
 

 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-20 

 

  

 
  
 

Kommunstyrelsen 
Plats: Stora Vänortsrummet/Teams 
Tid: tisdag 27 april 2021 kl. 09:00 

• Ordförande, kommunchef och sekreterare finns i Stora 
Vänortsrummet 

• Ledamöter och ersättare ansluter via Teams 

• Starta din uppkoppling 30 minuter innan sammanträdet genom att 
klicka på den länk du fått i din kalender 

 

Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Redovisning av delegationsbeslut 
 

 3 

4.  Delgivningar 
 

 4 

5.  Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) 
 

Anna Bredberg, VGS, ca 09:10 5 

6.  INFORMATION - Miljöstrategiskt program för 
Ockelbo kommun 
 

Åsa Holmberg och Johan 
Axell, VGS, ca 09:30-10:00 

27 

7.  Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 
 

D Persson 59 

8.  Ekonomisk uppföljning - nämnderna 
 

J Krüger, O Johansson 10:30 61 

9.  Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2022-2024 - 
kommunstyrelsen 
 

A-K Sundelius 64 

10.  Friskvård 2022 
 

A-S Stensson 68 



Ockelbo kommun 
Datum 
2021-04-12 

 Sida 
2(2) 

 

 

Ärende Föredragande  

11.  Riktad lönesatsning 2021 och fortsatt långsiktig 
strategi 
 

A-S Stensson 69 

12.  Tillkommande taxor simhallen 
 

A-S Stensson 71 
KF 

13.  Medfinansiering för utökad programperiod för 
Leader 
 

A-K Sundelius 73 

14.  Firmatecknare för kommunstyrelsen 
 

A-S Stensson 78 

15.  Avsiktsförklaring Testeboån 
 

H Ricknell 79 

16.  Granskning av ekonomistyrning inom 
Utbildnings- och kulturnämndens 
ansvarsområde 
 

J Krüger 86 

17.  Svar på medborgarförslag - Gratis arbetsskor till 
anställda inom vården 
 

A-S Stensson 116 
KF 

18.  Fyllnadsval - ledamot Stiftelsen Wij Trädgårdar  
 

 119 
KF 

19.  KS-KF ärenden 
 

 120 

20.  Information kommunstyrelsen 
IP-området 
Corona/Covid-19 – aktuell situation 
Process rekrytering av kommunchef 
Kommunen som arbetsförmedlare 
ESF-projekt Extra stöd 
Rapportering från företagsdialoger 
Samverkan Gävleborg 2022-2024 

 
O Johansson 
M Lindblom 
M Wåhlström 
T Larsson 
T Larsson 
M Ekström 
A-K Sundelius 

121 

 
Magnus Jonsson 
ordförande 

 

 



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-04-12 

Referens 
KS 2021/00003  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-03-16 – 2021-04-11 har följande delegationsbeslut 
fattats: 
Kommunstyrelsens ordförande 2021-03-22 enligt 39 § KL (2017:725) -  
Synpunkter avseende program för detaljplan Gävle Västra – ny tågstation vid 
Gävle sjukhus. 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-04-12 

Referens 
KS 2021/00004  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
 Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2021-03-19 
 Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-03-23 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Kallelse 2021-03-24 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll 2021-03-24, §55 
 Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning – Protokoll 2021-03-24, §§ 40-54, 

56-60 
 Ockelbogårdar AB – Protokoll 2021-03-24 
 Länsstyrelsen Gävleborg – Beslut om skyddsjakt på varg, 2021-03-25 
 Gästrike Vatten AB – Protokoll 2021-03-25 
 NTF Gävleborg – Skrivelse ”Sveriges sämsta vägstandard finns i Gävleborgs län” 
 Länsstyrelsen Gävleborg – Beslut om förlängt tillstånd till skyddsjakt efter varg, 

2021-04-09 
 Jädraås-Ulvstorps vägförening – Svar på frågor avseende Åkerbärsvägen 
 Kommunmedborgare – Svar på synpunkter  
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-04-12 

Referens 
KS 2021/00243  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds yttrande som sitt eget. 
                        

Sammanfattning av ärendet 
Utredningen om översyn av strandskyddet har lämnat över sitt betänkande 
till regeringen. En särskild utredare skulle föreslå författningsändringar och 
andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en 
ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder 
varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.  
Betänkandet presenteras i utredningen Tillgängliga stränder — ett mer 
differentierat strandskydd (SOU2020:78) Hofors, Ockelbo och Sandvikens 
kommuner är inte formella remissinstanser men bedömer att 
strandskyddslagstiftningen är så pass viktig att svar på remissen ska lämnas. 
Den för kommunerna gemensamma nämnden, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd (VGS), har sammanställt ett yttrande. Nämnden 
delar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) yttrande och konstaterar, 
liksom SKR, att förslagen i betänkandet inte innebär någon förändring av 
strandskyddet i grunden. För en reell förändring av strandskyddet behövs ett 
helt annat, större grepp. Kommunerna ingående i VGS verksamhetsområde 
(Hofors, Ockelbos och Sandvikens kommuner) efterfrågar ett enklare 
strandsskyddssystem, med tydligt lokalpolitiskt ansvar och tillit till den 
kommunala beslutsnivån.                         

Beslutsunderlag 
Tillgängliga stränder — ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78) 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds yttrande, VGS-2021-49, 
daterat 2021-04-06 Tjänsteskrivelse, VGS-2021-49, daterad 2021-04-06 
Ordförandebeslut 
Yttrande SKR                            

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och energidepartementet 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Anna Bredberg 
anna.bredberg@sandviken.se 

YTTRANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-04-06 

Diarienummer 
VGS-2021-49 

Ert datum 
 

Er referens 
M2020/02032 

 
 
 

Miljö- och energidepartementet 
103 33 Stockholm 

 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd – (SOU 2020:78) 

Tillstyrkan eller avstyrkan till förslagen 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) delar Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR:s) yttrande och konstaterar, liksom SKR, att 
förslagen i betänkandet inte innebär någon förändring av strandskyddet i 
grunden. För en reell förändring av strandskyddet behövs ett helt annat, 
större grepp.  
Kommunerna ingående i VGS:s verksamhetsområde (Hofors, Ockelbo och 
Sandvikens kommuner) efterfrågar ett enklare strandsskyddssystem, med 
tydligt lokalpolitiskt ansvar och tillit till den kommunala beslutsnivån. VGS 
delar SKR:s bild att det inte behöver vara någon motsättning till ett 
välfungerande strandskydd.  
VGS tillstyrker att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 
tas bort.  
VGS tillstyrker förslaget om att strandskydd inte ska gälla vid anlagda vatten 
men anser att detta ska gälla alla anlagda vatten, oavsett tillkomstår.  
VGS avstyrker förslaget att länsstyrelsen ska få upphäva tidigare 
förordnanden om upphävande av strandskydd.  
VGS tillstyrker förslaget om landsbygdsområden och anser att det måste 
vara kommunens bedömning av de lokala förutsättningarna som avgör vad 
som är ett landsbygdsområde.  
VGS ser det som helt uteslutet för ett fungerande system att länsstyrelsen ska 
få upphäva redan fattade beslut om att upphäva strandskyddet inom 
landsbygdsområden.  
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2021-04-06 

Diarienummer 
VGS-2021-49 

Sida 
2(3) 

 

 

Generella synpunkter  

En reell förändring av regelverket kräver ett större omtag  
Efter årtionden med justeringar, tillkomna regler med mera har 
strandskyddet idag blivit en snårskog, hopplös att förstå för såväl 
medborgare, företagare som tjänstemän. Regelverket saknar all rimlig 
förutsägbarhet samtidigt som beslutsfattande och rättstillämpning skiljer sig 
åt mellan olika län. Det är ett system som för allmänhet, förtroendevalda och 
förvaltning är oöverblickbart, inkonsekvent och svårarbetat.  
Det är bra att staten vill göra en förändring av strandskyddet. Strandskyddet 
ska förändras ”i grunden” enligt utredningens direktiv. Samtidigt låser 
direktiven utredningen till vissa begränsade frågor. Även om de förslag som 
presenteras i betänkandet är delvis positiva utgör de därför inte annat än 
ytterligare justeringar av nuvarande system.  
VGS kan konstatera att det finns flera delar i dagens regelverk som är 
inkonsekventa och otillräckliga och helheten skapar en otydlighet för alla 
inblandade. Systemet med de olika aktörernas roller är visar på ett stort 
misstroende mot den kommunala förmågan att göra ansvarsfulla 
bedömningar. Kommunen lägger ner tid på att undersöka, bedöma och 
motivera men kan aldrig garantera en dispenssökande att beslutet inte 
kommer att överprövas.  
Olika län gör olika tolkningar och eftersom rättspraxis är så svagt inom 
strandskyddsregelverket så överprövar länsstyrelsen många ärenden i syfte 
att tvinga fram ett tydligare regelverk. Även om ändamålet, att få tydligare 
rättspraxis, kan vara eftersträvansvärt så medför det också stor osäkerhet för 
medborgarna. Dessa kan aldrig lita på att beslutet från kommunen kommer 
att stå sig. Att få tydligare rättspraxis bygger också på att medborgarna 
överklagar länsstyrelsens överprövade beslut. Kommunen har ingen rätt att 
få sitt eget beslut prövat.  
Den fysiska planeringen enligt PBL som ska möta strandskyddsreglerna är 
uppbyggd på avvägningar och bedömningar, för att finna den bäst lämpade 
mark- och vattenanvändningen på en given plats. Besluten om framtida 
markanvändning enligt PBL fattas kommunen, genom avvägningar mellan 
olika intressen utifrån gällande rätt och det lokalpolitiska 
handlingsutrymmet. Kommunen bär det primära ansvaret och har bäst 
förutsättningar att göra bedömningar i frågor som gäller lokala 
överväganden. Det ligger helt i kommunernas intresse att genom väl avvägda 
beslut balansera både byggande, friluftsliv, allemansrättslig tillgång till 
stränder och bevarande av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten. Ett välfungerande strandskyddssystem skulle behöva genomsyras av 
tilltro till denna förmåga.  

Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det 
gäller  
Det är viktigt för legitimiteten och förtroendet för reglerna att det är möjligt 
att på ett enkelt och tydligt sätt få veta var strandskyddet gäller. VGS 
instämmer i att en digitalisering av underlag över var strandskydd råder och 
inte, bör göras skyndsamt.  
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2021-04-06 

Diarienummer 
VGS-2021-49 

Sida 
3(3) 

 

 

En fullständig översyn behövs 
Sammanfattningsvis konstaterar VGS att förslagen i betänkandet inte innebär 
någon förändring av strandskyddet i grunden. Det kommer inte nämnvärt 
förändra eller förenkla, varken för medborgare eller för myndigheter. För att 
en reell förändring av strandskyddet ska komma till stånd, behövs ett större 
grepp där det nuvarande systemet analyseras noggrant, ifrågasätts och 
omarbetas.  
Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner vill genom VGS framföra 
behovet av att ta fram ett enklare strandsskyddssystem, med tydligt 
lokalpolitiskt ansvar och tillit till den kommunala beslutsnivån. 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

 
 
Anna Bredberg 
Miljö- och hållbarhetschef  
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At Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Anna Bredberg, 026-24 17 71 
anna.bredberg@sandviken.se  

Sida 
BRÅDSKANDE ORDFÖRANDEBESLUT 1(2) 
Datum 	 Diarienummer 
2021-04-06 	 VGS-2021-49 

Kommunstyrelsen Hofors 
Kommunstyrelsen Ockelbo 
Kommunstyrelsen Sandviken 

Tillgängliga stränder — ett mer differentierat 
strandskydd  (SOU  2020:78) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds yttrande som sitt eget. 

Ärendet 
Utredningen om översyn av strandskyddet har lämnat över sitt betänkande 
till regeringen. En särskild utredare skulle föreslå författningsändringar och 
andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en 
ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder 
varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. 
Betänkandet presenteras i utredningen Tillgängliga stränder — ett mer 
differentierat strandskydd  (SOU  2020:78) 
Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner är inte formella remissinstanser 
men bedömer att strandskyddslagstiftningen är så pass viktig att svar på 
remissen ska lämnas. Den för kommunerna gemensamma nämnden, Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS), har sammanställt ett yttrande. 
Nämnden delar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) yttrande och 
konstaterar, liksom SKR, att förslagen i betänkandet inte innebär någon 
förändring av strandskyddet i grunden. För en reell förändring av 
strandskyddet behövs ett helt annat, större grepp. 
Kommunerna ingående i VGS verksamhetsområde (Hofors, Ockelbos och 
Sandvikens kommuner) efterfrågar ett enklare strandsskyddssystem, med 
tydligt lokalpolitiskt ansvar och tillit till den kommunala beslutsnivån. 

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

 

11 OCKELBO 
°tv KOMMUN 

  

Hofors Kommun 17-4-tf-17.3 
cfAcr Sandvikens Kommun 

  

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 	 E-post 	 Organisationsnr 
026-24 00 00 	 vgs@sandviken.se 	212000-2346 

Hemsida 
www.sandviken.se  9



Datum 	 Diarienummer 	 Sida 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 	2021-04-06 	VGS-2021-49 	2(2) 

Beslutsunderlag 
Tillgängliga stränder — ett mer differentierat strandskydd  (SOU  2020:78) 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds yttrande, VGS-2021-49, 
daterat 2021-04-06 
Tjänsteskrivelse, VGS-2021-49, daterad 2021-04-06 

Protokollsutdrag och yttrande skickas till 
m.remissvar@regeringskansliet.se   
m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se   
Ange diarienr M2020/02032 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet. 

Underskrift 

Carina Westerberg 
Ordförande Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

10



 

 YTTRANDE Vårt ärendenr: 
21/00173 

 

 2021-03-26 Ert dnr: 
M2020/02032 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

Sektionen för planering säkerhet och miljö 
Kristina Isacsson 
 
 

Miljö- och energidepartementet 
10333 STOCKHOLM 
 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd–
(SOU2020:78)  

Sammanfattning  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) konstaterar att förslagen i betänkandet inte 
innebär någon förändring av strandskyddet i grunden. För en reell förändring av 
strandskyddet behövs ett större grepp. 

SKR vill understryka att ett enklare strandsskyddssystem, med tydligt lokalpolitiskt 
ansvar och tillit till den kommunala beslutsnivån, inte skulle vara någon motsättning 
till ett välfungerande strandskydd.  

SKR tillstyrker att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 
men avstyrker att beräkningsgrunder ska meddelas genom föreskrifter på föreslaget 
sätt.  

SKR tillstyrker förslaget om att strandskydd inte ska gälla vid anlagda vatten men 
avstyrker däremot tidsgränsen från år 1975. Förbundet anser att inga anlagda vatten, 
oavsett tillkomstår, ska omfattas av strandskydd. 

SKR avstyrker bestämt förslaget att länsstyrelsen ska få upphäva tidigare 
förordnanden om upphävande av strandskydd. 

SKR tillstyrker i princip förslaget om landsbygdsområden.  

SKR anser att det måste vara kommunens bedömning av de lokala förutsättningarna 
som avgör vad som är ett landsbygdsområde. Utvidgat strandskydd får inte per 
definition innebära att ett område inte kan ingå i ett landsbygdsområde. 

SKR ser det som helt uteslutet för ett fungerande system att länsstyrelsen ska få 
upphäva redan fattade beslut om att upphäva strandskyddet inom landsbygdsområden.  

SKR anser att det är orimligt att kommunen ska behöva vänta ett år på beslut från 
länsstyrelsen, i ett ärende som ska ha utretts och bedömts av kommunen innan det 
lämnas in. Tidsgränsen för länsstyrelsens beslut måste kortas avsevärt.  

SKR avstyrker förslaget om att de särskilda skälen för dispens och upphävande av 
strandskyddet vid detaljplanering ska tillämpas särskilt restriktivt i vissa områden, då 
gällande regelverk redan innehåller bättre balanserade bestämmelser för detta syfte. 
Förslaget skulle innebära en omotiverad skärpning för områden som saknar betydelse 
för strandskyddets syften.  

SKR tillstyrker att klimatanpassningsåtgärder ska kunna utgöra ett särskilt skäl i fråga 
om upphävande eller dispens från strandskyddet.  
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 2021-03-26 Vårt dnr: 
21/00173 

2 (10) 
 

    
  Ert dnr: 

M2020/02032 
 

 

Generella synpunkter 

En förändring ”i grunden” kräver ett större omtag 

Strandskyddet har funnits i Sverige sedan 1950-talet. Under den tiden har både 
systematik och materiellt innehåll i systemet förändrats vid ett stort antal tillfällen. 
Idag är strandskyddsregelverket, som en konsekvens av olika årtiondens olika regler, 
en snårskog av dispenser, undantag, äldre beslut och principer som enbart framgår av 
rättspraxis. I och med länsstyrelsernas roll har det också både genom beslutsfattande 
och rättstillämpning skapats ett strandskydd som i betydande avseenden skiljer sig åt 
mellan olika län. 

Det är ett system som både för allmänhet, förtroendevalda och förvaltning är 
oöverblickbart, inkonsekvent och svårarbetat. Därför är det vällovligt att staten vill 
göra en förändring av strandskyddet. Strandskyddet ska förändras ”i grunden” enligt 
utredningens direktiv. Samtidigt låser direktiven utredningen till vissa begränsade 
frågor. Även om de förslag som presenteras i betänkandet är delvis positiva utgör de 
därför inte annat än ytterligare justeringar av nuvarande system. 

Det grundläggande nytänkande som behövs för att strandskyddssystemet ska kunna bli 
en integrerad del av den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL) med 
utrymme för anpassning till lokala förhållanden, god balans mellan exploatering och 
bevarande och hänsyn till total samhällsnytta, saknas fortfarande. Regelverket 
kommer inte att kunna förändras ”i grunden” om det inte också ifrågasätts i grunden. 

Direktiven ger heller inte utredningen utrymme att ifrågasätta de olika aktörernas 
roller i strandskyddssystemet. Även med den ordning som föreslås i betänkandet ska 
kommunen ansöka hos länsstyrelsen, medan länsstyrelsen beslutar. Kommunen har 
utredningsansvaret kopplat till ansökan och kommunen ska utföra noggranna 
utredningar för att stödja sina bedömningar. Länsstyrelsen föreslås å sin sida kunna 
upphäva redan fattade beslut med långtgående följder för både kommun och enskilda 
– och detta utan ens krav på samråd med berörda parter.  

Systematiken andas ett stort misstroende mot den lokalpolitiska nivåns förmåga att 
göra ansvarsfulla bedömningar. Inte heller är det den rikspolitiska nivån som gör 
några bedömningar. Besluten i systemet ligger på förvaltningsnivå hos länsstyrelserna, 
och i förlängningen även i de domstolar som dömer i det stora antal rättsprocesser som 
blir följden av ett snårigt och obegripligt system.  

Den fysiska planeringen enligt PBL som ska möta strandskyddsreglerna är å sin sida 
uppbyggd på avvägningar och bedömningar, i sökandet efter den lämpliga mark- och 
vattenanvändningen på en given plats. Besluten om framtida markanvändning enligt 
PBL fattas av den lokala demokratiska nivån, genom avvägningar mellan olika 
intressen utifrån gällande rätt och det lokalpolitiska handlingsutrymmet. Där, likväl 
som i andra frågor om markanvändning, är det sedan länge etablerat och lagfäst att det 

12



 

 2021-03-26 Vårt dnr: 
21/00173 

3 (10) 
 

    
  Ert dnr: 

M2020/02032 
 

 

är kommunen som bär det primära ansvaret och som har bäst förutsättningar att göra 
bedömningar i frågor som gäller lokala överväganden.  

Att strandskyddsreglernas utveckling mot mer precisering och mindre lokalt 
tolkningsutrymme drivits på av såväl statliga myndigheter som 
intresseorganisationer med brist på kunskap och förståelse för den kommunala 
självstyrelsen påtalas i betänkandets konsekvensanalys. 

Det ligger helt i kommunernas intresse att genom väl avvägda beslut balansera både 
byggande, friluftsliv, allemansrättslig tillgång till stränder och bevarande av goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Ett välfungerande 
strandskyddssystem skulle behöva genomsyras av tilltro till denna förmåga. 

Länsstyrelserna skulle dessutom behöva ta ansvar för att göra bedömningar ur ett 
sammanvägt statligt perspektiv, där utvecklingsfrågor ses som en helhet i samverkan 
med skydd av djur- och växtliv.  

SKR konstaterar att förslagen i betänkandet inte innebär någon förändring av 
strandskyddet i grunden. För att en reell förändring av strandskyddet ska komma till 
stånd, behövs ett större grepp där det nuvarande systemet analyseras noggrant, 
ifrågasätts och omarbetas. 

SKR vill understryka att ett enklare strandsskyddssystem, med tydligt lokalpolitiskt 
ansvar och tillit till den kommunala beslutsnivån, inte skulle vara någon motsättning 
till ett välfungerande strandskydd.  

Rätt instrument ska användas i rätt syfte 

Det är inte enbart strandskyddet som skyddar livsvillkoren för djur- och växtliv nära 
vatten. Det finns en rad skyddsformer för skyddsvärda miljöer, samt växt- och 
djurarter, från nationalparker till biotopskydd. Utredningen har inte gjort någon 
genomgång av möjligheterna med andra skydd än strandskyddet, vilket får ses som en 
brist i analysen.  

Det är heller inte strandskyddet som ensamt avgör om bebyggelse ska komma till 
stånd på en plats eller inte. Prövning enligt PBL undersöker åtgärdens lämplighet med 
avseende på mark- och vattenanvändning, oavsett om strandskydd råder eller inte. 
Detta faktum, och överhuvudtaget PBL-instrumentens funktion och förhållande till 
strandskyddet, är heller inte belysta. 

Att ovanstående inte är en del av utredningen medför brister i förslaget och leder 
också till felaktiga slutsatser, där strandskyddet kan förefalla vara det enda skydd som 
finns mot en allmän överexploatering av landets stränder. 

SKR anser att regeringen i fortsatt arbete med strandskyddet behöver initiera en 
översyn av vilka skyddsformer för natur- och friluftsliv som är relevanta i olika 
situationer, hur de används på bästa sätt och hur en överlagring av olika skyddsformer 
kan undvikas för att underlätta efterföljande planering.  
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Betänkandets förslag 
Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 
SKR tillstyrker att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort. 
Förslaget rör sjöar mindre än en hektar och vattendrag med mindre än två meters 
bredd. Att få ett tydliggörande kring den nedre gränsen för vilka vattendrag och sjöar 
som ska omfattas av strandskydd är positivt. 

SKR avstyrker däremot att beräkningsgrunderna för vad som ska betraktas som små 
sjöar och vattendrag ska meddelas genom föreskrifter på föreslaget sätt. 
Konsekvenserna av bemyndigandet är svåra att överblicka. Det är svårt att se hur 
sådana föreskrifter ska utformas för att kunna vara till hjälp i en bedömningssituation. 
Risken är stor att det blir en teoretisk uträkning istället för en situationsanpassad 
bedömning av en specifik plats.  

Förslaget om att ta bort det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 
hänger tätt samman med förslaget om att länsstyrelserna ska kunna upphäva äldre 
förordnanden om strandskyddets omfattning, det vill säga de länsvisa undantagen. 
Elva län har redan upphävt strandskyddet för små sjöar och vattendrag och i vissa av 
länen undantas vattendrag med större bredd än två meter. För dessa län skulle det 
därmed få stora negativa konsekvenser om undantaget kom att gälla enbart för 
vattendrag under två meter. Det skulle innebära en avsevärd utökning av 
strandskyddet jämfört med dagens läge, vilket är helt motstridigt utredningens 
direktiv.  

