrivning

PN

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn, om utsläpp av vatten från
verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10 eller 90.11.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

C

4 480 kr

U

-

93.1002

T

Timavgift

PN
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Lagrum i
MPF

Kod

TF

Avgift
9

TF

10 080 kr

Avgift

-

100.1001

3

3 360 kr

U

-

100.1002

1,5

1 680 kr

U

-

101.1001

3

3 360 kr

U

-

101.1002

2

2 240 kr

U

-

101.1003

T

Timavgift

U

-

101.1004

2

2 240 kr

U

-

101.1005

1,5

1 680 kr

U

-

101.1006

T

Timavgift

PN

Utbildningsverksamhet och liknande
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med fler än 400 elever
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med fler än 100 elever men högst
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 100 elever
Internationell skola
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med fler än 400 elever
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med fler än 60 elever
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola med högst 60 elever
Förskola med fler än 125 barn
Förskola med fler än 25 men högst 125 barn
Förskola med högst 25 barn
Förskoleklass, öppen förskola
Familjedaghem

Lagrum i
Kod
MPF
32 kap 1 §
93.20

U

Hälsoskyddsverksamheter
Beskrivning

10 080 kr

4

Övriga miljöfarliga verksamheter
Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per
kalenderår.
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men
högst 10 ton pulver per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.

9

93.1001

B

Beskrivning

Avgift

-

PN

Krematorium.

TF

U

Begravningsverksamhet
Beskrivning

Lagrum i
Kod
MPF
31 kap 1 §
93.10

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
U

Lagrum i
MPF
-

Kod
200.10-1
200.10-2
200.10-3
200.10-4
200.10-5
200.10-6
200.10-7
200.10-8
200.10-9
200.10-10
200.10-11
200.10-12

TF
12
9
6
6
12
10
6
8
6
4
T
T

Avgift
13 440 kr
10 080 kr
6 720 kr
6 720 kr
13 440 kr
11 200 kr
6 720 kr
8 960 kr
6 720 kr
4 480 kr
Timavgift
Timavgift

X kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017, reviderad 2019 och 2020
Samlingslokaler och liknande
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
Fritidsgård och liknande
Skönhetsvård och liknande
Solarium
Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr
Frisersalong
Vård och hälsa
Lokaler för vård eller annat omhändertagande med fler än 25 boenden²
Lokaler för vård eller annat omhändertagande med högst 25 boenden²
Kosmetisk pigmentering, injektioner och liknande
Akupunktur
Fotvård

U
U
U

-

200.20-1
200.20-2
200.20-3

T
T
T

Timavgift
Timavgift
Timavgift

C
U
U

-

200.30-1
200.30-2
200.30-3

T
T
T

Timavgift
Timavgift
Timavgift

U
U
C
C
C

-

200.40-1
200.40-2
200.40-3
200.40-4
200.40-5

4
2
2
2
3

4 480 kr
2 240 kr
2 240 kr
2 240 kr
3 360 kr

Tatuering och piercing som egen verksamhet med återanvändning av
stickande och skärande verktyg

C

-

200.40-6

5

5 600 kr

Tatuering och piercing som egen verksamhet utan återanvändning av
stickande och skärande verktyg

C

-

200.40-7

3

3 360 kr

Kiropraktor, naprapat, massör och liknande

U

-

200.40-8

T

Timavgift

Övriga alternativa behandlingar

U

-

200.40-9

T

Timavgift

U
U
U
C

-

200.50-1
200.50-2
200.50-3
200.50-4

T
T
T
6

Timavgift
Timavgift
Timavgift
6 720 kr

C

-

200.50-5

4

4 480 kr

U

-

200.50-6

2

2 240 kr

U
U
U
U
U
U

-

200.60-1
200.60-2
200.60-3
200.60-4
200.60-5
200.60-6

8
6
4
3
T
4

8 960 kr
6 720 kr
4 480 kr
3 360 kr
Timavgift
4 480 kr

U

-

200.60-7

1,5

1 680 kr

U

-

200.60-8

T

Timavgift

U
U
U

-

200.60-9
200.60-10
200.60-11

1,5
T
T

1 680 kr
Timavgift
Timavgift

U

-

200.70-1

T

Timavgift

Idrott och liknande
Idrottsanläggning, gym med organiserad träning eller motsvarande
Gym utan organiserad gruppträning
Idrottsplats eller motsvarande
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor, med fler än 4 bassänger
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor, med högst 4 bassänger
Strandbad
Boende
Fastighetsägare med fler än 1000 lägenheter
Fastighetsägare med fler än 500 lägenheter men högst 1000 lägenheter
Fastighetsägare med fler än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter
Fastighetsägare med mindre än 200 lägenheter
Fastighetsägare med mindre än 20 lägenheter
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende,
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, från och med
75 bäddar
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende,
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, från och med
20 bäddar
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende,
vandrarhem, kriminalvård, asylboende, lägergård och liknande, med mindre
än 20 bäddar
Camping/stuganläggning från och med 20 bäddar
Camping/stuganläggning med mindre än 20 bäddar
Övrigt tillfälligt boende
Förvaring av djur
Lokaler för förvaring av djur

²Grupp- och stödboende omfattas inte av årlig tillsynsavgift. Dessa debiteras med timavgift.
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Taxebilaga 3 – Erfarenhetsklassning
Det finns tre erfarenhetsklasser A, 0 (noll) och C, som speglar tillsynsbehovet vid en
verksamhet. En verksamhet som klassas för första gången placeras i normalkolumnen 0.
Erfarenhet utifrån tidigare tillsyn ger underlag för en eventuell minskning (A) eller ökning (C)
av den årliga tillsynsavgiften. I tabellen nedan framgår vilka erfarenheter och kriterier som
beaktas vid klassningen. Resultatet från all tillsyn som har gjorts vid anläggningen beaktas.
Det kan röra sig om inspektioner, granskning av miljö- och årsrapporter, revisioner, mätningar
och provtagningar m.m. Alla rutiner och processer behöver inte ha granskats för att
erfarenhetsklassningen ska användas. Erfarenhetsklassning utförs när tillsynsmyndigheten fått
ny erfarenhet kring hur verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Avgiftsändring efter
justerad erfarenhetsklass tas ut från och med nästkommande ordinarie faktureringstillfället för
den fasta årliga avgiften.
Följande erfarenheter och kriterier används vid erfarenhetsklassning
Erfarenhetsklass Tidigare erfarenhet från tillsynen

A
- 25 % av
tillsynsavgiften

Tillsynsmyndigheten bedömer att verksamhetsutövaren bedriver så bra
verksamhet och egenkontroll att tillsynen kan minska.
Kriterier:
• Tillsynsmyndigheten har granskat stora delar av verksamheten.
Egenkontrollen är väl implementerad och verksamheten följer den.
Verksamhetsutövaren arbetar för att tidigt själv upptäcka brister i
egenkontrollen och i verksamheten. Verksamhetsutövaren vidtar
omgående åtgärder då brister upptäcks i verksamheten.
•

0

Tillsynsmyndigheten har endast noterat någon enstaka avvikelse
eller några mindre brister vid tillsyn. Avvikelserna är inte
återkommande. Verksamhetsutövaren åtgärdar brister omgående då
tillsynsmyndigheten påpekar detta.

Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass 0.
Kriterier:
• Verksamheten har en egenkontroll som fungerar bra trots mindre
brister.
•

C
+ 25 % av
tillsynsavgiften

Tillsynsmyndigheten har noterat några avvikelser vid tillsynen och
verksamhetsutövaren åtgärdar det som tillsynsmyndigheten
påpekar.

Tillsynsmyndigheten bedömer att verksamhetsutövaren har så stora
brister i sin verksamhet och/eller egenkontroll att den inte fungerar.
Tillsynen måste öka i förhållande till den tillsynsavgift som
verksamheten betalar.
Kriterier:
• Ett flertal avvikelser har noterats. Verksamheten saknar
egenkontroll eller följer inte egenkontrollen. Verksamheten
åtgärdar inte brister trots att tillsynsmyndigheten har påpekat dessa.
Avvikelser är kvarstående.
•

Beslut om sanktion eller föreläggande på grund av att verksamheten
inte uppfyller lagkrav.
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§ 136 Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Beslut
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken beslutar att
1. anta ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och att
2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2021.
Sammanfattning
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges
Kommuner och Regioners, SKR:s, modell med tidsfaktorer, med
anpassningar utefter de lokala förutsättningarna. Tidsfaktorn multipliceras
sedan med gällande timtaxa. Tidsfaktorer och avgifter framgår av taxebilaga 1-2. Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och
Regioners, SKR:s modell för uträkning av handläggningskostnad.
1 januari 2020 trädde en uppdaterad timtaxa i kraft och några mindre
ändringar i taxebilaga 2.
I samband med framtagande av behovsutredning för miljöbalkstillsynen
inför 2021 har en genomsyn av tillsynsbehovet för våra verksamheter
genomförts. Då utgångspunkten är att taxan ska stämma överens med
behovet föreslås några ändringar i taxan inför 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08, VGS-2020-43
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag till ändringar
markerade
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen Hofors kommun
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun
Kommunstyrelsen Sandvikens kommun
__________

Justerarnas signaturer

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

Ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås
besluta att
1. anta ändringar i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2021.
Sammanfattning
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges
Kommuner och Regioners, SKR:s, modell med tidsfaktorer, med
anpassningar utefter de lokala förutsättningarna. Tidsfaktorn multipliceras
sedan med gällande timtaxa. Tidsfaktorer och avgifter framgår av taxebilaga
1-2. Timavgiften beräknas fram utifrån Sveriges Kommuner och Regioners,
SKR:s modell för uträkning av handläggningskostnad.
1 januari 2020 trädde en uppdaterad timtaxa i kraft och några mindre
ändringar i taxebilaga 2.
I samband med framtagande av behovsutredning för miljöbalkstillsynen
inför 2021 har en genomsyn av tillsynsbehovet för våra verksamheter
genomförts. Då utgångspunkten är att taxan ska stämma överens med
behovet föreslås några ändringar i taxan inför 2021.
Ärendet
Bakgrund

Utgångspunkten för tillsyn enligt miljöbalken är principen att förorenaren
ska betala. I förarbetena till miljöbalken betonas att en avgiftsfinansiering av
tillsynen tillgodoser intresset av en mera likvärdig tillsyn och
konkurrensneutralitet.