SKR anser att en förutsättning för att förslaget gällande små sjöar och vattendrag inte 
ska få negativa konsekvenser är att de länsvisa undantagen inte upphävs.  

Att ta bort de länsvisa undantagen skulle leda till att lokala bedömningar som redan är 
gjorda ändras. De negativa konsekvenserna skulle bli oöverskådliga, inte minst för 
enskilda. I första hand för fastighetsägare men även för arrendatorer, hyresgäster och 
andra med nyttjanderätt till fast egendom belägen inom områden som helt plötsligt 
skulle omfattas av strandskydd. Frågan om de länsvisa undantagen behandlas 
ytterligare under rubriken Enklare att ändra gamla förordnanden om strandskyddets 
omfattning. 

Strandskydd vid anlagda vatten 
SKR tillstyrker förslaget om att strandskydd inte ska gälla vid anlagda vatten. SKR 
avstyrker däremot tidsgränsen och anser att inga anlagda vatten, oavsett tillkomstår, 
ska omfattas av strandskydd. 

Det är viktigt att det inte ställs för höga krav på att påvisa att ett vatten är anlagt. Det 
är sannolikt inte vanligt att det finns dokumentation kring schakt- och grävarbeten för 
mindre anlagda vatten, särskilt inte från många år tillbaka i tiden.  
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Enligt förslaget gäller bestämmelsen för anlagda vatten som tillkommit efter år 1975. 
Det är svårt att se att det skulle vara av någon avgörande betydelse för strandskyddets 
syften vilket årtal arbetena för ett anlagt vatten påbörjats eller avslutats. Undantagen 
bör gälla alla anlagda vatten, oaktat när de tillkommit. Ett tydligt exempel på 
problemen med dagens ordning är Mark- och miljööverdomstolens avgörande MÖD 
2020:5 där frågan huruvida en konstgjord badsjö omfattades av strandskydd prövades. 
Det är inte rimligt att samhällsbyggnadsprocessen i onödan ska tyngas och fördröjas 
på det sätt som skedde i det avgörandet. 

Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller 
Det är viktigt för legitimiteten och förtroendet för reglerna att det är möjligt att på ett 
enkelt och tydligt sätt få veta var strandskyddet gäller. SKR instämmer i att en 
digitalisering av underlag över var strandskydd råder och inte, bör göras skyndsamt. 
Länsstyrelserna måste tillföras tillräckliga resurser för att utföra arbetet med 
digitaliseringen, så att inte ordinarie handläggning påverkas med längre 
handläggningstider som följd. 

Samtidigt kan det konstateras att det är en grannlaga uppgift att digitalisera äldre 
dokument och beslut. I analoga dokument finns så gott som alltid ett utrymme för 
tolkning, vilket gör att en digital version kommer ge ett skenbart intryck av exakthet. 
Det är viktigt att detta uppmärksammas och inte blir ytterligare en komplikation för 
tolkningen av strandskyddets omfattning. 

Enklare att ändra gamla förordnanden om strandskyddets omfattning 
I betänkandet föreslås att länsstyrelsen ska få upphäva tidigare förordnanden om 
upphävande av strandskydd. Det innebär att länsstyrelsen skulle kunna fatta beslut 
som gör att strandskyddet ökar markant, eller till och med införs på platser som inte 
tidigare omfattats av strandskydd. Förslaget är varken tillfredsställande analyserat 
eller konsekvensbeskrivet. Detta samtidigt som förslaget skulle kunna få långtgående 
negativa konsekvenser för den kommunala planeringen, och för den enskilde. Det 
faktum att förutsättningarna skiljer sig åt mellan länen kan inte vara tillräckligt skäl 
till att ge länsstyrelserna denna rätt att ta tillbaka redan fattade beslut. Det skulle 
kunna få potentiellt förödande konsekvenser – dels för den enskilde i form av 
ekonomiska förluster och dels för kommunen i form av kullkastade 
planeringsförutsättningar.  

SKR avstyrker bestämt förslaget att länsstyrelsen ska få upphäva tidigare 
förordnanden om upphävande av strandskydd. 

SKR konstaterar vidare att det som framförs i betänkandet gör att det finns starka skäl 
att i det fortsatta lagstiftningsarbetet analysera rättsenligheten av de upphävanden som 
redan har skett, se regeringens beslut 2016-11-24 i ärende nr M2016/02012/Me.  

Strandskydd och äldre planer 
SKR tillstyrker det föreslagna tillägget i 10 a § i lag om införande av miljöbalken. 
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Förslaget syftar till att förtydliga situationer då strandskydd inte ska återinträda vid 
upphävande av en detaljplan eller ny detaljplaneläggning, för att länsstyrelsen redan 
beslutat om upphävande av strandskyddet.  

Undantaget för de areella näringarna 
SKR instämmer i bedömningen att det finns ett behov av att vidare utreda undantaget 
för de areella näringarna i strandskyddsbestämmelserna. 

De areella näringarna har genomgått stora förändringar under den tid som 
strandskyddsbestämmelserna funnits. Många näringsidkare bedriver idag samtidigt ett 
flertal olika verksamheter som sträcker sig från areella näringar till turism och annan 
näringsverksamhet. En levande landsbygd kräver att detta är möjligt, och att 
lagstiftningen stöder detta sätt att bedriva verksamhet.  

Utvidgning av strandskyddet 
SKR delar inte utredningens bedömning när det gäller fortsatt utredning av 
utvidgningarna av strandskyddet. SKR anser tvärtom att det finns ett stort behov av att  
utreda och ompröva utvidgningarna i syfte att minska den strandskyddade arealen.  

Utvidgningarna av strandskyddet har ofta gjorts utan hänsyn till lokala förhållanden, 
och utan proportionalitet vad gäller utvidgningens omfattning. 100 eller 300 meter har 
använts mer eller mindre som de enda två alternativen. I flera fall har också 
utvidgningar av strandskyddsområdet skett över befintliga verksamheter som i ett slag 
fått helt förändrade förutsättningar för fortsatt drift och utveckling, utan att området 
ifråga haft någon nämnvärd betydelse för strandskyddets syften. Detta innebär att 
många av de beslut om utvidgning som fattats är oproportionerliga vilket bidrar till att 
urholka strandskyddets legitimitet.  

Två alternativa sätt att underlätta byggandet inom landsbygdsområden 
SKR tillstyrker i princip förslaget om landsbygdsområden. Begreppet 
”landsbygdsområde” är däremot inte ändamålsenligt, eftersom det inte anknyter till 
det strandnära läget. Det är även ett begrepp som används i andra sammanhang för att 
beskriva områden på landsbygden, utan koppling till just strandskyddet. Risken för 
missförstånd blir därför stor. 

SKR anser att ett annat begrepp än ”landsbygdsområde” bör användas för att få en 
tydlig koppling till strandskyddet. 

Enligt förslaget ska länsstyrelsen meddela sitt beslut om upphävande av strandskydd 
inom ett landsbygdsområde inom tolv månader. Det är positivt att det införs en 
tidsgräns för när länsstyrelsen ska meddela sitt beslut. Tolv månader är däremot en 
alldeles för lång tid. Den står inte i någon som helst proportion till de 
handläggningstider som krävs av kommunen gällande exempelvis bygglov, där ytterst 
komplexa projekt förväntas kunna utredas och beslutas av kommunen inom tio 
veckor.  
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SKR anser att det är orimligt att kommunen ska behöva vänta ett år på beslut från 
länsstyrelsen, i ett ärende som ska ha utretts och bedömts av kommunen innan det 
lämnas in. Tidsgränsen för länsstyrelsens beslut måste kortas avsevärt.  

I betänkandet anges att ”noggranna utredningar” ska föregå beslut om upphävande av 
strandskydd. Självklart behöver frågorna belysas, men det måste poängteras att om 
systemet ska vara användbart och ekonomiskt görligt för kommuner med begränsade 
resurser, så kan inte ribban för vad som är att betrakta som ”noggranna utredningar” 
sätts för högt.  

I betänkandet beskrivs att länsstyrelsen bör, men inte ska, ange det upphävda områdets 
avgränsning på karta. Det går stick i stäv med ambitionen att digitalisera 
informationen om var strandskydd råder. SKR anser att nya beslut som fattas ska 
presenteras i på karta, i format som stödjer de principer om digital planinformation 
som tas fram inom ramen för Lantmäteriets och Boverkets uppdrag avseende digital 
samhällsbyggnadsprocess.  

Enligt förslaget får länsstyrelsen rätt att besluta att upphäva ett beslut om upphävande 
av strandskyddet i ett landsbygdsområde, om ett område inte längre uppfyller 
kriterierna. Detta utan några särskilda förfaranderegler eller ens krav på samråd med 
den kommun eller de enskilda som berörs. Den påverkansmöjlighet som kommunen 
har genom att kunna peka ut landsbygdsområden kan därmed ifrågasättas av 
länsstyrelsen utan möjlighet till överprövning.  

SKR ser det som helt uteslutet för ett fungerande system att länsstyrelsen ska få 
upphäva redan fattade beslut om att upphäva strandskyddet inom landsbygdsområden. 
Det skulle leda till mycket stora osäkerheter för både kommuner och enskilda. Ett 
beslut om att upphäva strandskyddet inom ett landsbygdsområde måste gå att lita på, 
inte minst för att kommunen ska kunna göra exempelvis infrastrukturella investeringar 
i områden man anser är lämpliga att utveckla. 

Om förhållandena i ett landsbygdsområde ändrats, ska det istället uppmärksammas av 
länsstyrelsen i samband med kommunens löpande översiktsplanearbete, och därmed 
bli föremål för dialog mellan stat och kommun. 

Kriterier för landsbygdsområden 
Förslaget om kriterier för landsbygdsområden är otydligt formulerat. Föreslagen 
författningstext inleds med ”Med landsbygdsområde avses ett strandskyddat område”. 
Därefter följer de tre kriterierna - att tillgången på obebyggd mark ska vara god, att 
efterfrågan på mark för bebyggelse ska vara liten och att området inte ska vara av 
särskild betydelse för strandskyddets syften. Frågan är om betänkandets förslag är att 
ett landsbygdsområde är liktydigt med strandskyddat område, det vill säga en zon runt 
strandlinjen, eller om landsbygdsområdet i likhet med tidigare LIS-områden (MB 7 
kap 18 e §), är större än så, vilket övrig text tyder på. 
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SKR anser att det måste förtydligas att ett landsbygdsområde inte är liktydigt med ett 
strandskyddat område.  

I betänkandet görs försök att ringa in och avgränsa hur kriterierna ska tolkas. SKR kan 
inte se att det finns vare sig behov eller möjlighet att på ett nationellt heltäckande sätt 
beskriva vad som är god tillgång på obebyggd mark eller stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse. Detta är bedömningar som dagligen görs av kommunerna, inte minst i den 
fysiska planeringen i enlighet med PBL. I det kommunala planeringsansvaret enligt 
PBL ligger redan att ha en uppfattning om detta och att ta ett ansvar för det. SKR 
anser att det måste vara kommunens bedömning av de lokala förutsättningarna som 
avgör vad som är ett landsbygdsområde.  

I betänkandet beskrivs att områden av särskild betydelse för friluftslivet eller djur- och 
växtlivet inte bör kunna ingå i ett landsbygdsområde. Bland annat framgår att 
områden där länsstyrelsen beslutat att utvidga strandskyddet bör anses vara områden 
av särskild betydelse för strandskyddets syfte som därför inte bör kunna ingå i ett 
landsbygdsområde. Inför fortsatt lagstiftningsarbete måste det understrykas att detta 
inte kan vara ett generellt ställningstagande, då det i praktiken skulle kunna leda till att 
kommunens möjlighet att peka ut landsbygdsområden och arbeta proaktivt och 
strukturerat med strandskyddet kraftigt beskärs i vissa län. Kommunernas möjligheter 
att arbeta med instrumentet landsbygdsområde skulle därmed bli olika beroende på 
vilket län man tillhör. Det skulle kunna få stora negativa konsekvenser både i inlandet 
och i skärgårds- och kustområden. 

SKR anser att det måste vara kommunens bedömning av de lokala förutsättningarna 
som avgör vad som är ett landsbygdsområde. Utvidgat strandskydd får inte per 
definition innebära att ett område inte kan ingå i ett landsbygdsområde. 

Särskilda skäl till dispens i landsbygdsområden 
I betänkandet finns förslag på särskilda skäl som endast ska kunna tillämpas vid 
prövningen av en fråga om upphävande eller dispens inom ett landsbygdsområde.  

SKR tillstyrker förslaget som kan ge en god balans mellan strandskyddets syften och 
behovet av bebyggelse vid stränder vid upphävande eller dispensgivning.  

Det är särskilt positivt att kravet på närhet till befintligt bostadshus, kopplingen till 
landsbygdsutveckling och kravet på alternativ lokaliseringsprövning tas bort. De har 
alla varit svårtillämpade.  

Förbundet noterar att författningstexten i föreslagna 7 kap. 18 d § MB förutsätter stöd 
i översiktsplan för tillämpning av de ytterligare särskilda skälen. I 
författningskommentaren anges dock motsatsen.  

Stärkt skydd i vissa områden 
Betänkandet föreslår att de särskilda skälen för dispens och upphävande av 
strandskyddet vid detaljplanering ska tillämpas särskilt restriktivt i vissa områden. 
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Förslagen gäller områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för 
bebyggelse är stor samt i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. 
Syftet med förslaget är att begränsa ytterligare exploatering i tätbebyggda strandnära 
områden.  

Strandskyddsregelverket har redan idag en inbyggd restriktivitet när det gäller 
högexploaterade områden (7 kap 26 § MB). Det är därmed inte möjligt att ge 
dispenser som strider mot strandskyddets syften. Även vid  upphävande av 
strandskydd genom bestämmelse i detaljplan krävs en motsvarande avvägning (4 kap 
17 § PBL).  

Så som förslaget är formulerat innebär det dessutom att man i ett område som redan är 
ianspråktaget och inte har någon betydelse för strandskyddets syften ändå ska tillämpa 
de särskilda skälen särskilt restriktivt. Att vattennära områden som redan är bebyggda 
och ianspråktagna inte ska få fortsätta utvecklas, är inte rimligt.  

Strand är inte samma sak överallt. Det är exempelvis mycket stor skillnad på redan 
ianspråktagen mark i form av ett tätbebyggt område nära en stadskärna eller i form av 
befintlig bebyggelse i skärgårdens glesbygd. Däremot kan tillkomsten av vissa former 
av bebyggelse, om än av helt olika slag, i båda fallen vara av stor vikt för områdets 
utveckling. I staden kan det gälla exempelvis ökad tillgänglighet till stränder genom 
anläggande av strandpromenader. I skärgården finns områden där bryggor och båthus 
utgör en del av karaktären och funktionen både för boende och näringsverksamhet, 
och som måste kunna utvecklas tillsammans med samhället.  För att strandskyddet 
verkligen ska differentieras lokalt, måste den enskilda situationen få stort genomslag. 

Vattenområden av särskild betydelse för växt- och djurlivet, exempelvis grunda 
mjukbottnar som tas upp på ett flertal ställen i betänkandet, kan och bör skyddas på 
andra sätt än genom strandskydd. Förslagsvis kan det ske genom biotopskydd som är 
avsett och utformat just för det ändamålet. 

SKR avstyrker förslaget om att de särskilda skälen för dispens och upphävande av 
strandskyddet vid detaljplanering ska tillämpas särskilt restriktivt i vissa områden, då 
gällande regelverk redan innehåller bättre balanserade bestämmelser för detta syfte. 
Förslaget skulle dessutom innebära en omotiverad skärpning för områden som saknar 
betydelse för strandskyddets syften. SKR menar mot denna bakgrund att förslaget inte 
tillför något i sak utan endast leder till ytterligare svårigheter när det gäller förståelse 
och tillämpning av regelverket. 

Enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder 
I betänkandet förslås att skälet gäller om området behöver tas i anspråk för att skydda 
miljön, människors liv och hälsa, infrastruktur och egendom vid befintlig bebyggelse 
(klimatanpassningsåtgärder). Det är oklart hur ”vid befintlig bebyggelse” ska tolkas. I 
författningskommentarerna anges att bestämmelsen handlar om åtgärder som ska 
kunna vidtas för att skydda samhällsviktiga funktioner som exempelvis 
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vattenförsörjning, avloppssystem, elförsörjning, elektroniska kommunikationer, 
vattenleder, vägar och järnvägar, bebyggelse och byggnader och de areella näringarna. 
Av dessa uppräknade samhällsfunktioner är det stora flertalet inte bebyggelse enligt 
gängse terminologi. De finns heller inte alltid i direkt närhet till den bebyggelse de 
försörjer. Det som behöver styras med klimatanpassningsåtgärder, till exempel att 
hindra översvämningar eller öka markens stabilitet, är inte heller sådant som alltid kan 
eller behöver utföras i direkt anslutning till bebyggelse.  

SKR tillstyrker att klimatanpassningsåtgärder ska kunna utgöra ett särskilt skäl för  
upphävande eller dispens från strandskyddet. SKR anser däremot inte att föreslagen 
formulering av 7 kap 18 c § MB är tillräckligt tydlig.  

Ökad och mer effektiv tillsyn 
Enligt betänkandet bör Naturvårdsverket bör få ökade resurser för tillsynsvägledning 
och utbildningsinsatser.  

SKR anser däremot att fokus just nu i första hand bör ligga på att få till stånd en 
strandskyddslagstiftning som är begriplig och tillämpbar, och en fungerande 
vägledning kopplad till lagen. Därefter kan en satsning på tillsyn över systemet vara 
lämplig. 

Ikraftträdande och genomförande 
SKR ser det som positivt att Naturvårdsverkets uppföljning av dispensbeslut även ska 
omfatta var dispenser söks och beviljas, samt om åtgärderna avser 
komplementbyggnader. 

Det är viktigt att ha en tydlig statistik som visar vad det faktiskt är som dispenserna 
avser. I avsaknad av bra statistik är det lätt att överväganden och beslut styrs av 
subjektiva uppfattningar snarare än fakta.  
 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Anders Knape 
Ordförande 

 

Centerpartiet lämnar särskilt yttrande enligt bilaga 1 

Vänsterpartiet lämnar särskilt yttrande enligt bilaga 2 

Miljöpartiet lämnar särskilt yttrande enligt bilaga 3 
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 SÄRSKILT YTTRANDE  Bilaga 1 

 Styrelsen Dnr 21/00173  
 2021-03-26   

 

Särskilt yttrande från Centerpartiet 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78)  
En levande landsbygd där förutsättningarna för att leva, arbeta och utvecklas är goda, 
oavsett vilken del av Sverige det rör sig om är en grundförutsättning för att hela landet 
ska utvecklas. Vi ser också att det finns ett ökat intresse för att bo och leva på 
landsbygden och då behöver det finnas möjligheter att skapa fler boenden och 
utveckla näringsverksamheter. Landsbygden bör betraktas som en stor tillgång för att 
ta tillvara på framtida möjligheter till hållbar tillväxt och för att möta de utmaningar 
som följer av klimatförändringarna och behovet av att ställa om till en mer cirkulär, 
biobaserad och fossilfri ekonomi. Ett reformerat strandskydd är ett viktigt steg i det 
bredare arbetet. 
Det grundläggande syftet med den tänkta reformen av strandskyddet är att det ska bli 
lättare och enklare att bygga strandnära i områden där exploateringen varit låg och där 
det inte finns ett högt tryck på att utveckla marken. I praktiken rör detta i första hand 
den svenska landsbygden där nuvarande strandskyddsregler inneburit en allt för 
kraftig begränsning i att bland annat kunna bygga nya bostäder och 
komplementbyggnader samt utveckla näringsverksamheter som bidrar till den lokala 
tillväxten och sysselsättningen. Tidigare gånger som lagstiftningen setts över och 
utvecklats så har den snarare lett till ytterligare begräsningar och en mer stelbent 
tillämpning. Allt som oftast är det landsbygdskommuners utveckling som har fått stå 
tillbaka.  

Vi anser att det är viktigt att betona att förändringarna genomförs i enlighet med 
utredarens mål och intentioner. Det grundläggande syftet med utredningen och den 
tänkta reformen är att det ska bli lättare och enklare att bygga strandnära i områden 
där exploateringen inte är för hög. I praktiken rör detta i första hand den svenska 
landsbygden där nuvarande strandskyddsregler inneburit en allt för kraftig 
begränsning för att utveckla näringsverksamheter som bidrar till den lokala tillväxten 
och sysselsättningen.  

Vi anser precis som utredningen att det behöver bli ett mer dynamiskt och lokalt 
anpassat strandskyddsregelverk som är legitimt, transparent och förutsägbart. Framför 
allt är det positivt att utredningen betonar det lokala inflytandet.  Makten över 
strandskyddet behöver förflyttas närmare människors vardag, till kommunerna. Vi tror 
att det är möjligt att skapa en positiv utveckling i hela landet samtidigt som känsliga 
stränder skyddas och goda livsvillkor för djur och växter bevaras.  

Kommuner ska enligt utredningen få möjligheter att peka ut landsbygdsområden i sina 
översiktsplaner och i dessa kunna tillämpa tre nya och generösa skäl för dispens. 

Det är viktigt att hålla i beaktande att det även inom högt exploaterade kommuner med 
stor befolkning finns områden som lämpar sig för dispens från strandskyddsreglerna. 
Som ett exempel kan nämnas att endast 30 procent av stränderna i hela Stockholms 
län är bebyggda, vilket öppnar för utveckling av lokala näringsverksamheter och 
bostadsbyggande parallellt med att ekologiskt värdefulla miljöer fortsätter skyddas 
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och stränder finns tillgängliga för allmänhet.  Här är det extra viktigt att betona vikten 
av att det måste vara lokalpolitiska bedömningar som ligger till grund för beslut om 
strandskydd.  

Utredningen föreslår att strandskyddet inte ska gälla vid insjöar med en vattenyta som 
uppgår till en hektar eller mindre samt vattendrag som är två meter eller smalare. Det 
ska inte heller gälla vid anlagda vatten som har tillkommit efter 1975, vilket rör en hel 
del konstgjorda sjöar, dammar och våtmarker. Detta kan betraktas som några av 
utredningens viktigaste förslag och de som i praktiken kommer göra mest skillnad. 
Historiskt har nuvarande strandskyddsregler utgjort ett stort hinder för personer och 
näringsverksamheter som vill bygga och utveckla i områden där det kan finnas just ett 
litet vattendrag, en mindre sjö eller en anlagd våtmark. Många lantbrukare och 
markägare har tidigare dragit sig för att anlägga en våtmark på grund av oron att det 
begränsar deras möjligheter att utveckla sin näringsverksamhet eller att bygga ut sitt 
hus. Nu kommer det bli betydligt enklare att kunna bidra till en ökad lokal artrikedom 
samt till att förebygga övergödning. 

Vi står bakom den grundläggande tanken med ett strandskydd för att värna och skydda 
naturområden av särskild betydelse för växt- och djurlivet samt den allemansrättsliga 
tillgången till stränder. Det kan också finnas ett värde i att skydda vissa stränder och 
vattendrag i ett klimatanpassningssyfte.  

SKR tar upp många viktiga aspekter i yttrandet framför allt vikten av ett ökat 
kommunalt, lokalt inflytande och att mer behöver göras framåt. Dock är det vår 
mening att propositionen som ska läggas fram efter sommaren ska baseras på 
utredningens mål och intentioner så att vi tar ett första steg mot ett 
strandskyddsregelverk som kan skapa tillväxt och utveckling i hela landet.  

 

Carola Gunnarsson (C)  

Mari-Louise Wernersson (C)  
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Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 
Strandskyddet har tjänat Sverige väl. Sverige har, i relation till många andra länder, 
goda möjligheter till rekreation, friluftsliv och turism i strandnära lägen. Rika växt- 
och djurmiljöer har kunnat skyddas genom ett strandskydd med lång kontinuitet. 
Strandskyddet har också gjort oss bättre rustade att möta klimatförändringarna med 
stigande havsnivåer, skyfall, skred m.m. 

Utredningen, Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, hade i uppdrag 
att åstadkomma en ökad differentiering i strandskyddet utifrån tillgång till sjöar och 
stränder, befolkningstäthet och exploateringstryck.  

Vi ser att utredarna har fokuserat på möjligheterna att göra lättnader i strandskyddet 
där exploateringstrycket är lågt men vi saknar förstärkningar i strandskyddet där 
exploateringstrycket är starkt. Det utvidgade strandskyddet finns nästan uteslutande i 
områden med högt exploateringstryck och stora frilufts- och rekreationsvärden varför 
dessa strandmiljöer inte bör vara aktuella som så kallade landsbygdsområden. Att 
länsstyrelsen ges en möjlighet att påföra strandskyddet igen i områden där 
exploateringstrycket förändras ser vi är nödvändigt för att kunna upprätthålla 
strandskyddets syften över tid.  

Ett bristfälligt tillsynsarbete har inneburit att stränder privatiserats och naturmiljöer 
förstörts genom många små förändringar och tillägg. Detta problem har inte 
utredningen hittat någon tillfredställande lösning på.  

Vänsterpartiets ställer sig bakom utredarnas förslag om att göra lättnader i 
strandskyddet i områden med lågt exploateringstryck, vilket vi ser kan gynna en 
positiv utveckling i glesbygdsområden. Utpekandet av landsbygdsområden ska göras 
utan att strandskyddets syften äventyras. Strandskyddet kan också bli tydligare och 
mer accepterat om mindre vatten och anlagda vatten, som anlagts efter 1975, 
undantas. SKR anser i sitt yttrande att alla anlagda vatten, oavsett tillkomstår, ska var 
befriade från strandskydd. Många av våra vatten är kraftigt påverkade av människan 
genom rätningar och ombyggnationer långt före 1975. Att plocka bort strandskyddet 
för alla anlagda vatten skulle kunna innebära att strandskyddet skulle försvinna från 
många värdefulla strandområden. Ta exemplet Göta kanal som då skulle stå helt utan 
strandskydd.  

Vi anser också att det är viktigt att vi får nationella föreskrifter för hur begreppen 
mindre sjöar och vattendrag ska bedömas. Risken är annars stor att tolkningarna 
kommer variera stort över landet.  

Länsstyrelsen ska få ett år på sig att handlägga landsbygdsområdena. Detta ser vi 
kommer vara nödvändigt inledningsvis. Denna tid kan kortas betydligt genom att 
kommunens ansökningar är väl genomarbetade och motiverade.  
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Vänsterpartiet vill helst se att landsbygdsområden utses i översiktsplanearbetet. En 
genomarbetad översiktsplan borgar för att övriga nationella miljömål vägs in i 
planeringen och vi får en hållbar samhällsplanering över tid. Allmänhetens 
möjligheter att yttra sig över landsbygdsområdena blir också tydligare om ÖP blir 
verktyget för lättnader i strandskyddet.  

 

Vänsterpartiet 
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Särskilt yttrande från Miljöpartiet 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78) 
Miljöpartiet konstaterar att utredningen om ett differentierat strandskydd har stora 
brister. 

Trots att det ingick i direktiven att komma med förslag på stärkt skydd för att värna 
den allemansrättsliga tillgängligheten i starkt exploaterade områden så saknas sådana 
förslag. 

Det saknas också en långsiktig konsekvensutredning av utredningens förslag, trots att 
förslagen innebär genomgripande förändringar i lagstiftning som kan påverka tillgång 
till stränder för friluftsliv och försämra den biologiska mångfalden.  

Vi tycker inte heller att utredningen tar tillräcklig hänsyn till behov av anpassning till 
klimatförändringar som kommer att innebära mer regn och kraftigare skyfall, med 
risker för jordskred och översvämningar. Strandskyddet kan i vissa fall verka som en 
klimatanpassningsåtgärd. 

Vi konstaterar dock att vissa lättnader behövs när det gäller områden i landsbygd och 
glesbygd. Nuvarande lagstiftning är problematisk, och lättnader av reglerna är 
motiverade. En utgångspunkt måste vara att lättnader i strandskydd måste kombineras 
med krav som undantar områden med höga naturvärden och som är viktiga för den 
biologiska mångfalden. 

Följande av utredningens förslag riskerar att leda till mycket allvarliga försämringar 
av strandskyddet och de vill vi avstyrka: 

- Förslaget om att strandskyddet ska helt eller delvis kunna upphävas i s.k. 
”landsbygdsområden”. Det är oklart vilka kriterier som ska gälla för dessa områden 
eftersom det saknas begränsningar för omfattningen. Det skulle innebära försämringar 
för allmänhetens långsiktiga tillgång till stränder, försämringar för strandzonernas 
växt- och djurliv samt försämrad motståndskraft mot klimatförändringar. 

- Skärgård och kust ska kunna avsättas som så kallade landsbygdsområden. Skärgård 
och kust är redan idag hårt exploaterade och ytterligare undantag från strandskydd 
skulle hota tillgång till tätortsnära stränder och friluftsliv.  

- Slopat generellt strandskydd kring små sjöar och vattendrag. Utredningen tar inte 
hänsyn till att små vattendrag kan ha lika stor betydelse för biologisk mångfald som 
stora vattendrag. Det generella strandskyddet har en viktig funktion i att upprätthålla 
större sammanhängande områden som fungerar som spridningskorridorer för 
strandzonens liv. 
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Om utredningens förslag genomförs kommer Sverige att ha mycket svårt att nå upp 
till de  nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans samt 
levande kust och skärgård”, ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

 

Karin Thomasson 
Miljöpartiet de Gröna 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
Åsa Holmberg, 026-240487 
asa.holmberg@sandviken.se 

LÄSANVISNINGAR 
Sida 
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2021-04-07 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

Tillväxtutskottet Ockelbo 

 

Läsanvisningar till utkast Miljöstrategiskt program 
Nu finns det första utkastet till ett miljöstrategiskt program för Ockelbo 
kommun klart, men det är fortfarande detaljer som behöver justeras och 
kompletteras i dokumentet. Läs därför dokumentet som ett första utkast och 
granska och fundera gärna lite extra på målen, målformuleringar och målår. 
Är målen heltäckande? Känns målformuleringarna relevanta? Är målåren 
rimliga? Saknas några mål? Vi är öppna för förslag på förbättringar. 
Indikatorer kommer inte finnas med i det strategiska dokumentet. Arbetet 
med att ta fram indikatorer på alla målen beräknas vara klart till i höst. De 
indikatorer du finner som exempel under rubriken ”Det som följs upp” är 
alltså bara exempel på hur strukturen för uppföljningen är tänkt att se ut.  
Det finns några ställen med gulmarkerad text där vi ska komplettera 
dokumentet i ett senare skede och det slutliga dokumentet ska även layoutas 
ordentligt. 
Är språket lätt att förstå eller finns det ord i dokumentet som är svåra att 
förstå och som du anser bör förklaras bättre? Kanske ska de stå med i den 
förklarande bilagan med ordlista. 
 
Vi ser fram emot att få ta del av era tankar så att vi tillsammans får bästa 
möjliga miljöstrategiska program för Ockelbo! 

Åsa Holmberg 
Miljöstrateg  
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UTKAST 

MILJÖSTRATEGISKT PROGRAM 
2022-2026 

 

 

Vilken värld vill du leva i? 

Vi har säkert alla olika tankar om vilken värld vi vill leva i och vad vi tänker att vi 
vill uppnå med ett miljöstrategiskt program. Några saker kanske känns som rena 
drömmar, andra saker är kanske något som vi ofta tar för givet – ren luft att 
andas, rent vatten att dricka, näringsrik mat att äta. Fåglar som kvittrar på våren, 
fiskar som nappar i tjärnen och äpplen att plocka i trädgården på hösten.  

Detta är saker som naturen tillhandahåller åt oss, så kallade ekosystemtjänster, 
saker som vi behöver för att leva ett gott liv och en del saker vi faktiskt är 
beroende av för att överleva. 

Idag lever vi över våra tillgångar och med tillgångar menar jag inte pengar på 
banken, utan jordens tillgångar, såsom naturen och dess ekosystemtjänster. Vi 
använder mer och mer av jordens resurser och för varje år börjar vi "låna" 
tidigare och tidigare. År 2020 började vi människor att låna för resten av året 
22 augusti – den så kallade "Overshoot day".  

Olika länder börjar leva på ”lånade” resurser tidigare än andra. I Sverige börjar vi 
leva på lånade resurser 6 april och redan 9 februari har Qatar gjort av med sin 
årsförbrukning av resurser. I Indonesien klarar de sig ända fram till 18 december 
innan de överskrider sina resurser för året. De gör uppenbarligen saker 
annorlunda i Indonesien än vad vi gör här i Sverige.  

I Sverige lever vi alltså som att vi har fyra jordklot. Efter dryga tre månader har vi 
gjort av med allt det som skulle räcka hela året. Men vi har inte fyra jordklot. Vi 
har bara ett enda jordklot att leva på och vi behöver kanske påminna oss själva 
om att jorden faktiskt inte behöver oss människor, men vi människor är helt 
beroende av jorden med dess organismer och ekosystem för vår egen 
överlevnad. 

Ockelbos politiker har beslutat om målinriktningar som beskriver ett samhälle där 
vi inte överskrider vår koldioxidbudget och vi transporterar oss fossilfritt och 
hållbart. Ett samhälle som utgår från cirkulär resurshantering där vi använder 
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energi från förnybara källor. Det finns inga farliga ämnen i naturens kretslopp och 
luften är frisk och ren. Vi producerar ekologiska livsmedel, vi värnar den 
biologiska mångfalden och vi värnar tillsammans vårt rena vatten. 
Målinriktningarna utgör vårt önskade läge, det vi tillsammans ska arbeta för att 
uppnå. 

I det här miljöstrategiska programmet är vår ambition att beskriva den 
gemensamma målbilden samt vad vi tillsammans behöver göra för att närma oss 
det önskade läget och skapa ett Ockelbo som prioriterar det gröna, det naturliga 
och växandet. Ett Ockelbo med ett nära och naturligt liv med utrymme för var och 
en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och 
hälsa. Ett Ockelbo där det är tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, där vi tar 
ansvar, vårdar och utvecklar den. Ett Ockelbo där vi utvecklar ”det gröna 
samhället”, från boende och mat till företagande och resursanvändning.  
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Beslutade målinriktningar 

 

Antagna av kommunfullmäktige 2020-06-29  

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo 

 Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun. 

 I Ockelbo lever vi utan att överskrida vår koldioxidbudget. 

 I Ockelbo kan alla transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt. 

 Energin som vi använder kommer från förnybara källor. 

 Samhället utgår från cirkulär resurshantering. 

 Allt byggande i Ockelbo kommun nyttjar hållbara material och skapar 
förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva miljömässigt 
hållbart. 

Målområde: Ren och giftfri vardag 

 I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs och inga farliga ämnen som stör 
kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp. 

 I Ockelbo är utemiljön fri från nedskräpning. 

 I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som är 
konkurrenskraftig och innovativ. 

 Luften i Ockelbo är frisk och ren och ljudmiljön är god. 

 En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och ekologiska och vi är 
bra på att ta tillvara de resurser som finns i skogen. 

Målområde: Robusta ekosystem 

 I Ockelbo kommun värnar vi den biologiska mångfalden. 

 Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som naturen 
erbjuder. 

 I Ockelbo värderar vi natur och vatten högt och prioriterar grönområden och 
möjlighet till rekreation. 

 I Ockelbo tar vi inte rent vatten för givet. Vi tar tillsammans ansvar för vår 
värdefulla resurs så att alla invånare har god tillgång till friskt och rent vatten. 

 Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som klimat-förändringarna 
medför och kommer att medföra. 
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Om det miljöstrategiska programmet och dess roll 

Det miljöstrategiska programmet (MSP) är ett styrdokument som beskriver hur 
det miljöstrategiska arbetet i Ockelbo kommun ska se ut och det innehåller 
målinriktningar som beskriver det önskade läget som vi tillsammans ska arbeta 
för att uppnå. Det miljöstrategiska programmet samordnar och utvecklar 
miljöarbetet i Ockelbo kommun som geografiskt område. Programmet omfattar 
alla som bor i kommunen och all verksamhet inom kommunens gränser, såsom 
markanvändning, företagande mm.  

I dokumentet finns förutom målinriktningarna, vilka pekar ut riktningen, även en 
mer detaljerad beskrivning av det önskade läget sam konkretiserade mål. 
Indikatorer på målen finn inte med i dokumentet och mer om det kan du läsa 
under avsnittet ”Så här följer vi upp miljöarbetet”. Det finns heller inga åtgärder 
eller handlingsplaner med i det miljöstrategiska programmet utan vi vill hänvisa till 
andra styrdokument och handlingsplaner som mer i detalj beskriver åtgärder och 
aktiviteter, tex Kretsloppsplan eller Livsmedelsstrategi.  

Det miljöstrategiska programmet ska samordna och visa på hur olika 
styrdokument samspelar med varandra i arbetet mot miljömässig hållbarhet. 
Målinriktningarna från programmet är inarbetade i den nya översiktsplanen, ÖP 
(som beräknas vara klar 2023) för att säkerställa att de två dokumenten ska styra 
åt samma håll. 

Det miljöstrategiska programmet syftar till att peka ut en gemensam riktning, ett 
Ockelbo där vi gemensamt tar ansvar för miljön och där vi tillsammans möter 
utmaningarna och gör Ockelbo till en attraktiv plats även i framtiden. En kommun 
med de miljömässiga konkurrensfördelar som medborgare och företag 
efterfrågar. Målinriktningarna utgör vår gemensamma målbild för Ockelbo 
kommun och är en fördjupning av miljöavsnittet i ”Kommunövergripande 
strategier” som anger att vi ska ”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. 

 

En text om bilden nedan 
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Arbetsprocessen 

Arbetet med att ta fram ett Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun 
påbörjades under 2019 med planering och var initialt tänkt att tas fram under 
2020. Arbetet hade precis kommit igång när det fick sättas på paus under våren 
2020 när pandemin drabbade oss och det blev svårt eller omöjligt att genomföra 
de planerade workshopparna som krävdes för att komma vidare i arbetet. Under 
våren 2020 genomfördes till slut ändå en workshop där målinriktningarna togs 
fram tillsammans med representanter från de politiska partierna och dessa 
antogs sedan av Kommunfullmäktige i juni 2020. 

Utifrån dessa beslutade målinriktningar, som är beskrivningar av det önskade 
läget i framtiden som våra beslutsfattare vill att vi styr mot, har under hösten 
2020 tjänstepersoner från berörda verksamheter bidragit till att konkretisera 
dessa målinriktningar. Detta för att vi ska få en gemensam bild av vad 
målinriktningarna faktiskt innebär.  

Komplettera med hur remissprocessen sett ut.  
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Gemensam målbild 

Om man ska få många aktörer att gemensam arbeta tillsammans mot ett 
gemensamt mål, så är det av vikt att alla delar en gemensam bild av vad det 
önskade läget faktiskt innebär. Vad menar vi tex när vi säger biologisk mångfald? 
Tja, en sökning på en websida för bilder visar en bild på den invasiva arten lupin 
för att illustrera biologisk mångfald. Våra kommunekologer tycker helt tvärtom att 
vi ska bekämpa lupinen för att främja biologisk mångfald. Så om vi inte pratar om 
vad det önskade läget faktiskt innebär är det svårt att få en gemensam målbild 
och om vi inte är överens om i vilken riktning vi ska gå, så blir det svårt att uppnå 
önskade resultat. 

Därför funderade vi tillsammans över ”När vi har nått det önskade läget – hur är 
det då?” 

Vad innebär det tex att vi har ”en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som 
är konkurrenskraftig och innovativ”? 

• Hur visar det sig? 

• Hur märker man det om man bor i Ockelbo? 

• Hur märker man det om man besöker Ockelbo? 

• Hur känns det? 

• Hur ser det ut? 

• Vad hör du? 

• Vad ser du? 

*Resultatet finns att läsa under avsnittet ”Det önskade läget – beskrivning”. 

Det gjordes sedan en GAP-analys för att se vad som skiljer det önskade läget 
från hur det är idag.  

 Vad behöver hända för att vi ska nå till det önskade läget? Vilka steg 
behöver vi ta för att komma dit? 

När vi identifierat de steg vi behöver ta för att nå det önskade läget ställde vi till 
slut frågan:  

 Vad av detta kan vi börja göra redan idag?  
 Det visade sig att det allra mesta kan vi börja göra redan idag. Resultatet 

finns att läsa mer om i bilagan ”Idébank – Vad behöver hända för att 
uppnå målinriktningarna och vad kan vi göra redan idag” 
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Beskrivning av det önskade läget 

 

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo 

 Ockelbo som geografisk plats är en klimatneutral kommun. 

I ett klimatneutralt Ockelbo finns det gott om cykelvägar och många väljer cykel, elcykel 
eller lastcykel för att transportera sig. Att transportera sig utan bil är det prioriterade 
färdsättet i Ockelbo. Invånarna stöds i sina dagliga beslut om transporter och vi kan tex 
tydliggöra kostnader för bla bilåkande för att styra mot önskat beteende. Cykel är den 
nya normen för transport i alla åldrar. Inte personbilar. Inte EPA-traktorer eller 
mopedbilar. 
  
Människorna i Ockelbo odlar mer i liten skala, kanske i sin trädgård eller på en kolonilott. 
Det ger invånarna en känsla av stolthet och förståelse för kretslopp och matproduktion 
och därför kastar man så lite mat som möjligt (svinnsmarta). Den egna matproduktionen 
minskar också behovet av transporter och det gör Ockelbo mer självförsörjande. Vi 
arbetar systematiskt för att minska och förebygga matsvinn i alla led och vi äter mindre 
kött. 
  
När vi bygger tänker vi på livscykelkostnaden för byggmaterial och energiförbrukning 
och vi bygger fler nollenergibyggnader och använder bästa möjliga teknik ur 
energisynpunkt. Befintlig bebyggelse är så energisnål som möjligt utan att förstöra 
byggnadens karaktär och dess omätbara värden.  
  
Vi utvecklar flödande och fossilfria energikällor samtidigt som vi värderar dessa mot 
andra värden. Tex när vi utvecklar vindkraften sker det på ett som inte skadar naturen 
och ekosystemen. Vi tar tillvara spillvärme och använder den för att värma växthus. 
  

 I Ockelbo lever vi utan att överskrida vår koldioxidbudget. 

I ett samhälle där vi inte överskrider vår koldioxidbudget behöver vi ha smarta lösningar 
och hushålla med vår energi. Vi har kraftigt reducerat utsläppen från våra transporter 
och arbetar med alternativa drivmedel, fossilfria transporter och mobilitetstjänster 
(mobility management/MM-tjänster). Vi utvecklar digitala möten och tjänster för att 
minska behovet av resor.  
  
Vi har solceller på våra byggnader och vi lagrar överskottselen vi får i form av vätgas. Vi 
använder den tekniska utrustning som har bäst miljöeffekt och vi hittar smarta lösningar 
för framtiden såsom att använda elbilen som batteri för huset. Det är socialt accepterat 
att handla second hand och vi är bra på att använda igen, laga och recirkulera, vi 
konsumerar mindre och vi lever mer lokalt vilket innebär att vi inte behöver resa så 
mycket. Vi arbetar aktivt för att fasa ut och ersätta plast från fossila källor.  
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 I Ockelbo kan alla transportera sig på ett fossilfritt och hållbart sätt. 

Cykel och gång är de prioriterade färdsätten och alla fordon är fossilfria. Vi har säkra och 
väl upplysta gång- och cykelvägar och det är tryggt för alla att cykla året runt. Samhället 
är planerat med cykeln som norm och gratis bilparkeringar är inte prioriterade utan 
säker parkering för alla typer av cyklar (elcyklar, lastcyklar mfl.) är vad som prioriteras. Vi 
arbetar aktivt med mobilitetsfrågor, vi premierar medarbetare som väljer bort bil och vi 
erbjuder fossilfri - och kanske förarfri - Kuxa-trafik. 
  
Vi använder oss av mobilitetstjänster (MaaS – Mobility as a Service) för att utveckla 
besöksnäringen och vårt eget resande.  
  

 Energin som vi använder kommer från förnybara källor. 

Vi använder bara fossilfri energi från förnybara källor, solceller är den billigaste 
energikällan och det är enkelt att sälja överskott av el från solceller. Vi använder 
överskott av energi till energilagring i form av vätgas, vattenmagasin med pumpkraftverk 
och liknande. Vi värderar natur och biologisk mångfald när vi väljer energislag.  
  

 Samhället utgår från cirkulär resurshantering. 

I ett samhälle baserat å cirkulär resurshantering återvinner vi spillvärme och använder 
energilagring, vi prioriterar kvalitet och kunskap för att laga saker när vi upphandlar och 
konsumerar.  Vi fattar beslut utifrån miljöbästa alternativ och vi använder oss av 
livscykelanalyser för att fatta bra beslut där de strategiska tankarna kommer in tidigt i 
planeringsprocessen.  
 

 Allt byggande i Ockelbo kommun nyttjar hållbara material och 
skapar förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva 
miljömässigt hållbart. 

När vi bygger i Ockelbo så gör vi det energieffektivt och med hållbara material. Vi 
underlättar rätt beteende och lär barn och vi utvecklar energi- och klimatrådgivningen 
till företagare. Ett rent Ockelbo är något som erbjuds näringslivet och något 
marknadsförs av näringsliv såväl som kommun. Vi planerar samhället, pekar ut 
verksamhetsområden i ÖP och styr mot klimatsmarta alternativ och ett klimatsmart 
byggande.  
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Målområde: Ren och giftfri vardag 

 

 I Ockelbo ses avfall som en värdefull resurs och inga farliga ämnen 
som stör kretsloppens naturliga flöden finns i omlopp. 

I Ockelbo arbetar vi efter parallella spår för att hitta nya, innovativa lösningar och vi 
arbetar förebyggande för att inga farliga ämnen ska finnas i kretsloppet. De farliga 
ämnena har egna, slutna kretslopp 
  
Materialflödena i Ockelbo är slutna och cirkulära och det finns minimalt med avfall. Vi 
tar hand om det vi har och produkterna har en längre livslängd och är fria från förinställt 
åldrande.  
  
Företagen i Ockelbo har ett cirkulärt tänk och tycker det är varumärkesstärkande att 
kopplas till Ockelbo kommun. Det finns cirkulära, hållbara företag där ett företags avfall 
blir ett annat företags resurs, kanske för att en databas för restprodukter bidrar till att 
de tas tillvara. Kommunen stödjer och främjar bara hållbara företag och lagstiftningen 
stödjer att avfall kan betraktas som en biprodukt. 
  