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

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se
Hemsida
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www.sandviken.se

Organisationsnr

212000-2346

Datum

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2020-09-08

Diarienummer

VGS-2020-43

Av 27 kap. 1 § framgår att det är kommunerna själva – genom
kommunfullmäktige – som utfärdar föreskrifter om avgifter för sin
verksamhet bestående i prövning och tillsyn enligt balken. Det finns ingen
skyldighet att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
I motiven till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 1 sid. 516) uttalas att
utgångspunkten bör vara att full kostnadstäckning ska uppnås för
myndigheters och kommuners verksamhet enligt miljöbalken och att detta så
långt som möjligt ska ske genom avgifter.
Den 1 januari 2018 trädde en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
i kraft i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken. Taxan utgår från Sveriges
Kommuner och Regioners, SKR:s modell med tidsfaktorer, med
anpassningar utefter de lokala förutsättningarna. Tidsfaktorn multipliceras
sedan med gällande timtaxa. Tidsfaktorer och avgifter framgår av taxebilaga
1-2. Taxan innehåller även erfarenhetsklassning för att kunna minska eller
förstärka tillsynen utifrån normalläget. Vilka erfarenheter och kriterier som
beaktas vid klassningen framgår av taxebilaga 3. Timavgiften beräknas fram
utifrån Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s modell för uträkning av
handläggningskostnad.
1 januari 2020 trädde en uppdaterad timtaxa i kraft och några mindre
ändringar i taxebilaga 2.
I samband med framtagande av behovsutredning för miljöbalkstillsynen
inför 2021 har en genomsyn av tillsynsbehovet för våra verksamheter
genomförts. Då utgångspunkten är att taxan ska stämma överens med
behovet föreslås några justeringar i taxan inför 2021.
Förslag på ändringar taxebilaga 1

Anmälningsavgiften för ändring av verksamhet har enligt 19 §
taxebestämmelserna ingått i den årliga tillsynsavgiften såvida det inte
inneburit en ny kod i taxebilaga 2. Erfarenhet har visat att detta bör separeras
för att bättre spegla behovet, både för tillsynen och för hanteringen av
anmälan.
Därmed har den delen försvunnit från den 19 § och en ny punkt har lagt till i
taxebilaga 1.
Taxebilaga 1 - Prövning, anmälan samt övrig tillsyn
3 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 9 kap. miljöbalken
Ärendetyp
Timmar
Handläggning av anmälan av ändring av anmälningspliktig verksamhet
T
enligt punkterna 3.22 till 3.30

Avgift
Timavgift

Förslag på ändringar taxebilaga 2

För flera verksamheter inom kemiska produkter har koden kompletterats
med –i där det saknats. Grunden är att tydliggöra att även dessa
verksamheter berörs av Industriutsläppsbestämmelserna.
I övrigt framgår förslag på revidering med kommentar i nedan tabell.
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Taxebilaga 2 - Årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken
Beskrivning

PN

Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd
berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än
5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen
mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller
2 §.

C

Lagrum
Kod
i MPF
4 kap 5
§

TF

10.40

Avgift

4,5

5 040 kr

Kommentar: Tidsfaktorn har minskat med 1,5 h vilket även minskar avgiften.
Grunden är att tillsynsbehovet bedöms lägre och likvärdigt som verksamheter med
kod 10.30, täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen
mängd naturgrus.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell
förpackning av animaliska eller vegetabiliska
produkter som inte sker i någon tillståndseller anmälningspliktig verksamhet enligt
någon av 1-27 §§.

C

5 kap
28 §

15.310

3

3 360 kr

Kommentar: Tidsfaktorn har minskat med 3 h vilket även minskar avgiften. Grunden
är att tillsynsbehovet bedöms lägre efter en genomgång av befintliga verksamheter.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre
150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med
en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med
ett annat sådant vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), om vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre
än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 120 meter och står tillsammans med
en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och
står tillsammans med så många andra
sådana vindkraftverk att gruppstationen
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk,
om verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten eller verksamheterna med de
andra vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation), eller
383

B

21 kap
13 §

40.90

6

6 720 kr

B

21 kap
14 §

40.95

4

4 480 kr

C

21 kap
15 §

40.100

3

3 360 kr
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3. ett vindkraftverk som står tillsammans med
ett annat vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter det att verksamheten med det
andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller
14 §.

Kommentar: Erfarenhetsmässigt är behovet av tillsynen mindre än tidigare
behovsanalys. Förändring av beskrivning för ärendetyp samt tidsfaktorer har därmed
skett. Tillsynsbehovet bedöms inte större bara för att det är ett större antal verk i
parken. Därmed tas det ytterligare tillägget per verk bort.
Annan trafikinfrastruktur
Statliga vägnätet inom kommunen.

U

-

63.10001

T

Timavgift

Kommunala vägnätet inom kommunen.

U

-

63.10002

T

Timavgift

Spåranläggning i drift med en sammanlagd
spårlängd över 40 kilometer.
Spåranläggning i drift med en sammanlagd
spårlängd över 10 kilometer men högst 40
kilometer.

U

-

63.10101

T

Timavgift

U

-

63.10102

T

Timavgift

Kommentar: Behovet för tillsyn på vägnät och spåranläggningar bedöms variera i så
stor grad att tillsynsavgifter bör hanteras via timavgift utefter nedlagd tid.
Rening av avloppsvatten
Dagvattenanläggning

U

Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer
m.m.

U

-

-

90.1603

T

Timavgift

90.1604

8

8 960 kr

Kommentar: Dagvattenanläggningar har saknat en kod i taxan. För att tydliggöra
behovet av tillsynen läggs den in som ärendetyp.
Idag har vi tillsynsavgift för reningsverken men ingen tydlighet gällande
avloppsledningsnätet. Genom att det finns ett tydligt tillsynsbehov läggs det till som
en ärendetyp motsvarande 8 h/år.
Annan trafikinfrastruktur

U

Uppläggning av snö från gaturenhållning.

-

90.28001 3

3 360 kr

Kommentar: Uppläggning av snö har tidigare varit uppdelat på tre koder beroende på
mängd men genomsyn av behovet visar att tillsyn bör hanteras likvärdigt under en
kod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08, VGS-2020-43
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med förslag till ändringar
markerade
Protokollsutdrag skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se
Underskrifter

Yvonne Mickels
Samhällsbyggnadschef

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

Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak och
liknande produkter samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ändringar i taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas.
2. Ändringar gäller fr o m den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Taxan för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel för i Hofors, Ockelbo respektive
Sandviken trädde i kraft 1 januari 2018.
Den 1 juli 2019 började Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
gälla. Bland annat infördes tillståndsplikt för handel med tobak.
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan och
för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig försäljning.
Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen. Denna nya lag
medförde en större förändring av taxan och avgifter för ansökan om
tobakstillstånd, stadigvarande och tillfällig, samt anmälan om ändring av
tillståndspliktig verksamhet började gälla den 1 oktober 2019.
Genom erfarenhet från handläggning av anmälningsärenden om ändring av
tillståndspliktig verksamhet har det framkommit att handläggningstiden varierar
i stor grad i olika ärenden. Vissa ändringar är av mer enkel karaktär där ingen ny
prövning krävs, ex utökning av befintlig verksamhet med internetförsäljning.
Medan en ändring av personer med inflytande i det säljande bolaget (kan ex
vara en styrelseändring) kräver en ny prövning vilket tar mer tid.
På grund av denna variation föreslås timavgift där nedlagda handläggningstid
multipliceras med timtaxan istället för nuvarande fasta avgift på 4 480 kr vilket
motsvarar 4 timmars handläggningstid.

Beslutsunderlag
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-22, § 137
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09, VGS-2020-44
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel med förslag till ändringar markerade
385

Datum

Ockelbo kommun

2020-11-02

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

2020-11-17
Kommunstyrelsen

§ 192

Dnr 2020/00592

Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak och
liknande produkter samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Ändringar i taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas.
2. Ändringar gäller fr o m den 1 januari 2021.
Ärendebeskrivning
Taxan för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel för i Hofors, Ockelbo respektive
Sandviken trädde i kraft 1 januari 2018.
Den 1 juli 2019 började Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
gälla. Bland annat infördes tillståndsplikt för handel med tobak.
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan
och för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig
försäljning. Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen. Denna
nya lag medförde en större förändring av taxan och avgifter för ansökan om
tobakstillstånd, stadigvarande och tillfällig, samt anmälan om ändring av
tillståndspliktig verksamhet började gälla den 1 oktober 2019.
Genom erfarenhet från handläggning av anmälningsärenden om ändring av
tillståndspliktig verksamhet har det framkommit att handläggningstiden
varierar i stor grad i olika ärenden. Vissa ändringar är av mer enkel karaktär
där ingen ny prövning krävs, ex utökning av befintlig verksamhet med
internetförsäljning. Medan en ändring av personer med inflytande i det
säljande bolaget (kan ex vara en styrelseändring) kräver en ny prövning
vilket tar mer tid.
På grund av denna variation föreslås timavgift där nedlagda
handläggningstid multipliceras med timtaxan istället för nuvarande fasta
avgift på 4 480 kr vilket motsvarar 4 timmars handläggningstid.
Beslutsunderlag
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-22, § 137
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09, VGS-2020-44

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

387

Sida

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-11-17
Kommunstyrelsen

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel med förslag till ändringar markerade

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

388

Sida

2(2)

KOMMUNAL TAXA
FÖR X KOMMUN

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

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

2§

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

3§

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

4§

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

5§

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

389

Timavgift
6§

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 120
kronor per timme.
Avgift tas ut
1. i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift),
2. i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift), eller
4. enligt de andra grunder som anges i taxan.

7§

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

Avgift med anledning av ansökan och anmälan
8§

Avgift för handläggning av ansökan eller anmälan ska betalas
utefter vad som anges i nedan tabell. Avgiften beräknas genom att
tilldelad handläggningstid, alternativt faktiskt nedlagd
handläggningstid multipliceras med timtaxan.
Avgift för handläggning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som ansökningen avser.
Avgift för handläggning av ansökan betalas med full avgift även
om ansökan avslås.
Ärendetyp
Handläggning med anledning av ansökan
om stadigvarande tobakstillstånd.
Handläggning med anledning av ansökan
om tillfälligt tobakstillstånd.
Handläggning med anledning anmälan om
ändring av tillståndspliktig verksamhet.
Handläggning med anledning av anmälan
om försäljning av elektroniska cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare

390

Timmar
8

Avgift
8 960 kr

5

5 600 kr

T

Timavgift

1

1 120 kr

Avgift för tillsyn
9§

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

10 §

Avgift
3 360 kr
1 120 kr

1 120 kr

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

11 §

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

Nedsättning av avgift
12 §

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

Avgiftens erläggande m.m.
13 §

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

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

Denna taxa träde i kraft den 1 januari 2018 och de senaste ändringarna den 1
januari 2021.
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Emelie Jonsson, 026-24 11 54
emelie.jonsson@sandviken.se
Kommunfullmäktige

Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak och
liknande produkter samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås
besluta att
1. anta ändringar i taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2021.
Sammanfattning
Taxan för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel för i Hofors, Ockelbo respektive
Sandviken trädde i kraft 1 januari 2018.
Denna nya lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) medförde en
större förändringar av taxan och avgifter för ansökan om tobakstillstånd,
stadigvarande och tillfällig, samt anmälan om ändring av tillståndspliktig
verksamhet började gälla den 1 oktober 2019.
Genom erfarenhet från handläggning av anmälningsärenden om ändring av
tillståndspliktig verksamhet har vi sett att handläggningstiden varierar i stor
grad. Därmed föreslås timavgift där nedlagda handläggningstid multipliceras
med timtaxan istället för nuvarande fasta avgift på 4 480 kr vilket motsvarar
4 timmars handläggningstid.
Ärendet
Taxan för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel för i Hofors, Ockelbo respektive
Sandviken trädde i kraft 1 januari 2018.
Den 1 juli 2019 började Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
gälla. Bland annat infördes tillståndsplikt för handel med tobak.
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se
Hemsida
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Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan
och för den tillsyn som utförs på tillståndspliktig och anmälningspliktig
försäljning. Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen.
Enligt 8 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter, får en kommun
ta ut avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5
kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Enligt 8 kap. 2 § i samma lag får en kommun ta ut avgifter för sin
tillsyn av den som driver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §
och av den som driver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §.
Kommunen har rätt att ta ut sådana avgifter och nivån på avgifterna
regleras i kommunallagen (KL) 8 kap. 3 b § och av den så kallade
självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c § KL.
Denna nya lag medförde en större förändringar av taxan och avgifter för
ansökan om tobakstillstånd, stadigvarande och tillfällig, samt anmälan om
ändring av tillståndspliktig verksamhet började gälla den 1 oktober 2019.
Genom erfarenhet från handläggning av anmälningsärenden om ändring av
tillståndspliktig verksamhet har vi sett att handläggningstiden varierar i stor
grad. Vissa ändringar är av mer enkel karaktär där ingen ny prövning krävs,
t.ex. utökning av befintlig verksamhet med internetförsäljning. Medan en
ändring av personer med inflytande i det säljande bolaget (kan t.ex. vara en
styrelseändring) kräver en ny prövning vilket tar mer tid.
På grund av denna variation föreslås timavgift där nedlagda
handläggningstid multipliceras med timtaxan istället för nuvarande fasta
avgift på 4 480 kr vilket motsvarar 4 timmars handläggningstid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09, VGS-2020-44
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel med förslag till ändringar markerade
Protokollsutdrag skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se
Underskrifter

Yvonne Mickels
Samhällsbyggnadschef

Emelie Jonsson
Verksamhetsutvecklare
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VGS-2020-44

§ 137 Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak och
liknande produkter samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Beslut
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken beslutar att
1. anta ändringar i taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och att
2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2021.
Sammanfattning
Taxan för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel för i Hofors, Ockelbo respektive
Sandviken trädde i kraft 1 januari 2018.
Denna nya lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) medförde en
större förändringar av taxan och avgifter för ansökan om tobakstillstånd,
stadigvarande och tillfällig, samt anmälan om ändring av tillståndspliktig
verksamhet började gälla den 1 oktober 2019.
Genom erfarenhet från handläggning av anmälningsärenden om ändring av
tillståndspliktig verksamhet har vi sett att handläggningstiden varierar i stor
grad. Därmed föreslås timavgift där nedlagda handläggningstid multipliceras
med timtaxan istället för nuvarande fasta avgift på 4 480 kr vilket motsvarar 4 timmars handläggningstid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09, VGS-2020-44
Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel med förslag till ändringar markerade
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen Hofors kommun
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun
Kommunstyrelsen Sandvikens kommun
__________

Justerarnas signaturer

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

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter antas.

2. Taxan gäller fr o m den 1 januari 2021.
Sammanfattning av ärendet
En taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter saknas idag
för Hofors, Ockelbo och Sandviken vilket medför att Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd inte har möjlighet att ta ut en avgift för sin kontroll.
Animaliskt avfall är många gånger anledningen till att smitta sprids mellan
länder och orsakar sjukdomar hos djur och människor. För att detta inte ska ske
ställs krav på hur man handskas med animaliskt avfall. EU har därför bestämt
att detta är ett område som är viktigt och ställer därför krav på kontroll.
Kravet på att kontroll ökar och i den behovsutredning av kontroll inom området
som genomförts under 2021 visar på ökat behov. Det medför även ett ökat
behov på en taxa inom detta område.
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras av förordning (2006:1165) om avgifter
för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förslaget är att all
kontroll sker via timavgift där nedlagda handläggningstid för varje enskilt
ärende multipliceras med timtaxan.
Då kontroll av foder och animaliska biprodukter bedrivs av samma arbetsgrupp
som övriga tillsynsområden inom miljöområde har ingen ny timtaxa räknats
fram. Utan timtaxan beräknats ut gemensamt för området och den nu gällande
timtaxa för bland annat taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken föreslås
även gälla för denna taxa. Nuvarande timtaxa är 1 120 kr.

Beslutsunderlag
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-20, § 138
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10, VGS-2020-45
Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
396

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

§ 194

Dnr 2020/00593

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Ny taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter antas.
2. Taxan gäller fr o m den 1 januari 2021.
Ärendebeskrivning
En taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter saknas
idag för Hofors, Ockelbo och Sandviken vilket medför att Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte har möjlighet att ta ut en avgift
för sin kontroll.
Animaliskt avfall är många gånger anledningen till att smitta sprids mellan
länder och orsakar sjukdomar hos djur och människor. För att detta inte ska
ske ställs krav på hur man handskas med animaliskt avfall. EU har därför
bestämt att detta är ett område som är viktigt och ställer därför krav på
kontroll.
Kravet på att kontroll ökar och i den behovsutredning av kontroll inom
området som genomförts under 2021 visar på ökat behov. Det medför även
ett ökat behov på en taxa inom detta område.
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras av förordning (2006:1165) om
avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förslaget
är att all kontroll sker via timavgift där nedlagda handläggningstid för varje
enskilt ärende multipliceras med timtaxan.
Då kontroll av foder och animaliska biprodukter bedrivs av samma
arbetsgrupp som övriga tillsynsområden inom miljöområde har ingen ny
timtaxa räknats fram. Utan timtaxan beräknats ut gemensamt för området
och den nu gällande timtaxa för bland annat taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken föreslås även gälla för denna taxa. Nuvarande timtaxa är 1
120 kr.

Beslutsunderlag
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-20, § 138
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10, VGS-2020-45

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNAL TAXA
FÖR X KOMMUN

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter
Kommunfullmäktiges beslut den X, § X
Denna taxa meddelas med stöd av 6 § förordning (2006:1165) om avgifter för
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för offentlig kontroll enligt
lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de
föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EUbestämmelser som kompletteras av lagen.

2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder
vid offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig
obefogat.
2. Handläggning som beror på överklagande av beslut.

4§

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

5§

Avgiftsskyldig är den som befattar sig med foder eller animaliska
biprodukter vilkas verksamheter är föremål för kontroll

399

Timavgift
6§

Avgift för handläggning (timtaxa) enligt denna taxa är 1 120
kronor per timme.
Avgift tas ut i förhållande till den faktiskt nedlagda kontrolltiden i
det enskilda ärendet (timavgift).

7§

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

Nedsättning av avgift
8§

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

Avgiftens erläggande m.m.
9§

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

Verkställighetsfrågor m.m.
10 §

Av 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att
nämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021.
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§ 138 Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter
Beslut
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken beslutar att
1. att anta ny taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter och att
2. taxan ska börja gälla den 1 januari 2021.
Sammanfattning
En taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter saknas
idag för Hofors, Ockelbo och Sandviken vilket medför att Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte har möjlighet att ta ut en avgift
för sin kontroll.
Animaliskt avfall är många gånger anledningen till att smitta sprids mellan
länder och orsakar sjukdomar hos djur och människor. För att detta inte ska
ske ställs krav på hur man handskas med animaliskt avfall. EU har därför
bestämt att detta är ett område som är viktigt och ställer därför krav på
kontroll.
Kravet på att kontroll ökar och i den behovsutredning av kontroll inom
området som genomförts under 2021 visar på ökat behov. Det medför även
ett ökat behov på en taxa inom detta område.
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras av förordning (2006:1165) om
avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förslaget
är att all kontroll sker via timavgift där nedlagda handläggningstid för varje
enskilt ärende multipliceras med timtaxan.
Då kontroll av foder och animaliska biprodukter bedrivs av samma
arbetsgrupp som övriga tillsynsområden inom miljöområde har ingen ny
timtaxa räknats fram. Utan timtaxan beräknats ut gemensamt för området
och den nu gällande timtaxa för bland annat taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken föreslås även gälla för denna taxa. Nuvarande
timtaxa är 1 120 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10, VGS-2020-45
Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen Hofors kommun
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun
Kommunstyrelsen Sandvikens kommun

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2020-09-10

VGS-2020-45

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

Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås
besluta att
1. att anta ny taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter,
2. taxan ska börja gälla den 1 januari 2021.
Ärendet
En taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter saknas
idag för Hofors, Ockelbo och Sandviken vilket medför att Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd inte har möjlighet att ta ut en avgift
för sin kontroll.
Animaliskt avfall är många gånger anledningen till att smitta sprids mellan
länder och orsakar sjukdomar hos djur och människor. För att detta inte ska
ske ställs krav på hur man handskas med animaliskt avfall. EU har därför
bestämt att detta är ett område som är viktigt och ställer därför krav på
kontroll.
Kravet på att kontroll ökar och i den behovsutredning av kontroll inom
området som genomförts under 2021 visar på ökat behov. Det medför även
ett ökat behov på en taxa inom detta område.
Kommunens rätt att ta ut avgift regleras av förordning (2006:1165) om
avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förslaget
är att all kontroll sker via timavgift där nedlagda handläggningstid för varje
enskilt ärende multipliceras med timtaxan.
Då kontroll av foder och animaliska biprodukter bedrivs av samma
arbetsgrupp som övriga tillsynsområden inom miljöområde har ingen ny
timtaxa räknats fram. Utan timtaxan beräknats ut gemensamt för området
och den nu gällande timtaxa för bland annat taxa för prövning och tillsyn
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se
Hemsida
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

2020-09-10

Diarienummer

VGS-2020-45

enligt miljöbalken föreslås även gälla för denna taxa. Nuvarande timtaxa är
1 120 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10, VGS-2020-45
Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Protokollsutdrag skickas till
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se
Underskrifter

Yvonne Mickels
Samhällsbyggnadschef

Emelie Jonsson
Verksamhetsutvecklare
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KS 2020/00515

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

Avtal om samverkan om gemensam företagshälsovård
- utökning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En utökad gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Region
Gävleborg, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls
kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,
Sandvikens kommun och Söderhamns kommun ska gälla från och med den
1 januari 2021.
2. Upprättat förslag på avtal mellan parterna godkänns att gälla från och med
den 1 januari 2021.
3. Upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021.

4. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg, Bollnäs
kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo
kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns
kommun upphör att gälla den 31 december 2020.
Sammanfattning av ärendet
Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun,
Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun samt Region Gävleborg inrättade
år 2018 en gemensam nämnd om samverkan inom företagshälsovårdsfrågor.
Hofors kommun och Söderhamns kommun har ingått i nämnden sedan 2019.
Även Nordanstigs kommun önskar nu ingå i den gemensamma nämnden. Det
tidigare ingångna avtalet ska därmed ersättas med ett nytt avtal. Det nya avtalet
ska gälla från och med den 1 januari 2021.
De särskilda bestämmelserna i det nuvarande avtalet avseende Hudiksvalls
kommun utgår i det nya avtalet.
Region Gävleborg är värdkommun för nämnden.
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Datum

Ockelbo kommun
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KS 2020/00515

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Avtal om utökad samverkan om gemensam
företagshälsovård
Avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa 2021_slutversion
Skrivelse till medlemmarna om utökning av Företagshälsovårdsnämnden

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

§ 195

Dnr 2020/00515

Avtal om samverkan om gemensam företagshälsovård
- utökning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. En utökad gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Region
Gävleborg, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls
kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,
Sandvikens kommun och Söderhamns kommun ska gälla från och med den 1
januari 2021.
2. Upprättat förslag på avtal mellan parterna godkänns att gälla från och med
den 1 januari 2021.
3. Upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021.
4. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg, Bollnäs
kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo
kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns
kommun upphör att gälla den 31 december 2020.
Ärendebeskrivning
Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun,
Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun samt Region Gävleborg
inrättade år 2018 en gemensam nämnd om samverkan inom
företagshälsovårdsfrågor. Hofors kommun och Söderhamns kommun har
ingått i nämnden sedan 2019.
Även Nordanstigs kommun önskar nu ingå i den gemensamma nämnden.
Det tidigare ingångna avtalet ska därmed ersättas med ett nytt avtal. Det nya
avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2021.
De särskilda bestämmelserna i det nuvarande avtalet avseende Hudiksvalls
kommun utgår i det nya avtalet.
Region Gävleborg är värdkommun för nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Avtal om utökad samverkan om gemensam
företagshälsovård
Avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa 2021_slutversion

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse till medlemmarna om utökning av Företagshälsovårdsnämnden
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AVTAL OM SAMVERKAN GEMENSAM FÖRETAGSHÄLSA
Bakgrund
Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun,
Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun samt Region Gävleborg, nedan kallad
Regionen, har kommit överens om att från och med den 1 januari 2018 inrätta en
gemensam nämnd om samverkan inom företagshälsovård som ankommer på
kommunerna och regionen i egenskap av arbetsgivare. Till grund för denna
samverkan träffades ett avtal härom. Sedan år 2019 ingår även Hofors kommun
och Söderhamn kommun i den gemensamma nämnden.
Eftersom även Nordanstigs kommun nu kommer att ingå i den gemensamma
nämnden upphör härvid det tidigare ingångna avtalet mellan Bollnäs kommun,
Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,
Sandvikens kommun, Hofors kommun och Söderhamns kommun och Regionen den
31 december 2020 och ersättas av detta avtal från och med den 1 januari 2021.
Parterna är överens om att erbjuda ytterligare kommuner i Gävleborgs län att
ansluta sig till den gemensamma nämnden. Regionen är värdkommun för nämnden.
Bildandet av en gemensam Företagshälsa har många fördelar. Den huvudsakliga
och övergripande målsättningen är att tillskapa en Företagshälsa som nu och
framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och
arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö.
Andra fördelar som uppnås:
* Effektivitet och konkurrenskraft – en sammanslagen Företagshälsa skulle
medföra en ökad kostnadseffektivitet, inte minst genom en, jämfört med idag,
mindre administration och ett bättre resursutnyttjande.
* Kompetens – ett ökat underlag möjliggör både en ökad bredd och spets inom
kompetens- områden som är av stor betydelse för parterna.
* Attraktionskraft – en större Företagshälsa möjliggör fler anställda inom alla
yrkesområden, något som har stor betydelse för möjligheten att rekrytera
attraktiv kompetens till Företagshälsan.
* Kvalitet – en större Företagshälsa har goda möjligheter att i tvärprofessionella
former utveckla kvaliteten i tjänster.
* Ökad tillgänglighet – en större organisation är mindre sårbar och klarar större
produktions- variationer och större sammanhållna uppdrag.
* Kontinuitet, långsiktighet och styrning – en egen Företagshälsa har samma mål
som sina ägare, vilket möjliggör ett mer kontinuerligt, långsiktigt och tryggt
samarbete.
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AVTAL
1 § Samverkan
Med utgångspunkt från vad som redovisats i ovan nämnda beslut ska parterna
samverka.
2 § Gemensam nämnd
Samverkan ska ske genom att en gemensam nämnd enligt 9 kap. 21–22 och 37 §§
kommunallagen tillsätts av Regionen. Antalet ledamöter från varje deltagande
organisation ska vara 2 med 2 ersättare. Dessa utses av respektive fullmäktige. Vid
förfall för en ledamot ska denne ersättas av en ersättare från den organisation som
utsett ledamoten. Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska för varje
mandatperiod växla mellan regionen och Gävle kommun. Ordförande för 2019 ska
utses bland de ledamöter som Regionfullmäktige utsett. För samma period utses
vice ordförande bland de ledamöter som fullmäktige i Gävle kommun utsett.
Nämnden ska börja sin verksamhet den 1 januari 2021.
3 § Syftet med samverkan
Syftet med samverkan är att inom ramen för av parterna givna riktlinjer och med
optimalt resursutnyttjande erbjuda regionen och berörda kommuners anställda en
god företagshälsovård.
4 § Nämndens behörighet och befogenheter
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde ha beslutanderätt i alla ärenden såvida
det inte i kommunallagen eller någon annan författning anges att ärendet ska
avgöras av fullmäktige.
5 § Reglemente
För nämnden ska gälla reglemente enligt bilaga 1.
6 § Finansiering och Budget
Finansieringen av verksamhetens totala kostnader ska ske genom att parterna
årligen till nämnden betalar en av nämnden fastställd summa per anställd och år för
ett basutbud (bilaga 2). Antalet anställda beräknas inför varje verksamhetsår och
omfattar samtliga anställda, oavsett anställningsform eller anställningsgrad
Nämnden fastställer även en årlig timpriskostnad för varje nyttjad timme.
Baserad på den årliga summan omräknad till nyttjandetimmar tecknar respektive
ägare en årlig överenskommelse baserad på basutbudet. Eventuellt
underutnyttjande timmar som inte förbrukas under året förfaller. Eventuellt
överutnyttjade timmar under året tilläggsfaktureras med den årliga
timpriskostnaden.
Utöver den årliga kostnaden äger respektive ägare rätt att mot särskild ersättning
avropa ytterligare tjänster (tilläggstjänster).
Budget ska upprättas där kostnader och intäkter balanseras.
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7 § Lokalisering och resurser
Den gemensamma företagshälsan skall vara etablerad och kunna erbjuda sina
tjänster centralt i varje deltagande organisations område samt på orter i övriga
länet efter dialog med regionen. Det löpande samarbetet och leveranserna sker via
geografiskt närbelägna tvärprofessionella team. På förekommen anledning är dock
företagshälsans samtliga kompetenser och tjänster tillgängliga.
8 § Överskott eller underskott
Över och underskott i bokslut delas årligen mellan Region Gävleborg och de
medverkande kommunerna. Som fördelningsgrund används det aktuella årets
fakturerade antal anställda per medlem i enlighet med § 6 i avtalet.
9 § Förvaltningschef och samverkansråd
Regiondirektören utser förvaltningschef efter samråd med FHV-nämnden.
Som stöd för förvaltningschefen ska utses ett samverkansråd bestående av
respektive parts HR-chef eller motsvarande. Rådets huvudsakliga uppgift är att
tillsammans med förvaltningschefen arbeta med långsiktigt gemensamma
verksamhetsorienterade strategiska frågor. Rådet har ingen formell
beslutsbefogenhet.
10 § Avveckling
Parterna är överens om att mellan sig reglera frågan om kostnadsfördelning vid
avveckling av verksamhet i samverkansprojektet.
11 § Informationsskyldighet
Parterna är skyldiga att informera varandra om händelser och förändringar rörande
verksamheten, om dessa kan vara av väsentlig betydelse. Nämnden ska även regelmässigt till regionfullmäktige och respektive kommunfullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
12 § Omförhandling
Part har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal om det inträffar omständighet
som väsentligen förändrar förutsättningarna för detta avtal.
13 § Avtalstid
Verksamheten ska börja den 1 januari 2021 och pågå till 31 december 2022 med en
automatisk förlängning 4 år i taget. Uppsägning av avtalet med 12 månaders
uppsägningstid kan dock ske skriftligen före den 31 januari i varje ny mandatperiods
början.
14 § Tvistelösning
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol om inte annat
avtalats.
Detta avtal är upprättat i tio likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
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För Region Gävleborg
…………………den…………………………

………………..den………………………………

……………………………………………….

…………………………………………………………

För Bollnäs Kommun
…………………den…………………………

………………..den………………………………

……………………………………………….

…………………………………………………………

För Gävle Kommun
…………………den…………………………

………………..den………………………………

……………………………………………….

…………………………………………………………

För Hofors kommun
…………………den………………………..

……………....den………………………………

………………………………………………..

……………………………………………………….

För Hudiksvalls kommun
…………………den…………………………

………………..den………………………………

……………………………………………….

…………………………………………………………

För Ockelbo Kommun
…………………den…………………………

………………..den………………………………

……………………………………………….

…………………………………………………………

411

För Nordanstigs Kommun
…………………den…………………………
……………………………………………….

………………..den………………………………
………………………………………………………

För Ovanåkers Kommun
…………………den…………………………

………………..den………………………………

……………………………………………….

………………………………………………………

För Sandvikens Kommun
……………….den…………………………

……………….den………………………………..

……………………………………………….

……………………………………………………….

För Söderhamns kommun
………………den…………………………

……………..den…………………………………..

………………………………………………

………………………………………………………..
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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
- de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över
Ekonomisk förvaltning
§3
Nämnden ska ha hand om egendomsförvaltningen inom nämndens verksamhetsområde. 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 fullmäktige
§4
Nämnden har beslutanderätten i alla ärenden i den mån det inte anges i kommunallagen 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 budgetåret. Nämnden ska
också enligt avtalet rapportera till respektive ägarorganisation.

413

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 1 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.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
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
§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 kalla 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.
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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.
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.
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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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DEN GEMENSAMMA FÖRETAGSHÄLSANS BASUPPDRAG.