Vi skapar inga nya områden med förorenad mark, vi arbetar förebyggande för att inga 
farliga ämnens ska finnas i kretsloppet, tex genom kemikaliefri städning, arbete med 
giftfri och kemikaliesmart förskola eller att inte köpa saker som innehåller farliga ämnen. 
Vi säkerställer att läkemedelsrester och hormonstörande ämnen som finns i vattnet vid 
reningsverken inte kommer ut i naturen och vi har ett eget kretslopp för farliga ämnen. 
  

 I Ockelbo är utemiljön fri från nedskräpning. 

Alla i Ockelbo tar ansvar för sin närmiljö genom att inte kasta eller dumpa saker i 
naturen som tex trädgårdsavfall som kan innebära spridning av oönskade, invasiva arter, 
näringsläckage samt risk för skadedjur. Vi arbetar förebyggande med nedskräpning och 
försöker hjälpa alla att göra rätt genom att ta reda på mer om varför dumpningar sker 
och göra det lätt och trevligt att lämna sitt avfall på en återvinningscentral. 
  

 I Ockelbo finns en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion som är 
konkurrenskraftig och innovativ. 

Vi har en god samverkan med företagare och lokala leverantörer och det finns stöd i 
exempelvis nätverk för dessa. Kommunen är mån om att veta vilket stöd företagarna 
behöver, lyssnar på producenternas behov och arbetar aktivt med att stärka varumärket 
Ockelbo inom livsmedelsproduktion. 
  
Ockelbo stöder en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion och 
förädling. Kommunen stöttar lokalproducerad och ekologisk mat (lokaleko) genom att 
köpa en stor andel till den egna verksamheten. Lantbrukare och andra producenter har 
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tillgång till stabilt bredband för att möjliggöra digitalisering, utveckling och 
effektivisering av verksamheterna och vi använder ny teknik för att få bästa sätt - kanske 
drönare som känner av skadeangrepp eller näringsbrist. 
  

 Luften i Ockelbo är frisk och ren och ljudmiljön är god. 

Frisk luft är viktigt för Ockelbo och genom att vi främst har färre bilar samt att 
elektrifierade bilar (batteribilar och bränslecells-/vätgasbilar) görs till det nya normala 
minskar vi utsläpp av partiklar och luftföroreningar från förbränningsmotorer. 
  
Vi arbetar aktivt med att förebygga buller, tex från vägar och fordon, järnväg och tåg, 
samt vindkraft och vi stöttar invånare som upplever bakgrundsljud (lågfrekvent buller) 
och kanske behöver exempelvis bättre fönster.  
  
Vi uppmuntrar friluftslivet att elda säkert, rätt och med mindre utsläpp av partiklar och 
ofullständigt förbrända ämnen.  
 

 En betydande andel av livsmedlen är närproducerade och 
ekologiska och vi är bra på att ta tillvara de resurser som finns i 
skogen. 

Vi värderar mervärdet av att köpa lokalproducerat och ekologiskt odlat för att bidra till 
betade landskap och har politiska mål som stöder omställningen samt specifika krav vid 
upphandlingar för att styra mot svenska och ekologiska råvaror. 
  
Vi arbetar aktivt med att utveckla och optimera livsmedelsverksamheten såsom att 
säkerställa kvaliteten på livsmedlen vid upphandling genom att provlaga för att se 
vattenavgång vid stekning eller revidera recept utifrån ekologiska och kostnadsmässiga 
grunder genom att exempelvis minska mängden kött i köttfärssås för att bekosta 
ekologiskt kött. 
  
Bär, trä och andra resurser i skogen tas innovativt tillvara fullt ut samtidigt som vi nyttjar 
dem på ett ansvarsfullt sätt för att bevara de biologiska, rekreativa och läkande värdena 
i skogen.  
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Målområde: Robusta ekosystem 

  
 I Ockelbo kommun värnar vi den biologiska mångfalden. 

I Ockelbo värnar vi den biologiska mångfalden för vi ser dess fulla värde och inser hur 
beroende vi människor är av andra arter för att leva ett gott liv på den här planeten. 
Därför utbildar vi oss, bekämpar invasiva arter, skyddar vi värdefull natur och tar hänsyn 
till naturens komplexa system i vår samhällsplanering.  
  

  Vi har god kunskap om och värdesätter de ekosystemtjänster som 
naturen erbjuder. 

Vi förstår att allt vi "unnar oss" när vi överskrider våra planetära gränser sker på någon 
annans bekostnad. Det finns ett ekonomiskt värde på samtliga ekosystemtjänster och vi 
utför kompensationsåtgärder för områden som exploateras. 
  

 I Ockelbo värderar vi natur och vatten högt och prioriterar 
grönområden och möjlighet till rekreation. 

All värdefull natur är kartlagd och vi har god kunskap om den och våra prioriterade 
områden samt förståelse för hur det jag själv gör påverkar - hur mina val i vardagen 
bidrar till en bättre värld, eller bidrar till en sämre värld.  
  
Samtliga vattenförekomster har en god status, tätortsnära skogar är skyddade och 
rekreation och grönområden prioriteras i samhällsplaneringen. Det finns inga dammar 
som hindrar fiskvandring  och det är lätt att hitta information om rekreation i naturen. 
Skog och mark är tillgängliga och det finns utvecklade stigar och stigsystem samt 
iordningställda platser för rekreation. I Ockelbo fortsätter vi utveckla ställen som Wiij 
trädgårdar och Rönnåsen vilket gör Ockelbo till en attraktiv kommun för naturturism. 
 

  I Ockelbo tar vi inte rent vatten för givet. Vi tar tillsammans ansvar 
för vår värdefulla resurs så att alla invånare har god tillgång till friskt 
och rent vatten. 

Vi inser värdet av rent vatten och värderar det även ekonomiskt och bra VA är inte en 
klassfråga. Vi bibehåller en god status på vatten och skyddar vattenförekomster som är 
väl avgränsade. Vi skiljer på dricksvatten och tekniskt vatten och vi använder inte 
dricksvatten till "fel" saker. Regnet som faller är rent.  
  
Medborgarna har kunskap om hur deras beteende påverkar miljön och vår del i 
kretsloppet. Det kan gälla att tvätta bilen hemma på gården eller på gatan, att fylla upp 
en pool på tomten eller att använda bekämpningsmedel i trädgården. 
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 Ockelbo är väl förberett och anpassat för de effekter som 
klimatförändringarna medför och kommer att medföra. 

Vi har god kunskap om klimatförändringarna och dess effekter, vi gör prognoser och 
planerar samhället utifrån den kunskapen så vi bygger på rätt ställen.  
  
Vi är utrustade för att hantera översvämningar, vi har konstgjord infiltration för att fylla 
på vattenmagasinen, vi anpassar byggandet utifrån risker för översvämningar och 
skogsbruket har kunskap om hur man bäst hanterar stormar, torka och skogsbränder för 
att förebygga där det är möjligt eller minska skadeverkningarna. Vi säkerställer 
vattenförsörjningen med eget extra system för enskilda avlopp.  
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Målen vi vill nå 

Om mål och indikatorer 

Det miljöstrategiska programmet omfattar flera politiskt beslutade målinriktningar. 
För att målinriktningar ska uppfyllas behövs mål, som helst är kvantifierbara och 
går att mäta, och som därmed visar att Ockelbo som kommun arbetar i den 
riktning som målinriktningarna anger. 

I tabellerna nedan anges de mål som ska mätas för respektive målinriktning. Ett 
flertal av målen är hämtade ur andra strategier eller handlingsplaner, som 
exempelvis Livsmedelsstrategi för Ockelbo. Livsmedelsstrategin ska fortfarande 
följas upp som planerat, även om det finns mål i det här programmet som är 
hämtade därifrån. Syftet med att lyfta in mål från andra styrdokument är att ge en 
överblick över arbetet som sker på olika håll och att få en samlad bild av att 
miljöarbetet i stort går i önskad riktning. En del mål som är hämtade från andra 
dokument är omformulerade för att vara mer mätbara.  

Det är svårt att sätta bra mål. Oavsett formulering syftar målen i detta dokument 
till att få miljöarbetet att ta ett steg framåt. Att målen ger upphov till aktiviteter 
likväl i den kommunala verksamheten som i andra samhällssektorer och 
organisationer i Ockelbo.  

Precis som de 17 globala målen är odelbara och hänger ihop är miljöfrågor ofta 
komplexa. Detta gör att vissa mål och indikatorer kan ha koppling till flera 
målinriktningar.  Målen finns dock bara med på ett ställe även om de har 
påverkan på flera av målinriktningarna.  

 

Tabellförklaring 

 

 

 

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår 

 

 

 

 

* Annat dokument kan exempelvis vara dokument eller plan som Ockelbo 
kommun har att förhålla sig till, men som inte är ett styrande dokument. 

Målets 
nummer 

Av politiken 
beslutad 
målinriktning 

Målet som 
ska mätas 

Anger från vilket styrdokument målet 
kommer ifrån. 
L=Livsmedelsstrategi  K=Kretsloppsplan 
A=Annat befintligt dokument*   
N=Annat ursprung** 

Målinriktningens 
nummer 

Året målet senast 
ska vara uppnått 
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** Annat ursprung är mål som hämtas från annat håll, exempelvis andra 
kommuner som har samma miljömässiga utmaningar  
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Målområde 1:  Klimatneutralt Ockelbo 

Nationella mål och år, kort text om vad vi har att förhålla oss till.  

 

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår 

1.1 Ockelbo som geografisk 
plats är en klimatneutral 
kommun. 

1.1.1 Ockelbo har minst ett i 
kommunen lokaliserat 
energilagringsprojekt av 
överskottsenergi från 
vindkraft och andra 
flödande energisystem 

N 2026 

  1.1.2 Ockelbo deltar i minst ett 
energiprojekt för hållbar 
bioenergiproduktion 

N 2026 

      

1.2 I Ockelbo lever vi utan att 
överskrida vår 
koldioxidbudget. 

1.2.1 De totala 
koldioxidutsläppen i 
kommunen minskar med 
15% per år och invånare 
(2020) 

N 2025 

  1.2.2 Koldioxidutsläppen från 
kommuninvånarnas resor 
och transporter minskar 
årligen med 15% (2020) 

N 2025 

      

1.3 I Ockelbo kan alla 
transportera sig på ett 
fossilfritt och hållbart sätt. 

1.3.1 Alla i Ockelbo registrerade 
fordon har tillgång till 
fossilfria bränslen (2022) 

N 2026 

  1.3.2 90% av den kommunala 
verksamhetens lätta 
transporter i närområdet 
sker med cykel  
(< 3 km) 

N 2026 

  1.3.3 Fler boende i Ockelbo 
cyklar varje år i Ockelbos 
tätort (2022) 

N 2026 
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1.4 Energin som vi använder 
kommer från förnybara 
källor. 

1.4.1 Ockelbo kommun 
upphandlar endast fossilfri 
och förnybar el och energi  

N 2026 

  1.4.2 Användningen av energi i 
kommunal verksamhet 
stimulerar produktion av 
lokalt producerad förnybar 
energi 

N 2026 

  1.4.3 Boende och företag i 
Ockelbo har god kunskap 
om förnybar, fossilfri energi 
för att göra medvetna val 

N 2026 

      

1.5 Samhället utgår från 
cirkulär resurshantering. 

1.5.1 Upphandling av produkter 
ska, där så är lämpligt, 
ställa krav på återvunna 
material eller andra 
cirkulära aspekter, 
exempelvis 
reparationstjänster 

K 2026 

      

1.6 Allt byggande i Ockelbo 
kommun nyttjar hållbara 
material och skapar 
förutsättningar för boende 
och verksamhetsutövare att 
leva miljömässigt hållbart. 

1.6.1 All nyproduktion i 
kommunens regi nyttjar den 
senaste tekniken och bästa 
byggmaterial för att 
minimera energianvändning 

N 2026 
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Målområde 2: Ren och giftfri vardag 

Lite text om andra mål som finns 

 

Nr Målinriktning Nr Mål (basår) Från Målår 

2.1 I Ockelbo ses avfall som 
en värdefull resurs och 
inga farliga ämnen som 
stör kretsloppens 
naturliga flöden finns i 
omlopp. 

2.1.1 Alla kommunala 
upphandlingar har krav på 
giftfria produkter enligt 
gällande EU-standard 

K 2026 

  2.1.2 Matsvinn i 
livsmedelshanteringen har 
minskat (2022) 

L 2026 

  2.1.3 Mängden matsvinn i 
kommunal verksamhet har 
minskat med 50% (2022) 

K 2026 

  2.1.4 Det finns inget farligt avfall i 
insamlat restavfall 

K 2026 

  2.1.5 Alla nya företag som 
etablerar sig i kommunen 
har ett dokumenterat 
systematiskt miljöarbete 
(2022) 

N 2026 

      

2.2 I Ockelbo är utemiljön fri 
från nedskräpning. 

2.2.1 Antalet anmälda ärenden 
avseende dumpat avfall är 
noll (2020) 

K 2026 

  2.2.2 Ockelbo kommun har 
placering bland de 100 
bästa i Håll Sverige Rents 
årliga kommunmätning 
(2020)  

K 2026 

  2.3.3 En majoritet av de boende i 
Ockelbo kommun har god 
kunskap om hur skräp och 
annat avfall ska hanteras  

N 2026 

      

2.3 I Ockelbo finns en 
långsiktigt hållbar 

3.3.1 Jordbruksarealen i 
kommunen har minst 

L 2026 
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livsmedelsproduktion som 
är konkurrenskraftig och 
innovativ. 

samma nivå som basåret 
(2022) 

  3.3.2 Antalet lokala 
livsmedelsproducenter med 
ekologisk produktion har 
ökat med minst en (2022) 

L 2026 

  3.3.3 Antalet lokala 
livsmedelsproducenter har 
ökat med minst en (2022) 

L 2026 

  3.3.4 Livsmedelsproducenter med 
tamdjur upplever att 
förekommande populationer 
av rovdjur inte påverkar 
produktionen negativt (2022) 

L 2026 

      

2.4 Luften i Ockelbo är frisk 
och ren och ljudmiljön är 
god. 

2.4.1. Mängden partikelhalter i 
tätortens luft vintertid klarar 
gällande 
miljökvalitetsnormer  

N 2026 

  2.4.2 Mängden kväveoxider (NOx) 
i tätortens luft vintertid klarar 
gällande 
miljökvalitetsnormer  

N 2026 

  2.4.3 En majoritet av boende i 
Ockelbo kommun upplever 
att ljudmiljön inte är störande  

N 2026 

      

2.5 En betydande andel av 
livsmedlen är 
närproducerade och 
ekologiska och vi är bra 
på att ta tillvara de 
resurser som finns i 
skogen. 

2.5.1 Alla kommunala 
upphandlingar som avser 
livsmedelsförsörjning till 
kommunal verksamhet har 
krav på närodlade, 
ekologiska livsmedel (2022) 

L 2026 

  2.5.2 Utbudet av närproducerade, 
ekologiska livsmedel för 
försäljning till privatpersoner 
i Ockelbos har ökat (2022) 

L 2026 

  2.5.3 Andel av den ekonomiska 
omsättningen vid försäljning 
av närproducerade, 

L 2026 
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ekologiska livsmedel inom 
besöksnäringen har ökat 
(2022) 

  2.5.4 En majoritet av boende i 
Ockelbo kommun anger att 
de nyttjar skogens skafferi 

L 2026 
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Målområde 3: Robusta ekosystem 

Text om andra mål 

 

Nr Målinriktning Nr Mål Från Målår 

3.1 I Ockelbo kommun värnar 
vi den biologiska 
mångfalden. 

3.1.1 5% av Ockelbos yta har 
någon form av biotopskydd 
som ett delmål att på sikt nå 
det nationella målet på 20% 
(2022) 

A 2026 

  3.1.2 Antalet biotopåterställda ytor 
har ökat (2022) 

A 2026 

  3.1.3 Antalet populationer av 
invasiva arter samt ytor med 
invasiva arter har minskat 

A 2026 

  3.1.4 En majoritet av kommunens 
fastighetsägare har god 
kunskap om invasiva arter 
och deras påverkan på 
miljön 

A 2026 

      

3.2 Vi har god kunskap om 
och värdesätter de 
ekosystemtjänster som 
naturen erbjuder. 

3.2.1 Vi väger in 
ekosystemtjänsternas 
ekonomiska värde i våra 
beslutsprocesser vid 
samhällsplanering 

A 2026 

  3.2.2 Företag som erbjuder 
ekoturismtjänster har ökat 
med minst en (basår 2022) 

A 2026 

  3.2.3 Ytan tätortsnära natur med 
ekologiskt värde ligger på 
samma nivå som basåret 
(2022) 

A 2026 

      

3.3 I Ockelbo värderar vi 
natur och vatten högt och 
prioriterar grönområden 
och möjlighet till 
rekreation. 

3.3.1 Ytan tätortsnära 
grönområden för skola, 
rekreation och fritid ligger på 
minst samma nivå som 
basåret (2022) 

A 2026 
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  3.3.2 Boende i Ockelbo kommun 
upplever att det finns ett stort 
utbud av tillgängliga 
grönområden för rekreation 
och fritid nära boendet 

A 2026 

      

3.4 I Ockelbo tar vi inte rent 
vatten för givet. Vi tar 
tillsammans ansvar för vår 
värdefulla resurs så att 
alla invånare har god 
tillgång till friskt och rent 
vatten. 

3.4.1 Antalet vattenförekomster 
med god ekologisk status 
har ökat (2022) 

A 2026 

  3.4.2 Alla enskilda avlopp i 
kommunen uppfyller 
lagstadgade krav 

A 2026 

  3.4.3 Ockelbo kommun har de 
planer som krävs enligt lag 
för att ge god tillgång till friskt 
och rent vatten 

A 2026 

      

3.5 Ockelbo är väl förberett 
och anpassat för de 
effekter som 
klimatförändringarna 
medför och kommer att 
medföra. 

3.5.1 I förvaltningen av skogs- och 
jordbruksmark i Ockelbo 
finns åtgärdsplaner som tar 
hänsyn till den pågående 
klimatförändringen (2022) 

A 2026 

  3.5.2 Den kommunala 
förvaltningen har relevanta 
åtgärdsplaner för att hantera 
effekter av den pågående 
klimatförändringen och dess 
effekter på kommunal 
verksamhet och 
samhällsplanering 

A 2026 

  3.5.3 Ockelbo kommun har 
genomfört minst en 
krisövning kopplat till 
klimatförändringens effekter 

A 2026 
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Genomförande av det miljöstrategiska programmet 

All kommunal verksamhet har en miljöpåverkan och därför ska genomförandet av 
det miljöstrategiska programmet främst ske inom ramen för ordinarie verksamhet. 
Om det ska vara möjligt att uppnå målbilderna, våra önskade lägen i framtiden, 
så krävs att sättet som kommunala verksamheter bedriver sin verksamhet på 
anpassas så att vi håller oss inom de planetära gränserna. På samma sätt som 
hela samhället behöver fortsätta göra stora förändringar behöver den kommunala 
verksamheten göra detsamma.  

Det kommer att finnas insatser som behöver göras utanför ordinarie verksamhet 
och en del av dessa insatser kräver sannolikt extern finansiering för att 
förverkliga. Ytterligare andra insatser kräver extra resurser utöver befintlig budget 
och en del insatser krävs medverkan av andra aktörer för att vara möjliga att 
genomföra. Men några insatser kommer istället att minska utgifterna, som tex att 
minska bilåkandet och öka andelen cyklande. 

Ockelbo kommun har inte rådighet över all verksamhet inom den geografiska 
kommunen men trots det är det av största vikt att kommunala verksamheter 
ställer om för att föregå med gott exempel inför invånare, näringsliv och andra 
aktörer och för att vara en delaktig och drivande part i samverkan med andra 
aktörer för att nå våra gemensamma mål. 

Ockelbo gör mycket bra saker men för att ha en chans att möta upp de stora 
utmaningar och de viktiga vägval vi ställs inför behöver vi ta vårt 
hållbarhetsarbete till en ny nivå och för det krävs en tydlig integrering av målen 
för det miljöstrategiska programmet i verksamheternas styrning, i 
verksamhetsplanering och budget.  

Som en del av genomförandet av det miljöstrategiska programmet gör Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning i samband med den årliga 
uppföljningen en genomlysning av arbetet som pågår, vad som planeras och om 
det finns insatsområden som behöver prioriteras ytterligare. 

Handlingsplaner 

Det finns redan idag ett antal handlingsplaner, strategier och andra typer av 
styrdokument på plats i Ockelbo kommun utöver tillsynsverksamhet och annan 
ordinarie verksamhet. Vi har gjort ett kartläggningsarbete för att se vilka 
målinriktningar, eller delar av målinriktningar, som redan idag omfattas av 
befintliga dokument. För tydlighetens skull bör det inte finnas dubbla mål eller 
dubbla styrdokument. Vi ser tex Livsmedelsstrategin, kompletterad med 
kostpolicyn, som handlingsplanen för hur Ockelbo kommun arbetar med de delar 
i målinriktningarna som berör livsmedel och livsmedelsförsörjning. 
Kretsloppsplanen är den handlingsplan som beskriver hur vi arbetar med avfall, 
cirkularitet och nedskräpning. 
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Vissa delar av arbetet med en ren och giftfri vardag omfattas av befintliga lagar 
och av den tillsyn som sker på miljöfarliga verksamheter, tex för att skydda 
dricksvattentäkter. 

Prioriterade områden 

Vi har gjort en genomlysning av befintliga styrdokument för att se så att alla delar 
av målinriktningarna har planer för hur kommunen ska arbeta med dessa. De 
flesta områden omfattas av befintliga dokument eller dokument som är under 
arbete, men vi kan redan nu identifiera två områden där det i dagsläget saknas 
handlingsplaner för genomförandet och det är Robusta Ekosystem och 
Klimatneutralt Ockelbo. Naturvårdsprogrammet löpte ut 2020 och behöver 
ersättas med en Handlingsplan för Robusta Ekosystem. Det saknas en 
Klimatfärdplan eller Handlingsplan för klimatarbete som beskriver hur arbetet mot 
ett klimatneutralt Ockelbo där vi inte överskrider vår koldioxidbudget ska se ut. 

 Handlingsplan för Robusta ekosystem 
 Klimatfärdplan/Handlingsplan för klimatarbete 
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Så här följer vi upp miljöarbetet 

För att kunna veta om vi närmar oss eller når fram till målbilderna i det 
miljöstrategiska programmet behöver vi följa upp programmets mål. Att vi ser att 
vi faktiskt gör det som vi har bestämt och åtagit oss att göra i olika planer som är 
kopplade till det miljöstrategiska programmet. 

Vi mäter indikatorer 

För att mäta målen används i huvudsak indikatorer som visar om vi är på rätt väg 
att uppnå målen eller, och som kan var ännu viktigare att upptäcka i tid, att vi inte 
alls är på rätt väg för att nå det önskade läget. En indikator behöver inte vara 
heltäckande. Den kan också behöva förändras om vi upptäcker en bättre 
indikator i framtiden. Exempelvis kan tekniken utvecklas som gör att indikatorer 
behöver bytas, eller att det finns bättre indikatorer som säkrare talar om att vi når 
målbilden. Vi kan inte heller mäta allt. Ibland finns inte tillgängliga data som gör 
det möjligt att följa upp allt vi vill skulle vilja veta och mäta. Indikatorerna 
specificeras därför inte i det miljöstrategiska programmet, utan anges i en bilaga. 

Val av indikatorer är också en resursfråga. Uppföljningen ska vara enkel, 
resurseffektiv och ge ett tillräckligt bra underlag för att exempelvis fatta beslut. 
Ibland kan uppföljningen enkelt göras med stöd av nationella databaser. Ibland 
krävs enkäter som skickas ut till medborgare och företag. I andra fall måste 
exempelvis den kommunala organisationen engageras som källor för 
uppföljningen. Centralt är att uppföljningen till ska uppfattas som meningsfull och 
ger det underlag som behövs för att nå satta mål och målbilder. 

Det som följs upp 

Uppföljningen utgår från målstrukturen. Markerat i fet stil är exempel på 
indikatorer som följs upp, vad som är källan och på vilken nivå uppföljningen 
sker. Här följer ett exempel på hur det skulle kunna se ut: 

Målområde: Klimatneutralt Ockelbo 

 Målinriktning: I ”Ockelbo kan alla transportera sig på ett fossilfritt och hållbart 
sätt.” 
 Mål: Alla i Ockelbo registrerade fordon har tillgång till fossilfria bränslen 

(2022) 
o Indikator 1: Andel av kommunen ägda fordon som är fossilfria 2025 

Källa: Ockelbo kommun, Fordonsansvarig 
o Indikator 2: En ekotankstation för biogas, HVO och andra fossilfria 

bränslen, är etablerad 2025 
Källa: Ockelbo kommun, Näringslivsenheten 

Vem har ansvaret för uppföljningen 

Det miljöstrategiska programmet anger hur ansvaret för uppföljningen är fördelat. 
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 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljning av 
miljöstrategiska programmet och att uppföljningen årligen redovisas för 
kommunstyrelsen. 

 Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning svarar för 
sammanställning och rapportering av uppföljningen. 

 Kommunledningskontoret har ansvaret att förvaltningar och bolag lämnar 
underlag och data i de fall de är källor i samband med att 
uppföljningsarbetet genomförs 

 Till stöd för uppföljningen finns en referensgrupp med nyckelpersoner från 
kommunen och eventuella externa aktörer som är källor, såsom X-Trafik 
och Gästrike Vatten. 

Vad är en källa? 

En källa är en teknisk plattform, funktion eller verksamhet där data inhämtas för 
att följa upp en indikator. Enkäter till medborgare för att följa upp en specifik 
indikator är inte en källa. Enkäter är en metod att samla in data. Källan är den 
funktion eller verksamhet som genomför enkäten. 

En källa är alltid personoberoende och därför ska det finnas en rutin för hur data 
inhämtas. Detta för data ska lämnas konsekvent över tid så att uppgifterna kan 
jämföras. 

Uppföljningen sker varje år – det här ingår 

Det miljöstrategiska programmet följs upp en gång per år och rapporteras till 
Kommunstyrelsen. Första uppföljningen sker ett helår efter att beslut fattats om 
miljöprogrammets genomförande. 

Vissa indikatorer, och därmed mål, kan följas upp mer sällan. Ett skäl kan vara att 
exempelvis nationella databaser följs upp mer sällan eller har en fördröjning i 
rapporteringen av data. Ett annat skäl kan vara enkäter eller liknande till 
medborgare av resursskäl inte kan göras varje år. 

Varje uppföljning innehåller: 

Lägesrapportering – lägesrapporteringen anger om Ockelbo kommun är nära 
att nå beslutade målbilder eller inte, samt kommentarer, särskilt vad orsakerna 
kan vara om det finns negativa avvikelser. 

Åtgärdsförslag – uppföljningen innehåller förslag på åtgärder som kommunen 
har rådighet över. Sannolikt är åtgärderna oftast förslag på aktiviteter för Ockelbo 
kommun att besluta om politiskt eller i årliga verksamhetsplaner eller 
motsvarande. 

Kommunikation – uppföljningen ger även underlag till kommunikation till 
medborgare och övriga intressenter om miljötillståndet i Ockelbo kommun. 
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Läget på vår planet 

Det miljöstrategiska programmet för Ockelbo beskriver hur Ockelbo som kommun 
de kommande åren ska hantera de miljömässiga utmaningar som vi alla står 
inför. Nedan följer en sammanfattning av dessa utmaningar:  

Förlust av biologisk mångfald 

Den övergripande och mest hotfulla utmaningen mot mänsklighetens överlevnad 
är den stora förlusten av djur, växter och andra organismer globalt. Förlusten av 
biologisk mångfald pågår kontinuerligt och vi märker det oftast inte förrän vi 
upptäcker att vi är beroende av just den specifika arten på något sätt.  

Ockelbo kommun är inte förskonat. Dagligen påverkas en mängd organismer 
negativt och många finns helt inpå husknuten där vi bor. Vilda bin är ett exempel 
på en grupp insekter som vi är beroende av för att få frukt och bär. De vilda bina 
påverkas bland annat av bekämpningsmedel eller brist på lämpliga biotoper. Vi 
kan alla bidra till att gynna vildbin genom att låta bli att använda 
bekämpningsmedel i trädgården eller genom att anlägga en äng på en del av 
gräsmattan. De vilda bina kan inte ersättas enbart med tambin. 

 
Viktiga orsaker till förlust av biologisk mångfald är: 

 Klimatförändringen som människan orsakat – genom utsläpp av 
växthusgaser från av bland annat förbränning av fossila bränslen.  

 Habitatförstörelse – vi förstör livsmiljöerna för andra arter genom att vi 
skövlar skog, vi brukar jorden allt för intensivt och tar så stora områden i 
anspråk för bebyggelse. 

 Habitatfragmentering – vi krymper ytan på de områden där olika arter kan 
överleva och den yta som finns splittras upp i små ”öar” till exempel på 
grund av bebyggelse. Djur och växter får svårt att förflytta sig mellan 
dessa kvarvarande områden och de riskerar på sikt att dö ut. 

 Habitatstörning – livsmiljöerna och markerna för en eller flera arter 
förstörs på grund av användning av kemikalier och gifter eller annan 
mänsklig påverkan. 

 Överexploatering – vi överfiskar våra hav, bedriver ett icke-hållbart 
skogsbruk och jagar utan att ta hänsyn till vad en djurart tål. 

 Invasiva arter – främmande djur och växter som tar över och konkurrerar 
ut naturligt förekommande inhemska arter. Det kan ske till följd av 
människans transporter, på grund av klimatförändringarna eller för att vi 
människor medvetet, eller omedvetet, sprider invasiva arter.  
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Faktaruta: 

Jorden har tidigare drabbats av fem massutrotningar. Skillnaden den här gången 
är att tidigare massutrotningar har orsakats av naturliga temperaturförändringar, 
snabba förändringar av sammansättningen av gaser i atmosfären, förändring av 
havsnivåer och meteoritnedslag. Dagens massutrotning kallas den sjätte, ”The 
big sixth” och är orsakad av människan. 
 
Så mycket som 80-90% av jordens arter kan försvinna innan de ens har 
upptäckts eftersom vi beräknar att vi endast har dokumenterat 10-20 % av 
jordens alla växt- och djurarter. För varje för varje känd art som försvinner 
beräknas att ytterligare 5-10 arter försvinner eftersom organismer i vår omgivning 
är beroende av varandra för sin överlevnad. 
 

Klimatförändringarna 

Klimatförändringarna är den andra stora pågående miljöutmaningen och orsakas, 
enligt vetenskap och forskning, i huvudsak av oss människor och vår livsstil 
kopplat till industrialismens utveckling och mer än hundra år av förbränning av 
fossila bränslen för energi, transporter, produktion av varor och tjänster samt vår 
konsumtion. Fossila bränslen är olja, kol och naturgas. Ett förändrat klimat gör 
Sverige varmare och blötare med mer extremare väder som trolig följd, innebär 
också att vårt samhälle behöver göra kostsamma anpassningar. 

Klimatet är ett komplext system och alla troliga scenarier för klimatet i Sverige 
kan omkullkastas helt om andra parametrar i klimatmodellerna förändras. Ett 
exempel är om den atlantiska golfströmmen försvagas radikalt på grund av 
klimatförändringar i Arktis. Golfströmmen påverkar klimatet idag och ger oss ett 
tempererat behagligt klimat att leva i. En försvagad golfström ger enligt 
beräkningar ett klimat mer likt Alaska med än mer extremt väder, särskilt kyla och 
snö.  

All verksamhet som pågår inom Ockelbo kommuns geografiska gränser kommer 
att påverkas av klimatförändringarna. Ingen och inget kommer att lämnas 
oberörd. För vissa verksamheter kommer klimatförändringarna att vara positiva, 
under förutsättning att den rådande klimatmodellen med ett varmare och blötare 
klimat infaller. De positiva effekterna ska dock ses som symptom på något som 
är fel. Att det i andra delar av världen inte går att överleva som förr (vilket kan 
leda till ökade konflikter och fler klimatflyktingar), att vissa näringar helt tvingas 
upphöra och liknande problematik.  

Exempel på effekter som kan vara positiva för Ockelbo: 

 Priset på odlad mark ökar när odlad mark i södra Europa blir obrukbar 
 Ökad turism när medborgare i EU och andra söker sig norrut till ett 

behagligare klimat 
 Nyföretagande och etablering av expansiva företag inom teknik och 

tjänster som hanterar klimatförändringarnas konsekvenser 
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Även om det går att se några fördelar för Ockelbo av klimateffekterna så ska vi 
vara på det klara med att de negativa effekterna är betydligt mer långtgående 
och omfattande och att de leder till en värld där vi ställs inför många utmaningar. 
Vi ska alltså fortsätta göra allt vi kan för att förhindra ytterligare klimateffekter. 

Exempel på effekter som kan vara negativa för Ockelbo: 

 Nya sjukdomar som följer med ett våtare och varmare klimat, exempelvis 
malaria 

 Översvämningar och extremare väder som bland annat påverkar 
samhällsplanering, infrastruktur, jord- och skogsbruk med exempelvis 
förändrade prioriteringar i samhällsbyggandet och ökade investeringar 
som följd 

 Nya sjukdomar och skadedjur som påverkar möjligheten att odla mat och 
vanliga skogsråvaror. 

 Restriktioner för hur vi transporterar oss, exempelvis minskat flygresandet 
eller användning av privatbil 

 Konflikter om mark och resurser globalt kan leda till folkomflyttningar 

 

Faktaruta:  

De senaste 25 åren har varit en period med stigande årsmedeltemperatur. 2020 
blev det absolut varmaste året i Sverige som någonsin uppmätts sedan SMHI:s 
mätningar för Sverige påbörjades på 1860-talet. De senaste 40 åren har 
islossningen i genomsnitt inträffat omkring 20 dagar tidigare i södra Sverige och 
omkring nio dagar tidigare i norra Sverige. 

Sedan mitten av 1800-talet har medeltemperaturen på jorden ökat med ungefär 
en grad och alla de fyra senaste årtiondena har varit varmare än samtliga tidigare 
årtionden sedan 1850. 
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Vad händer nu? 

De globala målen antogs av världens länder 2015 och de har en deadline - 2030. 
Därför utlyste FN 2020 att åren mellan 2020-2030 ska vara ett årtionde av 
agerande och skrev att vi hade tio år på oss för att rädda världen. Det är alltså nu 
vi måste göra stora förändringar. Vi är fortfarande i början av ”Decade of Action” 
när det här programmet skrivs 2021. Det är nio år kvar. Hur vill du leva om nio år 
och hur vill du ha bidragit till ett hållbart samhälle? 

 

 

 

Det är många delar i den kommunala verksamheten som alla ska dra åt samma 
håll och det är många aktörer – stora som små – som är verksamma i Ockelbo 
kommun och alla behövs i strävande efter ett hållbart Ockelbo.  

Vi har alla olika roller och kan bidra till genomförandet av det miljöstrategiska 
programmet på olika sätt. Men oavsett om bor i Ockelbo kommun, bedriver en 
verksamhet här, är beslutande politiker, tjänsteperson i den kommunala 
verksamheten eller är berörd på något annat sätt, så har vi alla en roll att fylla. 
För att vi ska nå hela vägen behöver alla hjälpa till och bidra på sitt bästa sätt. 
Vissa beslut kan du som privatperson fatta och vissa förändringar kräver beslut 
på nationell eller till och med internationell nivå, oavsett vilket så är det viktigaste 
att vi agerar - att vi faktiskt väljer att göra annorlunda redan idag.  

Vilket är ditt nästa steg? 
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Förteckning bilagor: 

 Idébank – Vad behöver hända för att uppnå målinriktningarna och vad 
kan vi göra redan idag 

 Det miljöstrategiska programmets relation till andra styrdokument 
 Ordlista 
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Referens 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens månadsredovisning per mars 2021.                         
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OCKELBO KOMMUN  

Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Mar Mar Mar

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      2 862 2 862 0 716 577 139

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 877 877 0 219 157 62

13 ÖVRIG VHT 714 714 0 179 95 83

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 150 1 150 0 288 467 -179

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 535 2 535 0 634 616 18

33 TURISM 150 150 0 38 25 12

36 VGS 4 756 4 756 0 1 189 1 188 1

38 RÄDDNINGSTJÄNST           4 800 4 800 0 1 200 1 215 -15

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 0 0

53 KOMMUNIKATIONER 9 550 9 550 0 2 388 2 434 -46

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 350 0 88 93 -6

79 FÄRDTJÄNST 990 990 0 248 112 135

91 UTVECKLINGSMEDEL 2 000 2 000 0 500 18 482

93 KOMMUNADM 23 988 23 988 0 5 997 5 672 325

94 INTERNATIONELLT 100 100 0 25 0 25

96 PERSONALADM 1 964 1 964 0 491 120 371

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 56 786 56 786 0 14 197 12 788 1 408

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 304 -304

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 6 640 6 640 0 1 660 1 111 549

Summa AME/Integration 6 640 6 640 0 1 660 1 415 245

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     430 430 0 108 95 12

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 8 285 8 285 0 2 071 1 982 89

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0 288 71 217

93 KOMMUNADM 3 265 3 265 0 816 846 -30

FASTIGHETER 3 950 3 950 0 988 920 67

Summa Teknikområdet 17 080 17 080 0 4 270 3 915 355

Summa kommunstyrelsen totalt 80 506 80 506 0 20 127 18 118 2 009

Kommentarer:

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2021-03-31 visar på ett överskott om 2 009 tkr.

Det är tidigt och svårt att säga något med säkerhet. Det som är tydligt är att fysisk och teknisk planering visar samma tendens som 

i fjol och kommer mest troligt att landa på ett underskott vid årets slut.
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Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 
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2021-04-12 
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 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Nämndernas månadsredovisning per mars 2021.                         
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OCKELBO KOMMUN 2021  
Socialnämnden  månad 1-3

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos mars mars mars

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 427 0 107 83 24

31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 50 48 2

35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 -9 9

72 FAMILJERÄTT 300 300 0 75 50 25

712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 50 50 0 13 11 2

93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 7 -7
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 977 977 0 244 190 54

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 366 9 366 0 2 342 2 516 -175

711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 6 374 6 374 0 1 594 1 243 351

713 INSATSER VUXNA 6 871 6 871 0 1 718 1 655 63

714 EKONOMISKT BISTÅND 7 000 7 000 0 1 750 1 816 -66
Summa IFO 29 611 29 611 0 7 403 7 230 173

VÅRD OCH OMSORG

771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 47 681 47 681 0 11 920 11 334 586

772 HANDLÄGGARENHETEN 2 641 2 641 0 660 798 -138

773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 482 23 482 0 5 871 5 693 178

774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -225 -225 0 -56 3 -59

775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 2 921 2 921 0 730 703 27

777 HEMSJUKVÅRD 12 447 12 447 0 3 112 3 144 -32

778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 057 29 057 0 7 264 7 086 178

779 SOCIALPSYKIATRI 2 668 2 668 0 667 548 119
Summa VÅRD OCH OMSORG 120 672 120 672 0 30 168 29 309 859

Summa SN totalt 151 260 151 260 0 37 815 36 729 1 086

Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-03-31 visar ett överskott om 1 086 tkr.
IFO visar ett överskott mot budget om 173 tkr efter de tre första månaderna. 
Säbo visar ett överskott om 586 tkr. Ett överskott behöver byggas upp inför sommarens vikariekostnader.
Hemtjänsten visar ett överskott om 178 tkr. Också här behöver ett överskott behöver byggas upp inför sommarens 
vikariekostnader.
Handläggarenheten visar ett underskott om -138 tkr. Inhyrd konsult p.g.a. många ärenden.
Hemsjukvården visar ett underskott mot budget om -45 tkr. Ökade kostnader p.g.a. covid.
LSS visar ett överskott om 296 tkr. Ett överskott behöver byggas upp inför sommarens vikariekostnader.
Sjuklöneersätting från FK är utbetalt med 564 tkr under perioden jan-feb och inräknat i utfallet.
Förväntad covidrelaterad intäkt avseende december 1 533 tkr är ej inräknad i utfallet.
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OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden - Ekonomisk uppföljning

Mars Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Mars Mars Mars

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 378 378 0 95 82 13

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 395 1 395 0 349 998 -649

KULTURSKOLA 3 366 3 366 0 842 783 59

SIMHALL 4 015 4 015 0 1 004 912 92

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 984 2 984 0 746 815 -69

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 221 221 0 55 2 53

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 746 3 746 0 937 927 10

FÖRSKOLEKLASS 3 164 3 164 0 791 792 -1

FÖRSKOLA 38 099 38 099 0 9 525 9 103 422

FRITIDSHEM 3 138 3 138 0 785 687 98

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 652 2 152 500 663 440 223

GRUNDSKOLA 57 266 57 766 -500 14 317 14 903 -587

VUXENUTBILDNING 12 422 12 422 0 3 106 2 963 143

GYMNASIESÄRSKOLA 2 150 2 150 0 538 613 -76

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 1 022 1 022 0 256 201 55

ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -133 133

Summa UKN (exkl Gymnasiet) 136 018 136 018 0 34 005 34 088 -84

GYMNASIESKOLA 24 139 26 739 -2 600 6 035 6 322 -287

Summa UKN totalt 160 157 162 757 -2 600 40 039 40 410 -371

Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-03-31 visar att nämnden har ett underskott 

om -371 tkr efter 3 månaders verksamhet.

Allmän fritidsverksamhet har delat ut bidrag till föreningar tidigare än beräknat som följd av föreningarnas ansträngda 

ekonomiska läge pga Covid -19. Därav underskott om -649 tkr per mars, föräntad årsprognos 0.    

Förskola har ett budgetöverskott om 422 tkr, vilket består av intäkter och mindre lokalkosntaderän beräknat. Verksamheten 

förväntar kostnader som kommer att minska överskottet.

Grundskolans underskott beror av personalkostnader och verksamhetskostnader lika fördelat. Köp av huvudverksamhet i annan 

regi är underfinansierad och förväntas gå mot underskott -500 tkr helår. Obligatoriska särskolan har mindre kostnader än 

budgeterat och förväntas gå mot ett överskott 500 tkr helår.   

Gymnasieskola har högre kostnader än budgeterat och beräknas gå mot ett underskott om -600 tkr första halvåret. Andra 

halvårets kostnader beräknas öka markant då fler elever börjar skolan till höstterminen, än jämfört med hur många elever som 

går ut gymnasiet till sommaren. Ytterligare -2 000 tkr under andra halvåret, totalt -2 600 tkr.
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 Kommunstyrelsen 

 

Uppdrag inför års- och flerårsbudget 2022-2024 - 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2022-2024 behandlas och 
diskuteras vid ekonomiutskottets sammanträde i maj. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Förutsättningar 
Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2022 – 2024   
Fastställd budgetram 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 80 716 82 461 96 141 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
  

Sammanfattning 
Budget 2022 

Tillkommande behov (belopp i tkr) 
Friskvårdspeng  250 
Kuxatrafiken  300 
Översiktsplan 300 
Planarbete 300 
Utbyte iPads 350 
Utökning Folkhälsa/Säkerhet 150 
Utökad medfinansiering Leader  85 
Summa 1 735 
                         

Ärendet 
Friskvårdspeng  
Kommunens friskvårdspengar ligger budgeterade centralt under 
personalchef. Sedan vi höjde friskvårdspengen till 1 500 kr för några år 
sedan räcker den ramen inte längre till och vi skulle behöva utöka ramen 
med ytterligare 250 tkr för att täcka den faktiska kostnaden. Här fick vi till 
viss del medel 2021 men dessa låg som tillägg under ett år. Det här behöver 
in i den ordinarie ramen då kostnaden återkommer årligen. 
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Kuxatrafiken – kommunikationer 
Detta är också en återkommande punkt där vi har fortsatt högre kostnader än 
vad som finns i budget. Av tillägget 2021 fördelades 300 tkr till 
Kuxatrafiken vilket behöver läggas i ram om vi inte ska tvingas att skära i 
trafikutbudet eller göra andra besparingar. Nuvarande avtal sträcker sig till 
sommaren 2022 med möjlighet att förlänga 1+1 år vilket vi har för avsikt att 
göra. 
 
Översiktsplan och löpande planarbete 
En ny översiktsplan är på gång och vi skulle behöva budgetera minst 300 tkr 
till för kostnader under 2022. Detta ska ses som ett ettårigt tillägg. Samtidigt 
som det löpande planarbetet också kostar mer än vad vi har budgeterat. 
Uppskattat kommer det behövas minst 300 tkr/år här löpande, förmodligen 
mer. 
 
Utbyte av förtroendevaldas iPads 
Det senaste årets pandemisituation har gjort att politikens arbetssätt har 
digitaliserats i snabb takt. Under våren 2021 pågår en utredning tillsammans 
med IT- och utvecklingsavdelning för att få den digitala arbetsplatsen för 
förtroendevalda att fortsatt vara fungerande och hålla måttet ur funktionella, 
juridiska och ekonomiska perspektiv. Med stor sannolikhet kommer vi att 
behöva byta ut de iPads som kommunens förtroendevalda använder redan 
under hösten 2021. Eftersom de iPads som används idag är avbetalade har vi 
just nu relativt låga driftskostnader. I och med ett byte till nya enheter 
kommer dessa att öka igen.  
Totalt rör det sig om knappt 80 enheter och den årliga totala kostnaden inkl. 
hyra, licenser, drift och hantering av dessa uppskattas att öka med ca 350 tkr. 
Till detta kommer vid själva utbytet engångskostnader om ca 50 tkr  
 
Folkhälsa och kommunalberedskap 
Kommunalberedskap år ett område som vuxit de senaste åren. Då tjänsten 
som nu finns är delad mellan folkhälsa och säkerhet/beredskap har 
folkhälsoarbetet fått stå tillbaka. Här skulle det behövas en utökning med 20-
30% för att fördela arbetet på fler huvuden och för att stärka upp. Här kan 
man också se arbetet med en Frisk generation som även det har ett högt tryck 
och behov av utökning. Under del av 2021 har en tillfällig resurs om 20% 
tjänst tillkommit inom En Frisk Generation. 
 
Utökad medfinansiering Leader Gästrikebygden 
Utökad medfinansiering enligt separat ärende. 
 
Övrigt att beakta  
 
Dataskydd och Informationssäkerhet 
För att kunna möta kraven som ställs på informationssäkerhet i vår alltmer 
digitaliserade vardag behöver Ockelbo kommun tillföra resurser för att 
kunna etablera ett ramverk och bedriva ett systematiskt arbete inom området. 
Idag har vi ett samarbete med Hofors och Gävle kommuner inom 
Dataskydd/GDPR. Under 2021 görs ett arbete för att se över denna 
samverkan och möjligheter att utöka den att omfatta även 
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informationssäkerhet. Detta kan eventuellt leda till en viss ökning av de 
befintliga kostnader vi har för samverkan idag. 
 