Bilaga 2

Företagshälsovårdens (FHV) basuppdrag utgår från Arbetsmiljölagens krav riktade till
arbetsgivaren:
Arbetsmiljölagen Kap 3 § 2c
”Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver
finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena
arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga
och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva
sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.”
FHV ska som en professionellt och partsmässigt oberoende expertresurs kunna erbjuda
insatser inom medicin/hälsa, teknik och beteendevetenskap i samverkan. Genom att bistå
chefer och medarbetare (insatser riktade mot individ, grupp, organisation och samhälle)
verkar FHV för att främja hälsa, förebygga ohälsa och därigenom verka för en god
arbetsmiljö i organisationen så att verksamhetens mål kan uppnås.
Regionens/kommunernas FHV har som uppdrag att bistå chefer och medarbetare att;


Identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, hälsa och produktivitet på
organisation, grupp och individnivå
 Bedriva arbetet enligt de värderingar som finns i arbetsmiljölagen, arbetsrättslig
lagstiftning och avtal och företagshälsovårdens branschetiska riktlinjer
 Tillämpa metoder och tekniker som grundar sig på objektivitet, vetenskap och
beprövad erfarenhet samt verkar för att ny kunskap och nya metoder används
 Arbeta konsultativt med att erbjuda kompletterande stöd till den sakkunskap och
arbetsmiljöansvar som finns inom organisationen rörande förebyggande hälso- och
arbetsmiljöarbete och arbetsinriktad rehabilitering.
 Utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa och arbetsmiljö erbjuda tvärprofessionella
bedömningar, åtgärdsförslag och tjänster
 Vara en strategisk resurs inom arbetsmiljöområdet för chefer och ledningsgrupper
på alla nivåer för att på så sätt bidra till att dessa aspekter vävs in övrig
verksamhetsplanering och uppföljning.
 Samverka och samarbeta med övriga aktörer såsom Försäkringskassan, Arbets- och
miljömedicinmedicin och annan Arbetslivsforskning, Primärvården och andra
aktörer för att säkerställa att förebyggande insatser mot ohälsa utvecklas på ett
vetenskapligt, ändamålsenligt och effektivt sätt.
FHV:s kompetens är given vid organisationsutveckling och förändringar och ska bidra med
kunskaper om hur förändringarna påverkar arbetsmiljön och hälsan. FHV bidrar därigenom
till att nödvändiga förändringar kan genomföras på ett så bra sätt som möjligt.
FHV:s kompetens krävs som regel också vid planering av nya lokaler, anordningar och
arbetsmetoder, vid upphandlingar och inköp av maskiner, utrustning och produkter.
FHV:s specifika kompetens skall på ett naturligt sätt ingå i planerings-, och
uppföljningsprocessen, inte bara till enstaka tjänster. På så sätt kan kvaliteten i hälso- och
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arbetsmiljöarbetet säkras över tiden. Då ökar också möjligheten att tidigt upptäcka tidiga
tecken på ohälsa och främja det friska.
Bastjänsteutbud för den gemensamma Företagshälsan - det exakta bastjänsteutbudet och
prioriteringar fastställs årligen i dialog med respektive ägareorganisation.
-

Strategiskt övergripande Systematiskt arbetsmiljöarbete, att bistå arbetsgivaren att
integrera hälso- och arbetsmiljöfrågorna i övrig verksamhetsplanering,
verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning)

-

Operativt Systematiskt arbetsmiljöarbete (nulägesbeskrivningar/mätningar
åtgärder/insatser, resultat mm)

-

Chefs- och ledarstöd

-

Chefshandledning enskilt och i grupp

-

Rådgivning och vägledning inom hela hälso- och arbetsmiljöområdet för chefer, HR
och medarbetare

-

Utbildning och information inom hälso- och arbetsmiljöområdet

-

Hälsofrämjande arbete

-

Lagstadgade medicinska undersökningar och tekniska kontroller

-

Partsmässigt överenskomna medicinska undersökningar eller kontroller

-

Arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning

-

Utredande/kartläggande samtal på individnivå

-

Alkohol- och drogprevention samt alkohol- och drogtester

-

Arbetsförmågeutredningar/bedömningar

-

Arbetslagsutvecklings-, grupputvecklings-, Organisationsutvecklingsinsatser

-

Konflikthantering

-

Krishantering
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Tjänsteskrivelse
Datum 2020-10-20

Dnr RS 2020/2106

Juridikavdelning

Tjänsteskrivelse - Avtal om utökad samverkan om
gemensam företagshäksovård
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. En utökad gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Region Gävleborg,
Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun,
Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens
kommun och Söderhamns kommun ska gälla från och med den 1 januari 2021.
2. Upprättat förslag på avtal mellan parterna godkänns att gälla från och med den
1 januari 2021.
3. Upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021.
4. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg, Bollnäs kommun,
Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun,
Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns kommun upphör att
gälla den 31 december 2020.
Sammanfattning

Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun,
Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun samt Region Gävleborg inrättade år
2018 en gemensam nämnd om samverkan inom företagshälsovårdsfrågor. Hofors
kommun och Söderhamns kommun har ingått i nämnden sedan 2019.
Även Nordanstigs kommun önskar nu ingå i den gemensamma nämnden.
Det tidigare ingångna avtalet ska därmed ersättas med ett nytt avtal. Det nya
avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2021.
De särskilda bestämmelserna i det nuvarande avtalet avseende Hudiksvalls
kommun utgår i det nya avtalet.
Region Gävleborg är värdkommun för nämnden.
Ärendet

Bildandet av en gemensam Företagshälsa har många fördelar. Den huvudsakliga
och övergripande målsättningen är att tillskapa en Företagshälsa som nu och
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framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och
arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö.
Andra fördelar som uppnås:
 Effektivitet och konkurrenskraft – en sammanslagen Företagshälsa skulle
medföra en ökad kostnadseffektivitet, inte minst genom en, jämfört med
idag, mindre administration och ett bättre resursutnyttjande.
 Kompetens – ett ökat underlag möjliggör både en ökad bredd och spets
inom kompetens- områden som är av stor betydelse för parterna.
 Attraktionskraft – en större Företagshälsa möjliggör fler anställda inom
alla yrkesområden, något som har stor betydelse för möjligheten att
rekrytera attraktiv kompetens till Företagshälsan.
 Kvalitet – en större Företagshälsa har goda möjligheter att i
tvärprofessionella former utveckla kvaliteten i tjänster.
 Ökad tillgänglighet – en större organisation är mindre sårbar och klarar
större produktions- variationer och större sammanhållna uppdrag.
 Kontinuitet, långsiktighet och styrning – en egen Företagshälsa har samma
mål som sina ägare, vilket möjliggör ett mer kontinuerligt, långsiktigt och
tryggt samarbete.
Expedieras till

Kommunerna
Regionfullmäktige
Göran Angergård
Tf regiondirektör
Ulrika Cavallin
Förvaltningschef
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2020-10-12

1(2)
Referens

KS 2019/00718

Kommunkontoret
Sjöberg, Marie
marie_louise.sjoberg@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - Trivsammare väntplats
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
skolbussväntplatsen utmed Perslundavägen för eleverna på Perslundaskolan
ska göras till en trivsammare och tryggare miljö.
Svar: Kommunkontoret har inhämtat synpunkter från Ockelbo kommuns
ungdomsråd. I ungdomsrådet sitter ungdomar mellan 13-18år som nyligen
har gått på eller går på Perslundaskolan. Ungdomarna har fått svara på frågor
om de ser ett behov att ändra utseende på bussväntplatsen för att skapa en
trivsammare och tryggare miljö.
Ungdomarna ser inget behov av färg och form för att skapa trygghet utan
anser att mer vuxennärvaro är svaret på ökad trygghet. Fler personal från
skolan vid väntplatsen är en trygghetsfaktor som ungdomarna tycker bör
prioriteras, vilket ska återkopplas till verksamhetsutövaren.
Ungdomarna tycker att storleken på väntplatsen är för liten. De vill ha mer
tak över huvudet så att fler får plats under tak för att bekvämt och tryggt
kunna vänta på skolbussen. Det bör således ses över att göra en busshållplats
utifrån ungdomarnas synpunkter, vilket ska återkopplas till tekniska enheten.
Ungdomarna har lämnat förslag på hur en bättre väntplats kan se ut. Om en
ny väntplats kommer att byggas är också förslaget att ungdomsrådet samt
elever på Perslundaskolan bjuds in i planeringsprocessen gällande inredning
och storlek för att få med barnens perspektiv i planeringen och på så vis ta
tillvara barnens intressen, behov och kunna agera för barnens bästa.
Förslaget ska beaktas i kommande budgetprocess.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – 2019-00718
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Datum

Ockelbo kommun

2020-10-12

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsen

§ 168

Dnr 2019/00718

Svar på medborgarförslag - Trivsammare väntplats
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
skolbussväntplatsen utmed Perslundavägen för eleverna på Perslundaskolan
ska göras till en trivsammare och tryggare miljö.
Svar: Kommunkontoret har inhämtat synpunkter från Ockelbo kommuns
ungdomsråd. I ungdomsrådet sitter ungdomar mellan 13-18år som nyligen
har gått på eller går på Perslundaskolan. Ungdomarna har fått svara på frågor
om de ser ett behov att ändra utseende på bussväntplatsen för att skapa en
trivsammare och tryggare miljö.
Ungdomarna ser inget behov av färg och form för att skapa trygghet utan
anser att mer vuxennärvaro är svaret på ökad trygghet. Fler personal från
skolan vid väntplatsen är en trygghetsfaktor som ungdomarna tycker bör
prioriteras, vilket ska återkopplas till verksamhetsutövaren.
Ungdomarna tycker att storleken på väntplatsen är för liten. De vill ha mer
tak över huvudet så att fler får plats under tak för att bekvämt och tryggt
kunna vänta på skolbussen. Det bör således ses över att göra en busshållplats
utifrån ungdomarnas synpunkter, vilket ska återkopplas till tekniska enheten.
Ungdomarna har lämnat förslag på hur en bättre väntplats kan se ut. Om en
ny väntplats kommer att byggas är också förslaget att ungdomsrådet samt
elever på Perslundaskolan bjuds in i planeringsprocessen gällande inredning
och storlek för att få med barnens perspektiv i planeringen och på så vis ta
tillvara barnens intressen, behov och kunna agera för barnens bästa.
Förslaget ska beaktas i kommande budgetprocess.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – 2019-00718
Inlägg
Martin Sund Svensson (V)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #1565 | (signerad) | 2019-11-02 19:45

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.
Att skolbussväntplatsen utmed Perslundavägen för eleverna på Perslundaskolan ska göras till en
trivsammare och tryggare miljö

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.
Eleverna sitter för sjutton i brist på annat i skolans smala utrymmningstrappa eller på marken på
kallt hårt grus lutade mot en kal grå vägg och väntar på bussen. Behövs inte någon extra
kompetens inom miljöpsykologi för att förstå att det påverkar ungarnas både fysiska och
psykiska hälsa negativt och också deras interaktion med varandra.
Att ha mer levande material, färg och form på platsen, ev utplacerade bänkar och medvetet
skapa en trivsammare miljö på den plats där elever år efter år kommer att tillbringa väntan efter
skolan i blandade årskurser och ofta utan sällskap av vuxna, skulle skapa mer trygghet och
kreativitet. Det behöver våra ungar i alla åldrar.

2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej
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3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
Tove Cecilia Lindström
Adress
PETERSBURG 18 LGH 1102

Postnummer och ort
816 31 Ockelbo

Telefon
0703883429

E-postadress
Tove.lindstrom@ockelbo.se

Mobiltelefon
Notifieringar
E-post

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Tove Cecilia Lindström
Person ID:
Datum: 2019-11-02 19:45
Signerad checksumma: A1C1E689FFBF9C4D764F9B623F5A10EBE934D6FA
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-12

1(1)
Referens

KS 2020/00234

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

Svar på medborgarförslag - Parfymförbud i
kommunens alla verksamheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag, att kommunfullmäktige fattar beslut om att
parfymförbud införs i all verksamhet i Ockelbo kommuns regi och deras
lokaler (d v s förskolor, fritids-, skolor, arbetsplatser, lokaler som kommunen
hyr ut m m), har inkommit.
Svar: Kommunkontoret har inhämtat synpunkter från Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning (VGS), som utför tillsyn av inomhusmiljöer
enligt miljöbalken. I de fall tillsynen upptäcker starka parfymlukter eller
parfymerade produkter i skol- eller förskolelokal så noteras det som en brist,
vilket återkopplas till verksamhetsutövaren.
Arbetsgivaren ansvarar för att anställda inte riskerar att bli sjuka av sin
arbetsmiljö. Om det finns anställda som upplever problem med parfymer och
riskerar att bli sjuka är anpassningar nödvändiga.
Ockelbo kommun föreslår att rekommendationer om att inte använda parfym
eller dylikt med hänsyn till allergiker och doftöverkänsliga personer införs i
samtliga kommunala lokaler.
Ett förbud skulle vara svårt att följa upp vad gäller efterlevnad varför vi i
dagsläget beslutar om rekommendationer. Kunskapen bland allmänheten om
allergier, astma och doftöverkänslighet har också ökar varför detta borde
vara en tillräcklig åtgärd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag_parfymförbud – KS20200511

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsen

§ 169

Dnr 2020/00234

Svar på medborgarförslag - Parfymförbud i
kommunens alla verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag, att kommunfullmäktige fattar beslut om att
parfymförbud införs i all verksamhet i Ockelbo kommuns regi och deras
lokaler (d v s förskolor, fritids-, skolor, arbetsplatser, lokaler som kommunen
hyr ut m m), har inkommit.
Svar: Kommunkontoret har inhämtat synpunkter från Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning (VGS), som utför tillsyn av inomhusmiljöer
enligt miljöbalken. I de fall tillsynen upptäcker starka parfymlukter eller
parfymerade produkter i skol- eller förskolelokal så noteras det som en brist,
vilket återkopplas till verksamhetsutövaren.
Arbetsgivaren ansvarar för att anställda inte riskerar att bli sjuka av sin
arbetsmiljö. Om det finns anställda som upplever problem med parfymer och
riskerar att bli sjuka är anpassningar nödvändiga.
Ockelbo kommun föreslår att rekommendationer om att inte använda parfym
eller dylikt med hänsyn till allergiker och doftöverkänsliga personer införs i
samtliga kommunala lokaler.
Ett förbud skulle vara svårt att följa upp vad gäller efterlevnad varför vi i
dagsläget beslutar om rekommendationer. Kunskapen bland allmänheten om
allergier, astma och doftöverkänslighet har också ökar varför detta borde
vara en tillräcklig åtgärd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag_parfymförbud – KS20200511
Inlägg
Linus Gunnarsson (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #1750 | (signerad) | 2020-04-23 15:37

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.
Medborgarförslag
Föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut att parfymförbud införs i all verksamhet i Ockelbo
kommuns regi och deras lokaler. Det vill säga förskolor, fritids, skolor, arbetsplatser, lokaler som
kommunen hyr ut m.m.

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.
För att i Sverige finns det ca. 1 miljon personer som har astma. I Ockelbo kommun vet jag inte
antalet personer men enligt flera rapporter har astma och allergier ökat i Sverige de senaste ca.
15 åren. Uppskattningsvis har var sjätte person i Ockelbo astma. När en person med astma andas
in parfymdoft så kan personen reagera med ex. hosta, huvudvärk, bli hes, få svårare att andas.
Det kan bli som så att personen behöver uppsöka vård och kan bli så att personen dör. Så för att
visa hänsyn till personer med astma och för att all verksamhet ska vara tillgänglig för alla så
tycker jag att det ska införas parfymförbud.

2. Övrigt
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Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Ja

3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
MARIA KNUTSSON-TORVALDSEN
Adress
TOMTNÄS 46

Postnummer och ort
816 94 Ockelbo

Telefon
0735923170

E-postadress
-

Mobiltelefon
0735923170
Notifieringar
SMS

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: MARIA KNUTSSON-TORVALDSEN
Person ID:
Datum: 2020-04-23 15:37
Signerad checksumma: 9E200A144C125196B87FB65A919E3CBEED38F426
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-03

1(1)
Referens

KS 2019/00750

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

Motion - Stöd till byavakter och föreningar för ökad
trygghet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionens punkt 1) anses besvarad och punkterna 2) och 3) avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ghaith Al-Tameemi (S) yrkar i en motion:
1) Att kommunen ska utreda möjligheterna för ekonomiskt stöd till
Byavakterna
2) Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till
Byavakterna
3) Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till
föreningar i kommunen
Svar: Kommunkontoret föreslår att punkt 1) ska anses besvarad och att
punkterna 2) och 3) avslås utifrån följande ställningstaganden:
1) Ockelbo kommun kan inte ge ekonomiskt stöd till enskilda personer
eller grupp av personer. Bildar man däremot en förening kan
möjligheten till bidrag prövas
2) Kommunkontoret har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) och deras jurister, samt andra kommuner, och där
avråder man från att låna ut bilar ur ansvars- och
försäkringshänseende.
3) Se svar under punkt 2 – ingen större skillnad föreligger
Beslutsunderlag
Motion – Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet

Beslutet ska skickas till
Ghaith Al-Tameemi (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

§ 196

Dnr 2019/00750

Svar på motion - Stöd till byavakter och föreningar för
ökad trygghet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionens punkt 1) anses besvarad och punkterna 2) och 3) avslås.
Ärendebeskrivning
Ghaith Al-Tameemi (S) yrkar i en motion:
1) Att kommunen ska utreda möjligheterna för ekonomiskt stöd till
Byavakterna
2) Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till
Byavakterna
3) Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till
föreningar i kommunen
Svar: Kommunkontoret föreslår att punkt 1) ska anses besvarad och att
punkterna 2) och 3) avslås utifrån följande ställningstaganden:
Ockelbo kommun kan inte ge ekonomiskt stöd till enskilda personer eller
grupp av personer. Bildar man däremot en förening kan möjligheten till
bidrag prövas
Kommunkontoret har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) och deras jurister, samt andra kommuner, och där avråder man från
att låna ut bilar ur ansvars- och försäkringshänseende.
Se svar under punkt 2 – ingen större skillnad föreligger
Beslutsunderlag
Motion – Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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15-11-2019

Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet.
Idag har få personer valt att viga sin tid till att byavakta i vår kommun. Men för att klara av
arbetet behövs det fler som vill vara med i det arbetet, för just nu är uppslutningen alldeles
för låg.
Civilsamhället spelar en viktig roll för det trygghetsskapande arbetet i den offentliga miljön.
Idag finns ett antal aktiva Ockelbobor som under de senare timmarna lägger sin tid till att
öka tryggheten i kommunen. Det är ideellt engagerade individer som använder både tid och
egna saker, bland annat i form av bil och bränsle, till att finnas ute och vara den sociala
tryggheten, vuxna förebilden och det medmänskliga stödet bland unga människor när de rör
sig ute på kvällar och nätter. Det vill säga individer som förebygger såväl kriminalitet som
skadegörelse, våld och drogmissbruk, men allra främst som är en viktig förebyggande insats
som skapar trygghet och gemenskap
Men föreningslivet får heller inte glömmas, eftersom föreningsidrotten handlar om mycket
mer än bara den fysiska aktiviteten. Den handlar också om glädje, gemenskap, demokrati,
ideella insatser och öppenhet för alla som vill vara med.
Statistiken visar att föreningsidrotten tappar mark, samtidigt som vi i Ockelbo går mot
strömmen. Det är något vi måste ta vara på, för att föreningslivet är en viktig faktor till ett
tryggare samhälle genom att det är så mycket mer än själva löpandet, bollsparkandet eller
ridandet.
Vår kommun behöver dessa, men även många andra Ockelbobors engagemang för att öka
vuxennärvaron och tryggheten i hela kommunen. Därför är stöd från politiken ett sätt att
uppmuntra alla goda krafter som finns i vår kommun.
Därför yrkar jag:
1. Att kommunen ska utreda möjligheterna för ekonomiskt stöd till Byavakterna.
2. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till Byavakterna.
3. Att kommunen ska utreda möjligheterna att låna ut kommunbilen till föreningar i
kommunen.

Ghaith Al-Tameemi (S)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-12

1(1)
Referens

KS 2020/00381

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

Svar på motion - Ersättares yttranderätt i fullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslår i en
motion
-

att det i fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en skrivning
om att en ersättare som har ställt en interpellation eller fråga får delta
i överläggningen då svaret på den egna interpellationen eller frågan
behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet
eller ej.

Svar: Motionärernas förslag finns inskrivet i nu gällande arbetsordning, § 34.
Nuvarande arbetsordning fastställdes 2019-03-11, § 16 och utgår i huvudsak
från det förslag till arbetsordning som dåvarande Sveriges Kommuner och
Landsting tagit fram, daterat juni 2018.
Beslutsunderlag
Motion – Ersättares yttranderätt i fullmäktige

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Motionärerna

448

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsen

§ 170

Dnr 2020/00381

Svar på motion - Ersättares yttranderätt i fullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslår i en
motion
- att det i fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en skrivning om att
en ersättare som har ställt en interpellation eller fråga får delta i
överläggningen då svaret på den egna interpellationen eller frågan behandlas
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller ej.
Svar: Motionärernas förslag finns inskrivet i nu gällande arbetsordning, § 34.
Nuvarande arbetsordning fastställdes 2019-03-11, § 16 och utgår i huvudsak
från det förslag till arbetsordning som dåvarande Sveriges Kommuner och
Landsting tagit fram, daterat juni 2018.
Beslutsunderlag
Motion – Ersättares yttranderätt i fullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion
Ersättares yttranderätt i fullmäktige
Demokratin behöver stärkas i Ockelbo Kommunfullmäktige. Den enskildes möjlighet att göra sig
hörd och kunna föra fram idéer och tankar i fullmäktige behöver utökas och därmed förbättras.
Idag kan ersättare i fullmäktige lägga fram egna motioner, interpellationer och frågor enbart
om denne är tjänstgörande ersättare. För att sedan få delta i debatten när svaret kommer måste
ersättaren även vara tjänstgörande vid detta tillfälle.
Detta begränsar den demokratiska rätten att, genom interpellation eller fråga, ställa en
ordförande i en nämnd till svars för hur nämnden tar sitt ansvar i en viss fråga. Den handlar om
att använda möjligheten som man har när man tjänstgör, att ställa frågor om ansvarstagande.
Då finns det en rimlighet i att få delta i debatten kring en fråga som man har ställt oavsett om
ersättaren är tjänstgörande eller ej när svaret kommer.
I kommunallagen är utgångspunkten att den som tjänstgör vid ett sammanträdet har yttranderätt,
och att man får medge annan rätt att delta i debatten men inte i beslutet.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi därför fullmäktige besluta:
–

att det i fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en skrivning om att en ersättare
som har ställt en interpellation eller fråga får delta i överläggningen då svaret på den
egna interpellationen eller frågan behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid
sammanträdet eller ej.