Information & kommunikation 
Hemsida och Intranät bygger idag på en gammal plattform som kommer att 
behöva åtgärdas inom kort. Oavsett om vi väljer att uppgradera i samma 
miljö eller upphandla en ny plattform innebär det förutom det tekniska 
arbetet att allt innehåll måste manuellt läggas på nytt. Detta är ett 
tidskrävande arbete såväl i planeringsstadiet som i själva utförandet. 
 
I september 2020 infördes kraven från Webbdirektivet på kommunens 
befintliga verktyg för bland annat webb, film, blanketter och e-tjänster. I de 
tillgänglighetsredogörelser som kommunen gjort på de här verktygen 
framgår det att vi har ett antal kända brister som kommer att behöva åtgärdas 
för att uppfylla lagen. Även detta är tidskrävande arbete. 
 
Vi har sedan ett antal år en e-tjänsteplattform med e-tjänster där invånare, 
företagare, 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 har vi 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 och på så vis spara pengar i 
kärnverksamheterna. 
 
Integration/arbetsmarknad 
Stor osäkerhet råder inom det här området. I nuläget kommer det få ny 
nyanlända till integrationsenheten vilket innebära ett stort intäktsbortfall 
både innevarande år och under kommande år. Där till kommer ett hårt tryck 
på arbetsmarknadsenheten. Det tillägg som kom 2021 var bara för ett år och 
vi är nu i samma läge igen. För att kunna upprätthålla de nivåer vi nu har 
behövs ett tillskott, i annat fall måste verksamheten bantas vilket får 
konsekvenser för invånarna.  
 
Sanering Frankssons 
Sanering av den förorenade marken vid Frankssons såg har tidigare planerats 
till 2020 men har skjutits något i tiden. Saneringskostnaden finns inte med i 
budget för perioden och kommer när den blir aktuell att riskera att belasta 
driften. 
 
Systemstöd PA området 
Inom PA området finns det behov av att upphandla digitala systemstöd för 
processer såsom rehabilitering, arbetsmiljöarbetet och för dokumentation för 
medarbetarsamtal m m. Det finns inte något belopp framtaget i nuläget. 
Beloppen kommer att klarläggas inför kommunstyrelsens budgetförslag i 
september.  
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Investeringsbudget 
Kommunens investeringsram för 2022-2024 är 6,9 mkr/år. En 
investeringsplan på ram kommer att presenteras på mötet för vidare 
diskussion.  
 
Utöver ram finns i separata beslut i mkr  

 
2022 2023 

Wij fastigheter 3 000 1 000 

Gång och Cykelplan 2 350 
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 Kommunstyrelsen 

 

Friskvård 2022 

Förslag till beslut 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Friskvårdsbidraget till anställda utökas från 1 500 kronor till 2 000 

kronor/år med giltighet fr o m 2022-01-01. 
2. Finansiering hänförs till ekonomiutskottet och till budgetprocessen  

2022 - 2024. 
  

Sammanfattning av ärendet 
Personalutskottet lämnade 2020 i samband med budgetprocessen förslag att 
friskvårdsbidraget till anställda skulle utökas från 1 500 kronor till 2 000 
kronor/år med giltighet fr o m 2021-01-01. Personalutskottets förslag till 
utökat anslag till friskvård avslogs. 

Diskussioner har fortsatt i personalutskottet med att hänföra förslaget vidare 
till att gälla att friskvårdsbidraget till anställda skulle utökas från 1 500 
kronor till 2 000 kronor/år med giltighet fr o m 2022-01-01. Beräknad 
kostnad är ca 200 tkr. 
Man bör eftersträva en likvärdighet för kommunen och dess bolag när det 
gäller nivån på friskvårdsbidraget. 
                         

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2020-11-30, § 94 
                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Riktad lönesatsning 2021 och fortsatt långsiktig 
strategi 

Förslag till beslut 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Alternativa lösningar för fortsatt långsiktig strategi hänförs för 

diskussion till personalutskottet, ekonomiutskottet och kommunstyrelsen. 
2. Ärendet behandlas vidare av ekonomiutskottet i maj 2021. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att fr o m 2019 årligen ska 250 000 kronor 
avsättas årligen för att ge möjlighet till riktade lönesatsningar.  
Denna satsning har nu genomförts i ett antal år och bedömningen är att 
satsningen behöver ses över för att hitta andra lösningar.  
Alternativa lösningar hänförs för diskussion till personalutskottet, 
ekonomiutskottet och kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Arbetet med lönekartläggning genomfördes första gången för 2010 års löner 
med presentation vid kommunstyrelsen i början av mars 2012. För att 
möjliggöra satsningar inom personalområdet såsom lönekartläggning, 
lönejusteringar, generella övergripande utbildningsbehov lyftes i detta 
sammanhang att behovet av medel för personalstrategiska åtgärder.  
Utifrån ovanstående process beslutade kommunfullmäktige initialt år 2011 
om en riktad lönesatsning för åren 2012 och 2013.  
Inför 2014 genomfördes investeringssatsningen En framtida skola varvid 
inga specifika medel till lönesatsningar avsattes. Inför 2015 och 2016 fanns 
det inte ekonomiskt utrymme för en riktad lönesatsning.  
Kommunfullmäktige beslutade i separata beslut om riktad lönesatsning för 
åren 2017 och 2018.  
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Riktad lönesatsning årligen fr o m 2019 
Kommunfullmäktige beslutade därefter att fr o m 2019 årligen avsätta 
250 000 kronor årligen för att ge möjlighet till riktade lönesatsningar.  

Sammanfattning av de yrkeskategorier som erhållit lönesatsningen 
specificerat per år 
2012 förskollärare och lärare 
2013 förskollärare och lärare 
2017 undersköterskor 
2018 undersköterskor 
2019 personal inom individ- och familjeomsorg 
2020 förskollärare inom kommunens förskola/förskoleklass. 
 
En lönesatsning om 250 000 kronor ger ett utrymme på ca 15 000 kronor/månad. 

 Vid en grupp om 100 personer ger det ett tillägg om 150 
kronor/månad/anställd och heltidstjänst 

 Vid en grupp om 10 personer ger det ett tillägg om 1 500 
kronor/månad/anställd och heltidstjänst. 

                         
                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297–55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-04-08 

Referens 
KS 2021/00239  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Tillkommande taxor simhallen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Tillkommande taxor simhallen godkänns med giltighet fr o m 1 juni 2021. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Utbildnings- och kulturnämnden har lämnat förslag på tillkommande taxor 
simhallen.  
Vid simhallen finns det under 2021 möjlighet att nyttja en infrabastu, en ny 
aktivitet. En taxa för infrabastun behöver därmed fastställas och ett förslag är 
framtaget enligt följande. (belopp i kronor) 
130,00  infrabastu 30 min (190,00 med bad) 
200,00  infrabastu 60 min (250,00 med bad) 
1 150,00  10-kort infrabastu 
 
Till grund för prissättningen är de avgifter som tidigare företagare använt. 
Inköpet har genomförts via driftsbudgeten. En kalkyl har upprättats med en 
prognos när bastun kan anses vara betald. 
                         

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturnämnden 2021-02-10, § 9 
                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 9 Dnr 2021/00025  

Tillkommande taxor simhallen 
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
Tillkommande taxor simhallen godkänns med giltighet fr o m 1 april 2021. 
 

Ärendebeskrivning 
Under november 2020 har en infrabastu köpts in till simhallen. När 
simhallen öppnar igen under 2021 finns det möjlighet att nyttja den. 
 
En taxa för infrabastun behöver därmed fastställas och ett förslag är 
framtaget enligt följande. (belopp i kronor) 
 
130,00  infrabastu 30 min (190,00 med bad) 
200,00  infrabastu 60 min (250,00 med bad) 
1 150,00  10-kort infrabastu 
 

Beslutsunderlag 
Kost- och simhallschef Per Ahlboms tjänsteskrivelse 2021-01-28. 
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Kommunkontoret 
Sundelius, Ann-Katrin 
ann-katrin.sundelius@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-12 

Referens 
KS 2021/00158  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Utökad medfinansiering för förlängning av innevarande 
programperiod för Leader Gästrikebygden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker utökad medfinansiering med 85 733 kronor och 
finansiering inom kommunstyrelsen budgetram. 
                        

Sammanfattning av ärendet 
Gästriklands fyra kommuner är sedan tidigare medfinansiärer av Leader 
Gästrikebygdens pågående programperiod för lokalt ledd 
landsbygdsutveckling. Varje kommun har också en ledamot i 
leaderföreningens styrelse. De senaste kommunala medfinansieringsbesluten 
fattades år 2015 och avsåg innevarande programperiod som en del av den 
totala budgeten på 46 mkr. Enligt ursprungsplanen skulle den innevarande 
programperioden innebära att leaderområdets styrelse (kallad LAG) skulle 
fatta prioriteringsbeslut om projekt till och med hösten 2020 och 
programperioden skulle vara helt avslutad av redovisad i juni 2023. Den 
beviljade kommunala medfinansieringen är färdigfakturerad. Nu har 
förutsättningarna ändrats på EU och nationell nivå och den innevarande 
programperioden kommer att förlängas med 2 år. Det innebär att 
prioriteringsbeslut om stöd till projekt kan fattas under år 2021–2022 och att 
programavslut blir juni 2025. Som en konsekvens av programförlängningen 
har Leader Gästrikebygden erbjudits en utökad budget med ytterligare 12 
369 614 kr. Liksom programbudgeten i sin helhet så består även denna 
budgetutökning till 67% av EU/statsfinansierat projektstöd och övriga 33% 
ska vara offentlig medfinansiering som leaderområdet själv ska ordna. 
Leader Gästrikebygdens styrelse har på sitt styrelsemöte den 10 februari 
2021 beslutat att tacka ja till Jordbruksverkets erbjudna budgetförstärkning, 
med ambitionen att kunna lösa medfinansieringsbehovet. 
Leader Gästrikebygdens förslag är att Region Gävleborg och 
Gästrikekommunerna står för den medfinansiering som behövs för att säkra 
tilläggsbudgeten. Det är i linje med hur våra grannleaderområden i 
Gävleborgs län (Hälsingebygden och Nedre Dalälven) planerar att lösa sina 
finansieringsbehov. Tillsammans med dem har vi därför haft gemensam 
dialog med Region Gävleborg kring detta och lämnat in ansökningar om 
utökad finansiering från 1:1 anslaget.  
Region Gävleborg har beviljat utökat ekonomiskt stöd. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-04-12 

 
KS 2021/00158 

Sida 
2(2) 

 

 

Ockelbo kommun har tidigare beviljat 249 715 kr i medfinansiering och med 
en utökning om 85 733 kr blir totalbeloppet 335 448 kr. 
                         

Beslutsunderlag 
Brev till Gästriklands kommuner ang medfinansiering av förlängningsperiod 
                          

Beslutet ska skickas till 
Leader Gästrikebygden 
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Till Gästriklands kommuner  

Från styrelsen för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling 2021-03-08 

 

Angående: 
Utökad medfinansiering förförlängning av innevarande 

programperiod  
 
Bakgrund 

Gästriklands fyra kommuner är sedan tidigare medfinansiärer av Leader Gästrikebygdens 
pågående programperiod för lokalt ledd landsbygdsutveckling. Varje kommun har också en 
ledamot i leaderföreningens styrelse. 
 
De senaste kommunala medfinansieringsbesluten fattades år 2015 och avsåg innevarande 
programperiod som en del av den totala budgeten på 46 mkr. Enligt ursprungsplanen skulle den 
innevarande programperioden innebära att leaderområdets styrelse (kallad LAG) skulle fatta 
prioriteringsbeslut om projekt till och med hösten 2020 och programperioden skulle vara helt 
avslutad av redovisad i juni 2023. Den beviljade kommunala medfinansieringen är 
färdigfakturerad. 
 
Nu har förutsättningarna ändrats på EU och nationell nivå och den innevarande programperioden 
kommer att förlängas med 2 år. Det innebär att prioriteringsbeslut om stöd till projekt kan fattas 
under år 2021–2022 och att programavslut blir juni 2025. Som en konsekvens av 
programförlängningen har Leader Gästrikebygden erbjudits en utökad budget med ytterligare 
12 369 614 kr. Liksom programbudgeten i sin helhet så består även denna budgetutökning till 
67% av EU/statsfinansierat projektstöd och övriga 33% ska vara offentlig medfinansiering som 
leaderområdet själv ska ordna. 
 

Leader Gästrikebygdens styrelse har på sitt styrelsemöte den 10 februari 2021 beslutat att tacka 
ja till Jordbruksverkets erbjudna budgetförstärkning, med ambitionen att kunna lösa 
medfinansieringsbehovet. 
 
 

Förslag 

Leader Gästrikebygdens förslag är att Region Gävleborg och Gästrikekommunerna står för 
den medfinansiering som behövs för att säkra tilläggsbudgeten. Det är i linje med hur våra 
grannleaderområden i Gävleborgs län (Hälsingebygden och Nedre Dalälven) planerar att 
lösa sina finansieringsbehov. Tillsammans med dem har vi därför haft gemensam dialog med 
Region Gävleborg kring detta och lämnat in ansökningar om utökad finansiering från 1:1 
anslaget.  
 
Vårt leaderområdes ansökan skickades in till Region Gävleborg den 1 mars 2021. Den 
ansökan bygger på samma finansieringslösning som presenteras nedan. Vi har informerat 
Region Gävleborg om att den kommunala medfinansieringen inte är säkrad och att dialog 
ska startas upp med kommunerna omgående. Region Gävleborg kommer sannolikt att fatta 
beslut i ärendet i slutet av mars. 
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Finansieringsmodell 
 

Summa per finansiär efter 

utökad budget 

Tidigare 

beviljad 

summa Utökat belopp Finansiär 
 

     

8 988 920 7 105 161 1 883 759 

  

Region Gävleborg 

  

5 582 139 4 155 499 1 426 640 Gävle kommun 

2 133 081 1 587 925 545 156 
Sandvikens 
kommun 

  

550 473 409 788 140 685 Hofors kommun 

  

335 448 249 715 85 733 Ockelbo kommun 

991 229 991 229 0 
Leader Neda 
(kommuner) 

  

680 683 680 683 0 
 Hälsingebygdens 
kommuner 

39 107 641 30 820 000 8 287 641 
Jordbruksverket 
LLU 

     
58 369 614 46 000 000 12 369 614 

  
 
 
Observera att kommunerna i närbelägna Hälsingebygden och Nedre Dalälven finns med i den 
existerande finansieringen men utan ökning i tilläggsbudgeten. Anledningen till det är att deras 
medfinansiering kan kopplas till vårt gemensamma arbete med havs- och fiskerifondsprojekt och i 
förlängningsbudgeten är det enbart landsbygdsfondsfinansiering som används. Regionen vill 
fortsatt stå för samma andel (15,4%) som tidigare vilket gör att Gästrikekommunernas andel 
enligt förslaget utgör 17,6% av utökningsbudgeten. 
 
Om kommunerna beviljar den utökade medfinansieringen så skulle den faktureras enligt 
överenskommelse med varje kommun, men gärna senast april 2022. 
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Information om strategiprocess och nästa programperiod 

Parallellt med att den innevarande programperioden förlängs så kommer en strategiprocess att 
genomföras inför kommande programperiod. Strategiprocessen är delad i två steg där målet i 
steg 1 är att en ny utvecklingsstrategi är framtagen och inskickad till Jordbruksverket senast den 
15 oktober 2021. Steg 2 blir aktuellt under förutsättning att strategin och leaderområdet prioriteras 
av Jordbruksverket för ny programfinansiering och förväntas pågå under första halvan av 2022. 
Start av ny programperiod med ny budget kan då komma igång i januari 2023.  
 
En stor fördel med kombinationen förlängning av innevarande programperiod och planerad start 
av nästa programperiod är att glapp kan undvikas och finansieringsbeslut för projekt fortsätta 
utan längre avbrott. 
 
Det finns en strategigrupp inom leaderföreningens styrelse och där ingår bland annat de 
kommunala representanterna. Strategigruppens plan är att anlita en extern strategiresurs som 
processleder och skriver strategin tillsammans med leaderföreningen. Innehållet i strategin ska 
vara väl förankrat med olika målgrupper, aktörer och program i det tänkta geografiska området. 
 
Enligt programregelverket får inte finansieringen för två olika programperioder blandas samman. 
Kostnaden för strategiarbetet kommer enligt plan att finansieras med stöd från Jordbruksverket 
och Region Gävleborg och ligga utöver den finansiering leaderområdet har för innevarande 
programperiod. Vi kommer alltså inte söka medfinansiering från Gästrikekommunerna för 
strategiarbetet. Däremot kommer vi under strategiprocessen att vilja ha med kommunerna som 
en aktiv part samt att under den senare delen av processen diskutera finansiering för fortsatt 
leaderarbete i den nya programperioden. 
 
 
 

Avsändare: 
Styrelsen för Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling 2021-03-08 
 
 

För mer information kontakta: 
 
Verksamhetsledare för Leader Gästrikebygden 
Theres Sundberg 
Kontakt: info@leadergastrikebygdenllu.se, 070- 245 21 01 
Webb: leadergastrikebygdenllu.se  
 
 
Kommunernas representanter i Leader Gästrikebygdens styrelse 
Tomas Isaksson, Hofors 
Erika Engvall Stefansson, Gävle 
Marie Lind, Sandviken 
Carita Carter, Ockelbo 
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-04-07 

Referens 
KS 2021/00230  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Firmatecknare för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson och tf kommunchef 

Ann-Katrin Sundelius i förening är firmatecknare för kommunstyrelsen 
fr o m den 2021-01-01och tillsvidare dock längst t o m 2021-12-31. 

2. Till ersättare för Magnus Jonsson utses vice ordförande Marit Rempling. 
Till ersättare för tf kommunchef Ann-Katrin Sundelius utses 
ekonomichef Joachim Krüger fr o m den 2021-01-01 och tillsvidare dock 
längst t o m 2021-12-31. 

                       

Sammanfattning av ärendet 
Under rekryteringsprocessen av ny kommunchef behöver firmatecknare för 
Ockelbo kommun aktualiseras och utses med giltighet fr o m 2021-01-01 
och tillsvidare dock längst t o m 2021-12-31..                         
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Kommunkontoret 
Ricknell, Henrik, 0297-55401 
henrik.ricknell@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-24 

Referens 
KS 2021/00188  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Avsiktsförklaring Testeboån 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till avsiktsförklaring för Gävle 
och Ockelbo kommun gällande Testeboån och kommande tillståndsprocess i 
samråd med Länsstyrelsen i Gävleborg. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen (2018-10-23, §161) och Kommunfullmäktige  
(2018-11-26, §88) har tidigare tagit ett Inriktningsbeslut om fria 
vandringsvägar för fisk i Ockelbo kommun. 
Testeboån är ett av få vildlaxvatten kring Östersjön och ån och dess 
omgivningar är också ett Natura 2000-område. Enligt åtgärdsprogram 
för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 är åtgärder nödvändiga för 
att Testeboån ska nå sin fulla kapacitet. Kommande prövning och 
moderna miljöanpassningar av vattenkraften är av stort värde, lokalt, 
nationellt och internationellt. 
Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB ansvarar för att finansiera 
nödvändiga miljöåtgärder för omställningen av 
vattenkraftsverksamheten i Sverige. Enligt Nationella planen för 
Vattenkraft (NAP) har Testeboån tilldelats prövningsdatum under 
2022. 
Mot denna bakgrund vill Gävle och Ockelbo kommun skriva en 
avsiktsförklaring om förvärv av Nilssonskrafts ABs kraftverk i 
Testeboån, inför kommande dialog med Länsstyrelsen Gävleborg, 
samt för att få rådighet över kraftverken när processen med prövning 
hos Vattenkrafts Miljöfond i Sverige AB inleds. 
Representanter för Ockelbo kommun har även fört en diskussion med 
representanter för Åbyggeby kraftstationer och konstaterat att inga 
intressekonflikter föreligger. 
Innan eventuellt beslut om förvärv av vattenkraftverk kan genomföras 
kommer ärendet att presenteras för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beslut. 
Förslag till Avsiktsförklaring och budget bifogas.                         
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-03-24 

 
KS 2021/00188 

Sida 
2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring 
Testeboån kraftverk budget                          
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BUDGET 2021-2025

Aktivitet
INTÄKTER 
(milj kr)

UTGIFTER 
(milj kr)

BALANS
(milj kr)

Löpande administrativa kostnader inkl föranmälan, genomförandeplan etc 0,00 1,70 -1,70

Kraftverk (driftsintäkter fram till avveckling samt inköpskostnad, antagen till värdet av produktionsersättning 
enligt VMF ) 2,02 17,12 -15,10

Aktiviteter inför en domstolsprövning (ersätts ”löpande” med 85%) 4,25 5,00 -0,75

Domstolsprövning (ersätts ”löpande” med 85%) 0,77 0,90 -0,14

Genomförandeplan & Förberedelser  miljöåtgärder (ersätts ”löpande” med 85%) 0,51 0,60 -0,09

Genomförande miljöåtgärder (ersätts ”löpande” med 85%) 31,45 37,00 -5,55

Slutrapportering (ersättning för avveckling av kraftverk) 17,12 0,00 17,12

SUMMA 56,11 62,32 -6,21

Med stor sannolikhet går det även att hitta 
kompletterande finansiering
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Inköp. Detta bör 
träda i kraft då 

planen 
godkänts.

slutrapportering 
genererar 

ersättningsbidrag 

Miljöåtgärder, 
förberedande aktiviteter 
etc. genererar ersättning 

löpande

UTGIFTER (kkr) år 2021 2022 2023 2024 2025

Aktivitet Kv. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Löpande administrativa kostnader inkl 
föranmälan, genomförandeplan etc

Inköp Kraftverk

Aktiviteter inför en domstolsprövning

Domstolsprövning

Genomförandeplan & Förberedelser  
miljöåtgärder

Genomförande miljöåtgärder

Slutrapportering/stöd för avveckling
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Kraftverk Produktions 
ersättning (värde) 
enligt VMF  (milj kr)

Skattad 
Utrivningskostnad 

(milj kr)

Skattad  utrednings 
& processkostnad 

(milj kr)

Strömsbro 10,3 3,0 1,0

Oslättfors 3,9 4,0 1,0

Åmots bruksdamm 1,5 20,0 1,5

Masugnsdammen 1,5 10,0 1,5

SUMMA 17,1 37,0 5,0
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AVSIKTSFÖRKLARING 
Denna avsiktsförklaring ger endast uttryck för parternas intentioner och är inte ett juridiskt bindande 
avtal. Således syftar avsiktsförklaringen endast till att fastställa parternas gemensamma vilja.  
 

PARTER Parterna:  Organisationsnummer:  Adress:  Kontaktperson:  

Gävle Kommun  
 
 
 

212000-2338  Drottninggatan 22  
803 11 Gävle  

Göran Arnell   

    
Ockelbo Kommun 
 
 
 
 
 

 212000-2288                          Södra Åsgatan 30 D 
816 80 Ockelbo 
 
 

Ann-Katrin Sundelius 

Målsättning 

Bakgrund  

Testeboån är idag ett unikt vattendrag i många avseenden, bland annat är ån ett av få vildlaxvatten 
kring Östersjön, med ett litet självreproducerande laxbestånd. Ån och dess omgivningar är även 
Natura 2000 område. Med rätt åtgärder finns goda förutsättningar för Testeboån att nå sin fulla 
potential att öka beståndet av lax och havsöring, vilket genererar en ökad attraktivitet för 
besöksnäringen. Besöksnäringen är idag en basnäring i Sverige.  Tillsammans med fisketurismen och 
naturvärden i Testeboån har ån en stor möjlighet att generera framtida arbetstillfällen och intäkter i 
båda kommunerna.  