Linus Gunnarsson (m)
Dan Brodin (kd)
Liz Zachariasson (sd)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-12

1(1)
Referens

KS 2020/00382

Kommunkontoret
Stensson, Ann-Sofie
ann-sofie.stensson@ockelbo.se
Kommunfullmäktige

Svar på motion - Demokrati i Ockelbo
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslår i en
motion
-

att i samband med val av ledamöter till kommande mandatperiod
skall oppositionen tilldelas en 2:e vice ordförandepost i alla nämnder.

-

att oppositionen skall tilldelas oppositionsråd utifrån valresultatet
kommande mandatperiod.

Detta för att säkerställa oppositionens insyn i kommunen.
Svar: Frågeställningen hänförs till diskussioner inför kommande
mandatperiod (2023-2026) och kommer att diskuteras vidare i
Arvodeskommittén och med fullmäktigepresidiet i början av 2022.
Beslutsunderlag
Motion – Demokrati i Ockelbo

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Motionärerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-27
Kommunstyrelsen

§ 171

Dnr 2020/00382

Svar på motion - Demokrati i Ockelbo
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna föreslår i en
motion
- att i samband med val av ledamöter till kommande mandatperiod skall
oppositionen tilldelas en 2:e vice ordförandepost i alla nämnder.
- att oppositionen skall tilldelas oppositionsråd utifrån valresultatet
kommande mandatperiod.
Detta för att säkerställa oppositionens insyn i kommunen.
Svar: Frågeställningen hänförs till diskussioner inför kommande
mandatperiod (2023-2026) och kommer att diskuteras vidare i
Arvodeskommittén och med fullmäktigepresidiet i början av 2022.
Beslutsunderlag
Motion – Demokrati i Ockelbo
Inlägg
Jonny Lindblom (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion
Demokrati i Ockelbo
Motionen ställs med anledning av oppositionens brist på insyn. Vad tänker de styrande, S och C göra för
att förbättra detta?

I dag leder S och C kommunen via ett majoritetsstyre. När det finns en majoritet skall det också
finnas en opposition. En organiserad opposition är bra för att motverka maktmissbruk och
maktkoncentration, det är bra för det stärker demokratin och det stärker det politiska samtalet.
Det torde också stå klart för en majoritet att det är bra att ha en part som kommer in med andra
åsikter. Det skapar ett bra samtalsklimat i kommunen, något vi tror att alla partier i fullmäktige vill.
Men samtidigt ska det inte enbart ske med majoritetens goda vilja och på dess villkor.
Den kommunalpolitiska vardagen är fylld av både stora och små frågor. I flertalet ärenden är de
politiska partierna överens, men i bland föreligger mer eller mindre betydande skillnader. Vi är
övertygade om att en gemensam nämnare är att den egna kommunen skall utvecklas. Detta kräver
dock gemensamma kraftansträngningar. Den politiska majoriteten har huvudansvaret, men även
oppositionen måste spela en konstruktiv roll.
I Ockelbo har den politiska majoriteten tillsammans 56,56 % av rösterna och oppositionen 43,44 %,
vilket gör att s och c tillsammans har 17 mandat och oppositionen har 14 mandat av totalt 31 mandat.
Skillnaden är relativt liten. Mandatfördelningen i kommunfullmäktige ser ut som följande:
Moderaterna: 2 mandat
Kristdemokraterna: 1 mandat
Sverigedemokraterna: 8 mandat
Miljöpartiet: 1 mandat
Vänsterpartiet: 2 mandat
Centerpartiet: 5 mandat
Socialdemokraterna: 12 mandat
Av landets 290 kommuner är många organiserade med nämnder där oppositionen har en 2:e vice
ordförandepost. Därtill är det brukligt att oppositionen tillhandahar en eller flera oppositionsråd. Så ser
det inte ut i Ockelbo. Detta medför att oppositionen som företräder 43% av Ockelbos befolkning saknar
den insyn som vi anser oss behöva för att utföra våra uppdrag.

För demokratins skull är det viktigt att både majoriteten och oppositionen ges lika förutsättningar.
Det som kanske är viktigast av allt är att ha en bra kontakt med förvaltningarna. Att vara uppdaterad
om vad som sker i den dagliga verksamheten och att så fort som möjligt få reda på när det uppstår
problem. Att man ges möjligheten att diskutera tankar och idéer med tjänstemän som är experter
inom sina områden. Här ges majoriteten möjligheter och fördelar som oppositionen inte har. Detta
på grund av att kommunalrådet har en heltidstjänst med kontor på kommunhuset, och att
nämndsordförandena och vice nämndsordförandena har varsin deltidstjänst inom respektive
förvaltning.
Detta skapar enligt vår mening en demokratisk obalans. För att komma tillrätta med det borde man
även ha ett oppositionsråd samt 2:e vice nämndsordföranden.
Dagens politiska majoritets eller oppositions sammansättning, som sker genom olika former av
samverkan, ska ligga till grund för tillsättande av kommunal- respektive oppositionsråd, samt
nämndsordföranden, såväl vice som 2:e vice.
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I Ockelbo kommun innehar majoriteten alla råd, ordförande- och vice ordförandeposter i nämnder och
styrelser. Alla inbjudningar till information, utbildningar etc. går bara ut till dessa, vilket betyder att
oppositionen inte får ta del av detta om inte majoriteten vill det. Detta skapar en grogrund för
spekulationer och rykten som inte är till gagn för det politiska arbetet. Både oppositionen och
majoriteten arbetar för Ockelbos bästa. Öppenhet och transparens skall därför vara ett honnörsord i
Ockelbo Kommun.
Oppositionens roll i samhället är att granska, ge flera alternativ till 1ösningar, få information i frågor
som kommer att inverka på kommunen, inget av detta kan oppositionen göra i dag. Även inom
politiken måste det finnas utrymme och vilja till förändring. Vi inom oppositionen kan inte stå bakom
förslag utan insyn i beslutsförfarandet. En god hushållning med kommuninånarnas pengar är viktig för
oss.
Vi vill säkerställa oppositionens insyn och därmed demokratin i vår kommun. Vi hoppas att majoriteten
ser att oppositionsråd och 2:e vice nämndsordförande är bra för det politiska samtalet och för
utvecklingen av Ockelbo kommun.
Vi yrkar därmed följande:
–

Att i samband med val av ledamöter till kommande mandatperiod skall oppositionen
tilldelas en 2:e vice ordförandepost i alla nämnder.

–

Att oppositionen skall tilldelas oppositionsråd utifrån valresultatet kommande
mandatperiod.

Linus Gunnarsson (m)
Dan Brodin (kd)
Liz Zachariasson (sd)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-23

1(1)
Referens

KS 2020/00530

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

Medborgarförslag – Skapa parkeringsplatser längs
Kaplansvägen
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
”Parkeringen i hörnet Kaplansvägen och Södra Åsgatan är dagtid ofta full då
både boende på Kaplansvägen och många som har sin arbetsplats på
Bysjöbacke använder parkeringen. Detta gör att de små gräsytorna intill
husen på Kaplansvägen används som parkeringsplatser. Dessa gräsytor, som
det inte är så mycket gräs kvar på, skulle kunna göras till riktiga
parkeringsplatser avsedda för de boende på Kaplansvägen. Behovet av
parkeringsplatser ökar vintertid då cykel inte är ett alternativ för att ta sig till
och från jobbet för många. Antalet som har Bysjöbacke som arbetsplats är
stort och det behövs parkeringsplatser på rimligt avstånd.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2179

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #2179 | (signerad) | 2020-10-08 08:22

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.
Skapa parkeringsplatser längs Kaplansvägen.

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.
Parkeringen i hörnet Kaplansvägen och Södra Åsgatan är dagtid ofta full då både boende på
Kaplansvägen och många som har sin arbetsplats på Bysjöbacke använder parkeringen. Detta
gör att de små gräsytorna intill husen på Kaplansvägen används som parkeringsplatser. Dessa
gräsytor, som det inte är så mycket gräs kvar på, skulle kunna göras till riktiga parkeringsplatser
avsedda för de boende på Kaplansvägen. Behovet av parkeringsplatser ökar vintertid då cykel
inte är ett alternativ för att ta sig till och från jobbet för många. Antalet som har Bysjöbacke som
arbetsplats är stort och det behövs parkeringsplatser på rimligt avstånd.

2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej

3. Kontaktuppgifter
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Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
NADINE LINDGREN WALL
Adress
SLAGGVÄGEN 3

Postnummer och ort
816 30 Ockelbo

Telefon
0739296892

E-postadress
nadinewall@hotmail.com

Mobiltelefon
0739296892
Notifieringar
E-post

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: NADINE LINDGREN WALL
Person ID:
Datum: 2020-10-08 08:22
Signerad checksumma: 0EC22F433B8C3B2E678DDA1DD590DF6042B758EB
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-23

1(1)
Referens

KS 2020/00623

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

Medborgarförslag - Fler nya, snygga papperskorgar i
Ockelbo
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
Mer och mer skräp slängs i vårt samhälle och natur. Det är ett stort problem
för miljön, kommunen, lantbrukarna, havet, våra djur och en säker, trivsam
miljö. Skräpiga miljöer upplevs dessutom som otrygga. Fler och finare
papperskorgar i klassisk stil gör det till något bra, fint och hedervärt att
slänga skräp. Södra Åsgatan, hälsans stig och långa gång/cykelvägar skulle
kunna få fler papperskorgar. Håll Sverige rent är namnet på en organisation
och något alla bör eftersträva, informationskampanjer där man bjuder in just
denna organisation skulle vara bra. Bilder på klassiskt snygga papperskorgar
som kommer hålla och vara vackra under lång tid från en
Stockholmskommun bifogas som fil. Ockelbo kommuns egna logotyp plats
att växa skulle passa utmärkt på dessa.”
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – 2195
Bildexempel

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag
Ärendenummer: #2195 | (signerad) | 2020-11-16 12:18

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.
Nya, snygga och fler papperskorgar i 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.
Mer och mer skräp slängs i vårt samhälle och natur. Det är ett stort problem för miljön,
kommunen, lantbrukarna, havet, våra djur och en säker, trivsam miljö. Skräpiga miljöer upplevs
dessutom som otrygga. Fler och finare papperskorgar i klassisk stil gör det till något bra, fint och
hedervärt att slänga skräp. Södra Åsgatan, hälsans stig och långa gång/cykelvägar skulle kunna
få fler papperskorgar. Håll Sverige rent är namnet på en organisation och något alla bör
eftersträva, informationskampanjer där man bjuder in just denna organisation skulle vara bra.
Bilder på klassiskt snygga papperskorgar som kommer hålla och vara vackra under lång tid från
en Stockholmskommun bifogas som fil. Ockelbo kommuns egna logotyp plats att växa skulle
passa utmärkt på dessa.
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Bifoga fil
Om du vill bifoga ett dokument (förslagsvis i .docx eller .pdf-format) med ditt förslag kan du göra
det här.
76326DB8-1E8D-4A93-B573-247EC15C1282.jpeg (553 KB)
D3373C6A-B315-40A8-ABDE-DBA37C8B36DF.jpeg (404 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Övrigt
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde
Nej

3. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personnummer

För- och efternamn
Gustav Wilhelm H Ödegården-Richter
Adress
NORRA ÅSGATAN 55

Postnummer och ort
816 31 Ockelbo

Telefon
-

E-postadress
gustavodegarden@icloud.com

Mobiltelefon
Notifieringar
E-post
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Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: Gustav Wilhelm H Ödegården-Richter
Person ID:
Datum: 2020-11-16 12:18
Signerad checksumma: 5E754F75707F1EC1C0F6D02AE5553B21A1D391C2
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

1(1)
Referens

2020-11-23

KS 2020/00250

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

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med § 32 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska
medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas.
Medborgarförslag

Svar beräknas

Utveckla torget

Mars 2021

Asfalterade parkeringsplatser på Sjöbäcksvägen

Mars 2021

Frisbeegolfbana

Mars 2021
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Referens

2020-11-23

KS 2020/00251

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

Redovisning av obesvarade motioner
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med § 31 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner
som inte beretts färdigt redovisas.
Motion

Svar beräknas

Skapa cykelleden Järnvägen Falun-OckelboNorrsundet

Mars 2021

Perslundaskolans brister måste åtgärdas

Dec 2020

465

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-12

1(1)
Referens

KS 2020/00528

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

Sammanträdesdatum 2021
Förslag till beslut
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, ekonomiutskottet,
tillväxtutskottet, personalutskottet, FolkhälsaBrå/Krishanteringsråd, KPTR
och näringslivsråd godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdesdatum för år 2021 har utarbetats.
Beslutsunderlag
Mötesplan 2021

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

§ 197

Dnr 2020/00528

Sammanträdesdatum 2021
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, ekonomiutskottet,
tillväxtutskottet, personalutskottet, FolkhälsaBrå/Krishanteringsråd, KPTR
och näringslivsråd godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige godkänns.
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesdatum för år 2021 har utarbetats.
Beslutsunderlag
Mötesplan 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPLAN 2021
KL

JAN

FEB

MAR

APR

Kommunfullmäktige

18:30

8

Kommunstyrelsen

09:00

23

30

Ekonomiutskottet

09:00

3

11-12

Tillväxtutskottet

09:00

9

13

Personalutskottet

13:00

9

13

FolkhälsaBRÅ

13:00

18

15

Krishanteringsråd

09:00

KPTR

13:00

Näringslivsråd

17:30

27

MAJ

JUN

10

28

25

15

JUL

AUG

SEP

28

17-18

OKT

NOV

DEC

18

29

20

26

23

14

14-15
7

4

7

16
5

9

16
18

15
25
27

27
28

21
29
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Datum

2020-11-06

1(1)
Referens

KS 2020/00608

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

Fyllnadsval (S) - revisorsersättare A F Jäderbergs
stiftelse och Anna och Per G Berggrens stiftelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. XX (S) – revisorsersättare A F Jäderbergs stiftelse.
2. XX (S) – revisorsersättare Anna och Per G Berggrens stiftelse.
Sammanfattning av ärendet
Lars Henningsson (S) har avsagt sig uppdragen som revisorsersättare i A F
Jäderbergs stiftelse och Anna och Per G Berggrens stiftelse, vilket innebär
att fyllnadsval ska ske.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Kommunstyrelsen

§ 190

Dnr 2020/00608

Fyllnadsval (S) - Revisorsersättare A F Jäderbergs
stiftelse och Anna och Per G Berggrens stiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Elsie-Britt Eriksson (S) – revisorsersättare A F Jäderbergs stiftelse.
2. Elsie-Britt Eriksson (S) – revisorsersättare Anna och Per G Berggrens
stiftelse.
Ärendebeskrivning
Lars Henningsson (S) har avsagt sig uppdragen som revisorsersättare i
A F Jäderbergs stiftelse och Anna och Per G Berggrens stiftelse, vilket
innebär att fyllnadsval ska ske.
Inlägg
Patrik Jonsson (S), Birgitta Åstrand (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-23

1(2)
Referens

KS 2020/00639

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

Ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare i
Anna och Per G Berggrens stiftelse och A F Jäderbergs
stiftelse
Förslag till beslut
Ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare i Anna och
Per G Berggrens stiftelse
Ledamöter
Anders Olsson (S)
Anna Fencker Lang (S) x)
Eva Pettersson (S)
x)
Staffan Åkesson (C)
x)
Anette Larsson (C)
Mats Söderlund (SD)
Joel Strömner (SD)
Leif Jonsson (SD)
Niels Hebert (MP)
Ordförande:
Vice ordförande:

Ersättare
Kerstin Olsson (S)
Ann-Christine Tillman (S) x)
Birgitta Åstrand (C)
x)
Annika Jonsson (C)
xx)
Joachim Krüger (C)
Jonny Lindblom (SD)
Petra Wetterstrand (SD)
Patrik Herou (SD)
Martin Sund Svensson (V)
Anders Olsson (S)
Staffan Åkesson (C)

Revisor
Karin Öhlund (C)
Lena Lundqvist (SD)

Ersättare
Elsie-Britt Eriksson (S)
Dan Brodin (KD)

x = valda av Kyrkofullmäktige 2019-02-20
xx= vald av Kyrkofullmäktige 2020-11-11
Sammanfattning
Ockelbo församling har utsett ny ersättare efter avgående Elisabeth
Backhouse (C). Ny ersättare Annika Jonsson (C).
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Datum

Ockelbo kommun

2020-11-23

KS 2020/00639

Ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare – A F Jäderbergs
stiftelse
Ledamöter
Anders Olsson (S)
Anna Fencker Lang (S)
Eva Pettersson (S)
Staffan Åkesson (C)
Anette Larsson (C)
Mats Söderlund (SD)
Joel Strömner (SD)
Leif Jonsson (SD)
Niels Hebert (MP)
Ordförande:
Vice ordförande:

Ersättare
Kerstin Olsson (S)
Ann-Christine Tillman (S)
Birgitta Åstrand (C)
Annika Jonsson (C)
Joachim Krüger (C)
Jonny Lindblom (SD)
Petra Wetterstrand (SD)
Patrik Herou (SD)
Martin Sund Svensson (V)
Anders Olsson (S)
Staffan Åkesson (C)

Revisor
Karin Öhlund (C)
Lena Lundqvist (SD)

Ersättare
Elsie-Britt Eriksson (S)
Dan Brodin (KD)

Sammanfattning
Ny ersättare utses efter avgående Elisabeth Backhouse (C). Ny ersättare
Annika Jonsson (C).
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Datum

2020-11-23

1(1)
Referens

KS 2020/00011

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

Rapporter
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
 Information från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
avseende klargörande från Skatteverket kring moms för utstakning
och nybyggnadskartor


Samordningsförbund Gävleborg – Revisorns bedömning av
delårsrapport 2020



Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 3, 2020

473

2020-10-07

INFORMATION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
FRÅN VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i ett nyhetsbrev angående aktuella
frågor inom geodata/lantmäteri, daterat 2020-08-24, uppmärksammat
kommunerna på ett klargörande från Skatteverket kring moms för utstakning och
nybyggnadskartor.
Nybyggnadskartor och utstakning har ansetts vara ett led i kommunens
myndighetsutövning kopplat till bygglov vilket har medfört att ingen moms tagits
ut för de uppdragen.
Skatteverket har i dialog med SKR:s jurister kommit fram till en ny tolkning
angående uttag av moms. Gällande nybyggnadskartor anses fortfarande
nybyggnadskartor som behövs för en bygglovsprövning utgöra ett led i
kommunens myndighetsutövning och ingen ändring krävs. Saknas däremot en
koppling till bygglovsprövningen för en nybyggnadskarta ska moms tas ut.
Utstakning utgör däremot aldrig ett led i kommunens myndighetsutövning och där
ska alltid moms tas ut. Som stöd för tolkningen skriver Skatteverket "Själva
utförandet av utstakningen påverkar varken beslutet om bygglov eller startbesked
och saknar därför rättsverkningar för den enskilde. Den enskilde kan även anlita
någon annan än kommunen för att utföra utstakningen."
Genom detta förtydligande behövs en mindre ändring i Taxa för verksamhet enligt
plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet. Ändringen består av att texten
"25 % moms tillkommer" skrivs till i rubriken Utstakning i tabell C4 i bilaga C.
När det gäller nybyggnadskarta bedöms ingen ändring behöva göras i taxan då
nybyggnadskartor som inte behövs för bygglovsprövning anses tillhöra tabell C 7,
Andra kart- och mätningstjänster (25 % moms tillkommer).
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Kommunfullmäktige

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT OCH
AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET KVARTAL 3, 2020
Rapportering sker enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, SoL och 28 h §
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Rapporteringen gäller hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader samt som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställighet
avbröts.
Sex individrapporter har rapporterats till inspektionen för vård och
omsorg, IVO, kvartal 3,2020.

Hemtjänst

Ett avbrott av verkställighet gällande hemtjänst, stöd med att städa enligt
SoL
Det har förflutit 183 dagar från avbrottet 2020-03-31 och fram till 2020-09-30.
Avbrottet är ej verkställt.
Ett ej verkställt beslut gällande matdistribution enligt SoL.
Det har förflutit 160 dagar från dagen för beslut 2020-04-23 och fram till 2020-0930. Insatsen är inte verkställd.

Individ och familjeomsorgen, IFO
Två ej verkställda beslut gällande kontaktperson enligt SoL.
För en person har det förflutit 286 dagar från dagen för beslut 2019-12-19
och fram till 2020-09-30.
För en person har det förflutit 454 dagar från dagen för beslut 2019-07-04
och fram till 2020-09-30.
Båda besluten är inte verkställda.
Ett avbrott av verkställt beslut gällande kontaktfamilj enligt SoL.
Det har förflutit 300 dagar från dagen för avbrottet 2019-12-05 och fram till
2020-09-30. Insatsen är verkställd.

Socialpsykiatri
Ett avbrott av verkställighet gällande boendestöd enligt SoL.
Det har förflutit 135 dagar från dagen för avbrott 2020-05-18 och fram till 202009-30. Insatsen är inte verkställd.

Birgitta Hänninen, Handläggarchef/kvalitétsutvecklare

Ockelbo Kommun,  Torggatan 7  0297-555 00  www.ockelbo.se
Socialförvaltningen  Birgitta Hänninen  0278-555 25   birgitta.hanninen@ockelbo.se
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