För att nå God Ekologisk status enligt åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 är 
åtgärder nödvändigt för att Testeboån skall nå sin fulla kapacitet. Kommande prövning och moderna 
miljöanpassningar av vattenkraften är av stort värde, både lokalt, nationellt och internationellt. 

Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för 

omställningen av vattenkraftsverksamheter i Sverige. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och 

turism som lokal utveckling, och verka för att både nationella och internationella miljömål i 

vattenverksamheter uppnås. Enligt Nationella planen för vattenkraft (NAP) har Testeboån tilldelats 

prövningsdatum under år 2022. 

 

Avsiktsförklaring 
Gävle & Ockelbo kommun har för avsikt att förvärva Nilsson krafts AB´s kraftverk i Testeboån, för att 
säkerställa rådigheten och därigenom säkerställa en god anpassning av vattenkraften i Testeboån 
efter nationella och internationella miljökvalitetsmål. 
 
Under 2021 kommer en dialog och processplan att initieras av Länsstyrelsen Gävleborg, inför 
kommande prövning hos Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB, med kraftverksägaren.  
Gävle och Ockelbo kommun har för avsikt att ha rådighet över kraftverken när denna process 
initieras. 
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GILTIGHETSTID  
Avsiktsförklaringen gäller från och med att den undertecknas av bägge parter till dess den ersätts av 
de slutliga avtalen, som ska undertecknas vid ett och samma tillfälle och som ska vara framtagna och 
undertecknade senast XX år 2021. Skulle parterna inte ha framtagit och/eller undertecknat de slutliga 
avtalen vid denna tidpunkt gäller avsiktsförklaringen till och med den XX år 2021.  
Har parterna inte senast vid utgången av tidsfristen ovan (d v s när avsiktsförklaringen löper ut den  
XX år 2021) undertecknat de slutliga avtalen eller överenskommit om en förlängning av 
giltighetstiden för denna avsiktsförklaring, upphör avsiktsförklaringen att gälla den XX 2021. 

 
GODKÄNNANDE  
Denna avsiktsförklaring har upprättats i två originalexemplar, av vilka parterna har tagit var sitt.  
 
De undertecknade godkänner avsiktsförklaringen enligt ovan. 
 
 
 
_________________________ 
Texta för- och efternamn  

 
 
________________________ 
Befattning  

 
 
_____________________ 
Signatur  
 
 

 
 
________________ 
Datum 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum.  

 
 
___________________________________ 
Texta för- och efternamn  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
________________________ 
Befattning  

 
 
______________________ 
Signatur  

 
 
_________________ 
Datum 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-13 

Referens 
KS 2021/00098  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Granskning av ekonomistyrning inom Utbildnings- och 
kulturnämndens ansvarsområde 

Förslag till beslut 
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten med dess påpekanden 
och rekommendationer. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 
granskning av kommunstyrelsens och utbildnings- och kulturnämndens 
arbete för en ekonomi i balans inom utbildnings- och kulturnämndens 
verksamhetsområde. De bedömer att kommunstyrelsen inte helt har 
säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på övergripande nivå. 
Kommunstyrelsen bedöms dock i all väsentlighet ha säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll i mål- och budgetprocessen inom utbildnings- och 
kulturnämndens verksamhetsområde.  
 
De delar i rapporten som rör hur vida utbildning och kulturnämnden lyckats 
säkerställa ekonomistyrning och intern kontroll kommer att behandlas och 
besvaras av utbildnings- och kulturnämnden. 
                         

Beslutsunderlag 
Granskning av ekonomistyrning inom utbildnings- och kulturnämndens 
ansvarsområde 
Rapport av ekonomistyrning slutversion 210203 
UKN beslut 2021-03-17, §18 
                           

Ärendet 
Granskningen grundar sig på 8 delfrågor för att genomlysa arbetet med att få 
till en ekonomi i balans utifrån budget och målprocess samt att säkerställa  
tillräcklig intern kontroll finns. Utifrån resultatet så ger 
granskningsrapporten några rekommendationer för kommunstyrelsen och 
utbildnings och kulturnämnden att ta till sig för det fortsatta arbetet. 
 
Nedanstående punkter rör kommunstyrelsens arbete: 
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 Mål och budgetprocess 
De framtagna styrdokument som finns för kommunens mål och 
budgetprocess som ska leda fram till en budget där resurser fördelas 
så att verksamhetens mål kan förverkligas bör ytterligare tydliggöras. 
De bör också kunna göras mer lättillgängliga för berörda via tex 
intranätet, ett arbete som påbörjats. Även att dessa frågor nu mer 
aktivt behandlas inom kommunledningsgruppen och även internt 
inom ekonomienheten bidrar till att förståelse och därmed att 
kvalitetssäkringen ökar. 
 

 Fördelningsprinciper 
Arbetet med att tydliggöra, fastställa och dokumentera de 
fördelningsprinciper som används i budgetprocessen måste 
prioriteras. En ökad tydlighet och transparens som visar vilken 
hänsyn som tagits till de resursbehov som finns. 
Fördelningsprinciperna ska också utvärderas och kunna förändras 
utifrån nya mål eller behov.  
 

 Uppsiktsplikt 
Rapporten säger visserligen att kommunstyrelsen i allt väsentligt 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll men att det även finns saker 
att förbättra. Kommunstyrelsen bör säkerställa att de begärda 
åtgärdsplanerna upprättas och dokumenteras. Detta ger ökade 
möjligheter att kunna följa planens effekter. 
 

Kommunkontoret bör få i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingen av mål 
och budgetprocess inklusive en fungerande intern kontroll. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun genomfört en gransk-
ning avseende kommunstyrelsens och utbildnings- och kulturnämndens arbete för en ekonomi i 
balans inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsområde. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ända-
målsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå. Vidare är den sammanfattande 
bedömningen att kommunstyrelsen i all väsentlighet har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 
mål- och budgetprocessen inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsområde.  
 
Den sammanfattande bedömningen är att utbildnings- och kulturnämnden inte helt har säker-
ställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Vidare är den sam-
manfattande bedömningen att utbildnings- och kulturnämnden inte helt har säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll i ekonomistyrningen inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsområde.  
 
Den sammanfattande bedömningen baseras på en sammanvägning av bedömningarna för ett 
antal revisionsfrågor i granskningen. Revisionsfråga 1–4 samt 7 utgör grund för bedömning av 
ändamålsenlighet och revisionsfråga 5–6 samt 8 utgör grund för bedömning av intern kontroll. 

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1  
(Avser kommunsty-
relsen) 
Finns det tydliga 
regler och riktlinjer för 
den kommunövergri-
pande mål- och bud-
getprocessen? 

Delvis uppfylld 
Kommunfullmäktiges fastställda vision och kommunövergripande 
strategier utgör grunden i kommunens mål- och budgetprocess. 
Styrmodellen ska utmynna i mätbara mål för verksamheterna, en 
budget där resurser fördelas så att målen uppnås samt verksam-
hetsplaner för nämnderna. 
Det finns antagna styrdokument som är gemensamma för kom-
munens samtliga verksamheter. Dessa styrdokument omfattar en 
dokumenterad styrkedja för mål- och ekonomistyrningen och till 
den fastställda tidplaner och instruktioner för mål- och verksam-
hetsplanering och arbetssätt samt gemensamt beräkningsun-
derlag för preliminära budgetramar.  
Styrmodellen och resursfördelningen kan med fördel tydliggöras 
så att det finns en tydligare koppling mellan de övergripande stra-
tegierna, nämndernas mätbara mål och hur det påverkar resurs-
fördelningen. Kännedomen om antagna styrdokument har varierat 
och fastställda tidplaner i mål- och budgetarbetet har inte gett 
önskad tid för detaljplanering och dialog inför framtagande av för-
valtningsbudgeten för utbildnings- och kulturnämnden. Vi ser posi-
tivt på det arbete som har påbörjats i kommunledningsgruppen 
kring att tydliggöra mål- och budgetprocessen.  

 

Revisionsfråga 2 
(Avser utbildnings- 
och kulturnämnden) 
Finns det regler och 
riktlinjer för utbild-
nings- och kultur-
nämndens ekonomi-
styrning? 

Delvis uppfylld 
Det finns för utbildnings- och kulturnämnden fastställda mål per 
verksamhet och till dem framtagna aktiviteter för att nå målen 
samt ekonomiska ramar per verksamhet. Som framkommit vid 
förra revisionsfrågan finns en dokumenterad styrkedja för mål- 
och ekonomistyrningen och till den fastställda tidplaner och in-
struktioner för mål- och verksamhetsplanering samt gemensamt 
beräkningsunderlag för preliminära budgetramar som gäller för 
alla nämnder. Granskningen visar inte på något behov av ytterli-
gare förvaltningsspecifika regler som stöd i nämndens budgetar-
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bete och efterlevnad av de kommunövergripande reglerna kring 
mål- och budgetprocessen. 
Den protokollsgenomgång som genomförts inom ramen för 
granskningen visar att nämnden har överlämnat en konsekvens-
beskrivning till kommunstyrelsen där det anges att det saknas 
medel för att uppnå de mål och krav som ställs på verksamheten. 
Detta har i sin tur resulterat i att nämnden erhållit ytterligare ram-
ökning om ungefär hälften av angivet belopp. Granskningen visar 
på att nämnden inte har beslutat om några förändringar i utbud 
och verksamhet att anpassa verksamheten till den tilldelade bud-
getramen, eller ställt några effektiviseringskrav på förvaltningen. 

Revisionsfråga 3 
(Avser kommunsty-
relsen samt utbild-
nings- och kultur-
nämnden) 
Finns ändamålsen-
liga fördelningsprinci-
per? 

Delvis uppfylld 
Tilldelning av budgetramarna sker dels utifrån föregående års-
budget dels utifrån verksamheternas behov och äskningar i 
den mån det är möjligt utifrån kommunens totala ekonomiska 
ramar.  
Utbildnings- och kulturnämnden har under 2018 och 2019 inte 
bedrivit sin verksamhet inom tilldelad ekonomisk ram. Den utö-
kade budgetramen som tilldelats nämnden i budgeten 2020 
har skett i syfte att skapa bättre förutsättningar för nämnden att 
nå en ekonomi i balans, vilket vi ser som positivt.  
Granskningen visar däremot på att det inte finns några doku-
menterade och fastställda fördelningsprinciper på såväl kom-
munövergripande nivå som för utbildnings- och kulturnämnden. 
Det är väsentligt att resursfördelning och fördelningsprinciper 
är transparenta och ta hänsyn till verksamhetens mål samt 
demografiska och strukturella behov för att få en god ekono-
misk styrning. För att uppnå krav på transparens rekommende-
rar vi att fördelningsprinciperna dokumenteras för att inför varje 
budgetår utvärderas och uppdateras vid förändringar i behov 
och politiska mål. 
Därtill behöver kvalitetsambitioner och fastställda mål vara i rim-
lig nivå med de budgetramar som finns tillgängliga och styrelse 
och nämnder behöver säkerställa att verksamheten bedrivas 
med tillräcklig effektivitet för att hålla sig inom den tilldelade 
budgetramen. 

 

Revisionsfråga 4 
(Avser utbildnings- 
och kulturnämnden) 
Är fördelningen av 
ansvar och befogen-
heter i utbildnings- 
och kulturnämnden 
verksamhet tydlig? 

Uppfylld 
Det finns ett uttalat ansvar inom kommunens ekonomistyrning 
kopplat till budgetarbete, ansvar att bedriva verksamhet inom 
angivna budgetramar samt ekonomisk uppföljning. Fördelning av 
ansvar och befogenheter kopplat till bland annat styrning och 
ekonomisk uppföljning framgår i antagna reglementen för styrel-
sen och nämnden.   

Revisionsfråga 5 
(Avser utbildnings- 
och kulturnämnden) 
Har utbildnings- och 
kulturnämnden en 
god prognossäker-
het? 

Delvis uppfylld 
Vi har konstaterat att avvikelser mellan redovisat helårsutfall och 
lämnade helårsprognoser är större vid de prognoser som upprät-
tas tidigare under året, dvs per april, medan avvikelserna mot 
prognos som upprättas per augusti är mindre. Den samman-
lagda avvikelsen mellan lämnad pro-gnos och redovisat utfall 
under granskad period överstiger 2% men understiger 3% 
(2,3%). I granskningen har framkommit att avvikelsen mot läm-
nad helårsprognos för 2019 är lägre jämfört med avvikelsen i 
förhållande till nämndens totala budgetram.  
Utifrån ovanstående konstaterar vi att prognossäkerheten under 
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de senaste fyra åren (2016-2019) kan anses som någorlunda 
god. 

Revisionsfråga 6 
(Avser utbildnings- 
och kulturnämnden) 
Säkerställer utbild-
nings- och kultur-
nämnden en löpande 
kunskap om ekono-
miskt läge? 

Uppfylld 
Granskningen visar på att ekonomisk uppföljning och rapporte-
ring sker kontinuerligt där nämnden vid 12 av 14 sammanträden 
under den granskade perioden har erhållit uppföljning om eko-
nomiskt läge.  
Vi konstaterar att den ekonomiska uppföljningen redogör för utfall 
för perioden, prognos för helåret samt uppföljning per verksamhet 
med kommentarer till eventuella avvikelser. Den ekonomiska 
uppföljning som sker och redovisas till nämnden anges av de 
intervjuade vara av god kvalitet. 

 

Revisionsfråga 7 
(Avser utbildnings- 
och kulturnämnden) 
Vidtar utbildnings- 
och kulturnämnden 
åtgärder för att 
åstadkomma en eko-
nomi i balans? 

Delvis uppfylld 
Granskningen visar att nämnden varken har beslutat om åtgärder 
och/eller åtgärdsplaner under åren 2019-2020 trots att man vid 
två tillfällen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram åt-
gärdsplaner för en budget i balans. Vid intervjuer förklaras att 
beslutad budget är nämndens åtgärdsplan, att en åtgärdsplan 
med vidtagna och planerade åtgärder samt dess förväntade och 
faktiska effekter i punktform ej har upprättats.  
Vid genomgång av nämndens prognossäkerhet framgår att 
helårsprognosen per augusti år 2020 indikerar ett underskott om 
1,4 mnkr. Presenterad helårsprognos är en klar förbättring jämfört 
med redovisat underskott år 2019 vilket indikerar att åtgärder har 
vidtagits för att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten 
trots att sådana beslut ej fattats. Huruvida nämndens slutliga 
resultat för år 2020 innebär en förbättring mot redovisat resultat 
år 2019 kan vi ej uttala oss om inom ramen för granskningen, 
detta då nämndens resultat ej är klart vid granskningens tidpunkt.   

 

Revisionsfråga 8 
(Avser kommunsty-
relsen) 
Vidtar kommunstyrel-
sen åtgärder utifrån 
sin uppsiktsplikt vid 
befarat ekonomiskt 
underskott? 

Uppfylld 
Kommunstyrelsen har både under 2019 och 2020 gett utbild-
nings- och kulturnämnden i uppdrag att presentera en åtgärds-
plan för att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten. Av 
protokollsgenomgång samt av intervjuer framgår att någon do-
kumenterad åtgärdsplan för utbildnings- och kulturnämnden ej 
finns upprättad.  
Utöver ovan har vi kunnat konstatera att kommunstyrelsen konti-
nuerligt följer utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska situat-
ion. 

 

Rekommendationer 

Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen läm-
nar vi följande rekommendationer: 

• För att underlätta uppföljningen av åtgärder rekommenderar vi utbildnings- och kultur-
nämnden att besluta om en åtgärdsplan innehållande uppgifter om planerade och vid-
tagna åtgärder samt dess förväntade och faktiska ekonomiska effekter.   

● Kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att tydliggöra mål- och budgetprocessen i 
syfte att utveckla och stärka en tydlig ekonomistyrning. Detta arbete innefattar att få en 
tydligare koppling mellan de övergripande strategierna, nämndernas mätbara mål och hur 
det påverkar resursfördelningen i budgeten för verksamhetsåret.  
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● Kommunstyrelsen bör tillse att fastställda styrdokument i mål- och budgetprocessen 
finns på intranätet så att de finns tillgängliga för samtliga som arbetar med kommunens 
mål- och budgetprocess. 

● Kommunstyrelsen samt utbildnings- och kulturnämnden bör snarast tillse att tilläm-
pade fördelningsprinciper i budgetarbetet dokumenteras och fastställs på såväl kom-
munövergripande nivå som för utbildnings- och kulturnämnden. Detta i syfte att göra re-
sursfördelning och fördelningsprinciper transparenta och säkerställa att principerna tar 
hänsyn till verksamhetens mål samt demografiska och strukturella behov för att få en god 
ekonomisk styrning. Som ett led i detta arbete behöver även rutin införas där fördelnings-
principerna inför varje budgetår utvärderas och uppdateras vid förändringar i behov och 
politiska mål. 

● Utbildnings- och kulturnämnden behöver säkerställa att arbetet med att vidta åtgärder 
på såväl förvaltningsnivå som på politisk nivå fortsätter under kommande år för att nå en 
ekonomi i balans. Införandet av resursfördelningssystemet i syfte att underlätta nämndens 
uppföljningsarbete av utfall mot budget per enhet och att få en ökad förståelse kring orsa-
ker till budgetöverskridanden torde ge nämnden en bra grund för att fatta adekvata åtgär-
der. 

● Kommunstyrelsen behöver utifrån sin uppsiktsplikt säkerställa att utbildnings- och kultur-
nämnden upprättar och dokumenterar en åtgärdsplan innehållande planerade och vid-
tagna åtgärder samt dess förväntade och faktiska ekonomiska effekter.  
 

 

  

94



 

6 
 

 Inledning 
1.1. Bakgrund 
En fungerande ekonomistyrning är en viktig del av den samlade styrningen och ledningen av 
kommunen. Att en och samma nämnd eller verksamhet under flera år har stora återkommande 
ekonomiska underskott kan tyda på att ekonomistyrningen inte fungerar, på bristande politiskt an-
svarstagande eller att resursfördelningen inte sker utifrån realistiska underlag. Återkommande 
ekonomiska underskott riskerar medföra att kommunen inte klarar av att bedriva en verksamhet 
med god ekonomisk hushållning. Det kan därför finnas skäl att komplettera den grundläggande 
granskningen av den aktuella nämnden och kommunstyrelsen med en fördjupad granskning av 
ekonomistyrningen. 

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar enligt kommunallagen 6 kap 6 § för att verksamheten 
bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Kommunstyrelsen ansvarar enligt 
samma lag 11 kap 8 § för att ett förslag till budget upprättas. Det är kommunstyrelsen som ska 
tydliggöra när de olika nämnderna ska inlämna underlag med mera till kommunstyrelsen. KS ska 
enligt samma lag ha uppsikt över nämndens verksamhet. 

Utbildnings- och kulturnämnden har under ett antal år inte bedrivit sin verksamhet inom tilldelad 
driftbudgetram. Av delårsrapport 2020 framgår att prognosticerat underskott för 2020 uppgår till 1,4 
mnkr och för 2018 och 2019 redovisade nämnden ett underskott om 4,9 mnkr respektive 8,3 mnkr. 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det som angeläget att göra 
en granskning av kommunstyrelsens mål- och budgetprocess samt av utbildnings- och kultur-
nämndens ekonomistyrning.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- 
och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om utbildnings- och kulturnämnden säker-
ställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftar 
även till att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig. 

Revisionsfrågor: 

1. Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande mål- och budgetproces-
sen? 

2. Finns det regler och riktlinjer för utbildnings- och kulturnämndens ekonomistyrning? 

3. Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande och inom utbildnings- 
och kulturnämnden) 

4. Är fördelningen av ansvar och befogenheter i utbildnings- och kulturnämndens verksamhet 
tydlig? 

5. Har utbildnings- och kulturnämnden en god prognossäkerhet? 

6. Säkerställer utbildnings- och kulturnämnden en löpande kunskap om ekonomiskt läge?  

7. Vidtar utbildnings- och kulturnämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans? 

8. Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat ekonomiskt under-
skott? 

 

95



 

7 
 

Revisionsfråga 1–4 samt 7 utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet och revisionsfråga 5–6 
samt 8 utgör grund för bedömning av intern kontroll. 

1.3. Revisionskriterier 
Kommunallag 6:6, 11:8 samt 6:1 
Kommmuninterna styrdokument/särskilda fullmäktigebeslut som rör granskningsområdet 

1.4. Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen och utbildnings- och kulturnämnden och avser i huvudsak 
år 2020. Till viss mån omfattas även tidigare år. 

1.5. Metod 
Granskningen genomförs genom:  

• dokumentgranskning av riktlinjer, regler och rutiner inom området, dokumenterad ansvars-
fördelning, ekonomiska underlag, prognoser och uppföljningar, protokoll och underlig-
gande handlingar med mera. 

• intervjuer med KS presidium, utbildnings- och kulturnämndens presidium samt ansvariga 
tjänstepersoner på såväl KS-nivå som nämndnivå. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Revisionsfråga 1 
Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande mål- och budgetprocessen? 

2.1.1. Iakttagelser 
Ockelbo kommuns styrmodell finns beskrivet i dokumentet Kommunens Visions- och målprocess1 
och omfattar Vision 2030 som är den högsta övergripande målnivån för kommunen. Utifrån vision-
en har sex kommunövergripande strategier2 utarbetats;  

• Trygga kompetensförsörjningen  
• Värna miljön i stort och smått  
• Utveckla samhället  
• Ständiga förbättringar  
• Teknik som underlättar  
• Torgför Ockelbo  

Av dokumentet framgår att styrmodellen ska säkerställa att den politiska viljeriktningen får genom-
slag i verksamheten samt hur resurser fördelas så att målen uppnås. Nedanstående bild visar de 
komponenter, dvs målnivåer, som ingår i kommunens styrmodell, samt vem som beslutar om re-
spektive målnivå: 

 

Utifrån de kommunövergripande strategierna fastställs mätbara mål per nämnd. Av dokumentet 
som beskriver kommunens visions- och målprocess framgår att nämndernas mätbara mål behand-
las av respektive nämnd innan de därefter fastställs av fullmäktige i samband budgetbeslutet.  

Såväl de intervjuade tjänstemännen som de intervjuade i den politiska ledningen anger att känne-
domen om kommunens styrmodell är god. Det påtalas däremot att strategierna inte är mätbara och 
att det därav pågår ett arbete kring strategierna för att möjliggöra en utvärdering av fullmäktiges 
fastställda kommunövergripande strategier i samband med upprättande av delårsrapport och års-
redovisning. 

Förutom dokumentet Kommunens Visions- och målprocess finns följande övergripande styrande 
och stödjande dokument framtagna inför kommunens arbete med mål- och budgetprocessen för 
2020: 

  

 
1 Kommunens Visions- och målprocess, antagen av KF den 17 juni 2019 (§59).  
2 Kommunövergripande strategier för att möta Vision 2030, fastställd av KF den 12 mars 2018 (§5).  
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• Mål- och budgetprocess 2019 – tidplan och arbetssätt3 

Dokumentet omfattar ekonomiutskottets förslag på tidplan för mål- och budgetprocessen 
till kommunstyrelsen innefattande förutsättningar för budgetprocessen, tidplan för över-
läggningar samt information om att instruktioner till nämnderna ska tas fram inför varje 
överläggning.  

Av dokumentet framgår att kommunfullmäktige fastställer preliminära ramar per sty-
relse/nämnd i juni. Som utgångspunkt för de preliminära ramarna gäller fastställd ram en-
ligt tidigare fastställd flerårsbudget med preliminär plan för tredje året i planen.  

Överläggningarna omfattas inledningsvis av en gemensam bokslutsdag för förvaltningar 
och bolag samt ekonomiutskottets ramberedning i mars månad. I maj sker överläggningar 
av förutsättningarna för kommande års- och flerårsbudget för fullmäktiges fastställande av 
preliminära ramar i juni. I oktober sker överläggningar inför fastställande av års- och 
flerårsbudgeten som sedan behandlas av fullmäktige i november. 

Av dokumentet framgår vidare att delårsrapport ska upprättas per 31 augusti och tidplan 
för när delårsrapporten ska behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Re-
spektive nämnds delårsbokslut ska behandlas av nämnden i oktober och därutöver ska ett 
mindre delårsbokslut upprättas per april i syfte att få mera tyngd i månadsuppföljningen. 

• Mål och verksamhetsplanering inför budget 2020 och plan 2021-20224 

Dokumentet omfattar en detaljerad tidplan omfattande bland annat datum för bokslutsdag, 
ekonomiutskottets sammanträden med ramberedning och överläggningar samt kommun-
styrelsens och kommunfullmäktiges behandling av förslag till ramar samt förslag till års- 
och flerårsbudget. 

Av dokumentet framgår att respektive nämnd ska fastställa en förvaltningsbudget i novem-
ber/december året före budgetåret. 

• Årshjul – mål och budgetprocess 20195 

Dokumentet redogör för kommunens mål- och budgetprocess motsvarande den tidplan för 
mål- och verksamhetsplanering som redogjorts för i ovanstående punkt. Av årshjulet fram-
går att det vid ekonomiutskottet i februari sker inledande måldiskussioner och tidplan fast-
ställs som sedan delges nämnderna och styrelsen. I maj sker överläggning med nämnder-
na kring mål och preliminära budgetramar och i september ska förslag till nämndernas 
mätbara mål och budgetförslag ha arbetats fram. 

• Instruktioner inför årsbudget- och flerårsbudget 2020-2022, april 20196 

Dokumentet omfattar kallelse, instruktioner och uppdrag inför ekonomiutskottets överlägg-
ning i maj 2019.  

De uppdrag som i instruktionerna lämnas till styrelse och nämnder är att till överläggning-
arna i maj 2019 redovisa en framtidsdialog med konsekvenser utifrån ett kort- och långsik-
tigt perspektiv, arbete med digitalisering utifrån ett nuläge och ett framtidsperspektiv samt 
relevanta nyckeltal. Utbildnings- och kulturnämnden har även ett särskilt uppdrag att redo-
göra för antal barn/elever i förskola, grundskola och gymnasieskola per enhet och år under 
en längre tidsperiod. 

Dokumentet redogör även för beräkningsunderlag för preliminära budgetramar för budget 
2020-2022. I dessa beräkningsunderlag ingår även de tillägg som styrelse/nämnd erhöll 
för år 2019 och ramarna utgör ett diskussionsunderlag vid överläggningen i maj 2019. 

  
 

3 Mål- och budgetprocess 2019 – tidplan och arbetssätt, fastställd av KS 2019-02-26 (Dnr 2019/00081). 
4 Mål- och verksamhetsplanering inför budget 2020 och plan 2021-2022, fastställd av KS 2019-02-26 (Dnr 2019/00081). 
5 Årshjulet presenterades för kommunstyrelsen i samband med att kommunstyrelsen fastställde tidplan samt mål- och 
verksamhetsplan inför budget 2020 den 26 februari 2019, angivna ovan. 
6 Instruktioner inför årsbudget och flerårsbudget 2020-2022, utsänd till ordförande i styrelse/nämnder, Ockelbogårdar AB, 
partiföreträdare, förvaltningschefer/chefer och ekonomi samt VGS och ÖFN för kännedom. 
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• Instruktioner inför årsbudget- och flerårsbudget 2020-2022, juni 20197 

Av dokumentet framgår att styrelse och nämnder, utifrån fullmäktiges beslut om prelimi-
nära ramar avseende drift- och investeringsbudget för års- och flerårsbudget 2020-2022, 
ska sammanställa respektive nämnds förslag till års- och flerårsbudget för motsvarande 
tidsperiod. Det anges att budgetförslaget ska vara enligt ram och innehålla en konse-
kvensbeskrivning hur de preliminära ramarna för åren 2020-2022 påverkar verksamheter-
na och deras kvalitetsnivå. 

Det slutliga budgetförslaget ska finnas tillgänglig senast den 23 september 2019. Doku-
mentet redogör för hur respektive nämnds budgetdokument ska vara utformat, omfattande 
dels själva budgetdokumentet, dels en verksamhetsbeskrivning med utmaningar, måldo-
kument samt förslag till taxor och avgifter.  

Den satta tidplanen för mål- och budgetprocessen innebär att mål- och budgetarbetet för näst-
kommande år börjar i februari och pågår fram till november. De intervjuade anger att avsparken i 
detta arbete är ekonomiutskottets planeringsdag samt bokslutsdagen i mars. Bokslutsdagen utgör 
en summering av året innan som sedan utmynnar i olika uppdrag inom ett budgetplaneringsper-
spektiv som sammanställs i de instruktioner som tas fram i april 2019. Därefter hålls ett antal över-
läggningar med styrelse och nämnder samt tjänstemän innan fullmäktige tar sitt budgetbeslut i 
november året före budgetåret.  

Utifrån genomförd protokollsgenomgång har vi noterat att kommunstyrelsen den 11 juni 2019 be-
slutat om förslag till kommunfullmäktige om preliminära ramar per styrelse/nämnd för års- och 
flerårsbudget 2020-2022 och den 27 november 2019 beslutat om förslag till kommunfullmäktige 
om nettoramar avseende års- och flerårsbudget 2020-2022. Kommunfullmäktige beslutade den 17 
juni 2019 om preliminära ramar per styrelse/nämnd för års- och flerårsbudget 2020-2022 och den 
16 december 2019 om slutliga nettoramar avseende års- och flerårsbudget 2020-2022. Vi konsta-
terar därmed att fastlagd tidplan för mål- och budgetarbetet inför 2020 inte till fullo har följts. Detta 
förklaras av att kommunstyrelsen den 29 oktober 2019 beslutat om att flytta fram budgetprocessen 
i tid för att säkerställa de ekonomiska konsekvenserna innebärande att kommunstyrelsen beslutar 
om budgetförslag den 27 november istället för 29 oktober 2019 enligt fastställd tidplan. Detta med 
anledning av utbildnings- och kulturnämndens konsekvensbeskrivning som överlämnades till eko-
nomiutskottet efter nämndens sammanträde den 18 september 2019, som beskrivs närmare i av-
snitt 2.2. 

Som stöd för arbete med kommunens delårsbokslut och årsbokslut upprättas instruktioner för del-
årsbokslut och årsredovisning som fastställs av kommunstyrelsen i juni respektive december. Vi 
har inom ramen för granskningen tagit del av instruktioner för årsbokslut 2019 samt instruktioner 
för delårsbokslut 2020, där vi ser att instruktionerna redogör för tidplanen för bokslutsarbetet. Vi-
dare framgår vad respektive nämnds verksamhetsberättelse ska innehålla för information fördelat 
på sex olika rubriker omfattande bland annat ekonomi, verksamhet samt måluppfyllelse.  

Utöver upprättande av delårsbokslut och årsbokslut sker nämndspecifik ekonomisk redovisning i 
form av ekonomisk uppföljning, vilket finns närmare beskrivet i avsnitt 2.6. De intervjuade anger att 
om någon nämnd redovisar avvikelse är rutinen att ansvarig förvaltningschef muntligen redogör för 
avvikelserna samt dess orsaker till kommunstyrelsen. Om inga avvikelser föreligger ansvarar eko-
nomichefen för redovisning av det ekonomiska utfallet till kommunstyrelsen.   

Som redogjorts för tidigare i detta avsnitt framgår det av dokumentet Mål- och budgetprocess 2019 
– tidplan och arbetssätt att förutom delårsrapport per augusti ska även ett mindre delårsbokslut 
upprättas per april i syfte att få mera tyngd i månadsuppföljningen.  

Vid intervjuer har framkommit att mål- och budgetprocessen skulle behöva tydliggöras så att det 
finns en tydligare koppling mellan de övergripande strategierna, nämndernas mätbara mål och hur 
det påverkar budgeten. Bland annat anges att fastställda mål och budget behöver bearbetas och 

 
7 Instruktioner inför årsbudget och flerårsbudget 2020-2022, utsänd till styrelse/nämnder och ekonomi samt VGS och ÖFN 
för kännedom. 
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diskuteras mera på en kommunövergripande nivå. De intervjuade anger att det har påbörjats ett 
arbete med att tydliggöra mål- och budgetprocessen i kommunledningsgruppen men arbetet har 
avstannat av olika anledningar.  

Under granskningen har framkommit att upprättade instruktioner och årshjul inför arbetet med 
budget 2020 inte funnits på intranätet och därmed inte varit tillgängliga för alla, vilket är efterfrågat 
av de intervjuade. Det anges däremot att ansvariga i budgetarbetet erhåller löpande mail med 
information om vad som förväntas levereras och senast till vilket datum.  

En brist som framkommit är att tidplanen för framtagande av förvaltningsbudgeten för utbildnings- 
och kulturnämnden varit för snäv. Detta med anledning av att kommunstyrelsen beslutade om att 
flytta fram tidplanen för budgetprocessen, vilket framgår tidigare i detta avsnitt. Enligt fastställd 
tidplan för mål- och verksamhetsplaneringen inför budget 2020 ska förvaltningsbudgeten tas av 
nämnden i november/december 2019. Vi konstaterar att nämnden beslutade om sin förvaltnings-
budget den 22 januari 2020, vilket således inte var i enlighet med fastställd tidplan. 

2.1.2. Bedömning 
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi grundar vår bedömning på att kommunfullmäktiges fastställda vision och kommunövergripande 
strategier utgör grunden i kommunens mål- och budgetprocess. Styrmodellen ska utmynna i mät-
bara mål för verksamheterna, en budget där resurser fördelas så att målen uppnås samt verksam-
hetsplaner för nämnderna. 

Det finns antagna styrdokument och framtagna stödjande dokument som är gemensamma för 
kommunens samtliga verksamheter. Dessa dokument omfattar en dokumenterad styrkedja för mål- 
och ekonomistyrningen och till den fastställda tidplaner och instruktioner för mål- och verksam-
hetsplanering och arbetssätt samt gemensamt beräkningsunderlag för preliminära budgetramar.  

Utifrån vad som har framkommit i granskningen är vår bedömning att styrmodell och resursfördel-
ning med fördel kan tydliggöras så att det finns en tydligare koppling mellan de övergripande stra-
tegierna, nämndernas mätbara mål och hur det påverkar resursfördelningen. Kännedomen om 
antagna styrdokument har varierat och fastställda tidplaner i mål- och budgetarbetet har inte gett 
önskad tid för detaljplanering och dialog inför framtagande av förvaltningsbudgeten för utbildnings- 
och kulturnämnden. Vi ser positivt på det arbete som har påbörjats i kommunledningsgruppen 
kring att tydliggöra mål- och budgetprocessen. 

2.2. Revisionsfråga 2 
Finns det regler och riktlinjer för utbildnings- och kulturnämndens ekonomistyrning? 

2.2.1. Iakttagelser 
Kommunfullmäktige fastställer årligen i budgetdokumentet en ekonomisk nettoram per nämnd, 
vilket är reglerat dels i kommunallagen dels i de fastställda styrande dokumenten Mål- och budget-
process 2019 – tidplan och arbetssätt samt Tidplan 2019 - Mål- och verksamhetsplanering inför 
budget 2020-2022. De preliminära ramarna för 2020 som fastställdes i juni 2019 framgår av bilden 
nedan. 
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Kommunfullmäktiges fastställande av slutliga ekonomiska ramar bygger sedan på budgetunderlag 
från nämnderna. Som framgår av föregående avsnitt ska nämndernas budgetförslag motsvara 
fullmäktiges beslut om preliminära ramar och innehålla en konsekvensbeskrivning. Budgetförslaget 
ska fastställas av respektive nämnd i september enligt fastställd tidplan. Vi har inom ramen för 
granskningen tagit del av utbildnings- och kulturnämndens budgetförslag för 20208, vilken framgår 
nedan.  

 

Vi har noterat att utbildnings- och kulturnämnden i samband med beslut om budgetförslag även 
beslutade om att till ekonomiutskottet överlämna en konsekvensbeskrivning utifrån fastställda ra-
mar innebärande att det saknas 7,8 mnkr för 2020, 8,2 mnkr för 2021 samt 6,6 mnkr för 2022 för 
att bedriva verksamheten inom fastställda preliminära ramar. Av tjänsteskrivelsen inför nämndens 
beslut om budget framgår att områden som är aktuella att reducera vid bibehållen ram inte har 
fastställts men att besparingar inom skollagsstyrda verksamheter kan ändra förutsättningar för att 
nå de statliga mål och krav som ställs.  

Konsekvensbeskrivningen medförde att kommunstyrelsen beslutade om att flytta fram budgetpro-
cessen i tiden för att hantering av de ekonomiska konsekvenserna som nämnden beskrivit, vilket 
finns utförligare beskrivet i föregående avsnitt (avsnitt 2.1).  

Den av kommunfullmäktige slutligt fastställda fördelningen av de ekonomiska ramarna för 20209 
framgår av bilden nedan. 

 
8 Utbildnings- och kulturnämndens års- och flerårsbudget 2020-2022, fastställd av nämnden 2019-09-18 (§68) 
9 Budget med plan 2020-2022, fastställd av KF den 16 december 2019 (§122). 
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Utbildnings- och kulturnämndens slutligt tilldelade nettoram uppgår till 140 184 tkr, att jämföra med 
136 584 tkr enligt de preliminära ramarna. Detta innebär att nämnden fått ytterligare en ramökning 
om 3 600 tkr, vilket motsvarar ca 46% av nämndens behov av utökad budgetram som framgår av 
lämnad konsekvensbeskrivning.  

Vid intervjuer anges att nämnden, utifrån att nämnden inte fick full ramökning för år 2020, inte fattat 
beslut kring vilka områden som behöver reduceras för 2020. Tjänstemannaförslag anges ha tagits 
fram, exempelvis att minska simhallens öppettider, men har inte beslutats av nämnden. Vidare har 
det under ett antal år påtalats att tilldelad budgetram för gymnasiet inte har varit realistisk utifrån 
faktiskt elevantal. Inför budget 2021 anges utbildnings- och kulturnämnden ha fått en realistisk 
ramtilldelning för gymnasiet. Protokollsgenomgången visar även på att nämnden inte ställt några 
effektiviseringskrav på verksamheten för att nå en ekonomi i balans.  

Som framgår av bilden ovan har kommunfullmäktige fastställt den ekonomiska ramen på total nivå. 
Fördelning av den ekonomiska ramen på nämndens olika verksamheter sker därefter av respektive 
nämnd, vilket finns närmare beskrivet under avsnitt 2.3. 

Av dokumentet Kommunens Visions- och målprocess framgår att respektive förvaltningschef eller 
kommunchef kan besluta om verksamhetsplaner för sin förvaltning. Därtill har respektive verksam-
hetsansvarig möjlighet att vid behov besluta om handlings- och aktivitetsplaner. Vi har inom ramen 
efterfrågat verksamhetsplaner samt handlings- och aktivitetsplaner för utbildnings- och kultur-
nämndens verksamheter. Av intervjuer med tjänstemännen framkommer att det inte finns några 
sådana formaliserade dokument upprättade men däremot har respektive verksamhet och enhet 
fastställt mål för sin verksamhet. Utifrån dessa mål sätts olika aktiviteter upp för att nå målen. 
Dessa mål anges vara anpassade efter den ekonomiska tilldelningen snarare än från de behov 
som finns i verksamheten.  

De intervjuade anger att det utöver de kommunövergripande styrdokumenten och verksamheter-
nas fastställda mål inte finns några nämnds- eller förvaltningsspecifika fastställda regler och riktlin-
jer för ekonomistyrning. Det har vid intervjuerna inte framkommit att det föreligger behov av sådana 
regler och riktlinjer upprättas.  

2.2.2. Bedömning 
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Bedömningen baseras på att det inom ramen för granskningen har framkommit att det för utbild-
nings- och kulturnämnden finns fastställda mål per verksamhet och till dem framtagna aktiviteter 
för att nå målen samt ekonomiska ramar per verksamhet. Som framkommit vid förra revisionsfrå-
gan finns en dokumenterad styrkedja för mål- och ekonomistyrningen och till den fastställda tidpla-
ner och instruktioner för mål- och verksamhetsplanering samt gemensamt beräkningsunderlag för 
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preliminära budgetramar som gäller för alla nämnder. Granskningen visar inte på något behov av 
ytterligare förvaltningsspecifika regler som stöd i nämndens budgetarbete och efterlevnad av de 
kommunövergripande reglerna kring mål- och budgetprocessen. 

Den protokollsgenomgång som genomförts inom ramen för granskningen visar att nämnden har 
överlämnat en konsekvensbeskrivning till kommunstyrelsen där det anges att det saknas medel för 
nå de mål och krav som ställs på verksamheten. Detta har i sin tur resulterat i att nämnden erhållit 
ytterligare ramökning om ungefär hälften av angivet belopp i budgeten för 2020. Granskningen 
visar på att nämnden inte har beslutat om några förändringar i utbud och verksamhet för att an-
passa verksamheten till den tilldelade budgetramen, eller ställt några effektiviseringskrav på för-
valtningen. 

2.3. Revisionsfråga 3 
Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande och inom utbildnings- och kul-
turnämnden) 

2.3.1. Iakttagelser 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige fastställa en budget i balans, och denna bestämmelse be-
höver därav utgöra grunden för fördelning av den totala budgetramen.  
 
Av fastställt budgetdokument för 2020 framgår att de ekonomiska ramarna utgörs av skatteun-
derlagsprognoser från SKR. Utifrån dessa prognoser sker en fördelning av nämndernas ramar. De 
preliminära ekonomiska ramarna som kommunfullmäktige fastställer i juni årligen baseras på före-
gående års budget. Av dokumentet Instruktioner inför årsbudget- och flerårsbudget 2020-2022, 
april 2019 framgår följande beräkningsunderlag för preliminära budgetramar för budget 2020-2022: 

 
I angivna belopp ingår även de tillägg som styrelse och nämnder erhöll för år 2019. Vi har inom 
ramen för granskningen gjort en jämförelse av budgetramen för 2020 ovan mot års- och flerårs-
budget för 2019-2021. Vi konstaterar då att de preliminära budgetramarna ovan motsvarar sum-
man av budgetplanen för år 2020 som finns angiven budgeten för 2019-2021 samt erhållna tillägg 
för åren 2018-2019. 

Om sedan utrymme finns vid fördelning av slutliga budgetramen ges nämnderna utökade ramar 
utifrån de äskningar som förvaltningarna presenterar i samband med budgetöverläggningar med 
ekonomiutskottet, budgetförslag och konsekvensbeskrivningar. Av det budgetförslag som utbild-
nings- och kulturnämnden beslutade om i september 2019 framgår följande tillkommande behov: 
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Ungefär hälften av det tillkommande äskandet avser gymnasieskolan som enligt de intervjuade 
anges ha varit för lågt budgeterade tidigare år. Resterande belopp avser kvalitetshöjningar inom 
förskola, kost och grundskola. Som redogjorts för i avsnitt 2.2 har nämnden erhållit utökad bud-
getram som motsvarar ca 46% av totala äskningarna ovan.   
 
Utbildnings- och kulturnämnden har under 2018 och 2019 redovisat underskott om 4,9 mnkr re-
spektive 8,3 mnkr. I delårsrapport 2020 prognostiserar nämnden ett underskott om 1,4 mnkr. De 
intervjuade anger att nämnden vid flertalet gånger har varit till kommunstyrelsen och fått redogöra 
för dessa underskott, vilket vi kunnat verifiera utifrån genomförd protokollsgenomgång för perioden 
2019-2020 som finns närmare redogjort för i avsnitt 2.8.  
 
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade i januari 2020 om en förvaltningsbudget för år 2020. Vi 
har inom ramen för granskningen tagit del av denna förvaltningsbudget där vi kan konstatera att 
nämnden beslutat om en fördelning av nettoramen per verksamhet. Nämndens förvaltningsbudget 
för år 2020 framgår av bilaga 1. Beslutet omfattar däremot inte ett beslut om detaljbudget där intäk-
ter respektive kostnader på olika intäkts- och kostnadsslag är bruttoredovisade. Av intervjuer fram-
kommer att den detaljerade fördelningen sker på tjänstemannanivå. 

Utbildnings- och kulturnämnden har under 2020 implementerat ett resursfördelningssystem, Strat-
sys. Vid intervjuer anges att resursfördelningssystemet syftar dels till att underlätta uppföljningsar-
betet av utfall mot budget per enhet dels till att bidra med en bättre överblick kring vilka resurser 
som finns att disponera, både på förvaltnings- och på enhetsnivå. Stratsys kommer även att utgöra 
ett bra stöd i nämndens fortsatta budgetarbete.  

Utöver ovanstående rutin för fördelning av nämndernas ramar anger de intervjuade att det inte 
finns några dokumenterade och fastställda fördelningsprinciper på såväl kommunövergripande 
nivå som för utbildnings- och kulturnämnden.  

2.3.2. Bedömning 
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. 

Vi grundar vår bedömning på att resursfördelningen till viss del finns beskriven. Tilldelning av bud-
getramarna sker dels utifrån föregående års budget och dels utifrån verksamheternas behov och 
äskningar i den mån det är möjligt utifrån kommunens totala ekonomiska ramar.  

Utbildnings- och kulturnämnden har under 2018 och 2019 inte bedrivit sin verksamhet inom tillde-
lad ekonomisk ram. Den utökade budgetramen som tilldelats nämnden i budgeten 2020 har skett i 
syfte att skapa bättre förutsättningar för nämnden att nå en ekonomi i balans, vilket vi ser som 
positivt.  
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Granskningen visar däremot på att det inte finns några dokumenterade och fastställda fördelnings-
principer på såväl kommunövergripande nivå som för utbildnings- och kulturnämnden. Det är vä-
sentligt att resursfördelning och fördelningsprinciper är transparenta och ta hänsyn till verksamhet-
ens mål samt demografiska och strukturella behov för att få en god ekonomisk styrning. För att 
uppnå krav på transparens rekommenderar vi att fördelningsprinciperna dokumenteras för att inför 
varje budgetår utvärderas och uppdateras vid förändringar i behov och politiska mål. 

Därtill behöver kvalitetsambitioner och fastställda mål vara i rimlig nivå med de budgetramar som 
finns tillgängliga och styrelse och nämnder behöver säkerställa att verksamheten bedrivas med 
tillräcklig effektivitet för att hålla sig inom den tilldelade budgetramen.   

2.4. Revisionsfråga 4 
Är fördelningen av ansvar och befogenheter i utbildnings- och kulturnämndens verksamhet tydlig? 

2.4.1. Iakttagelser 
Av 3§ i Reglemente för kommunstyrelsen10 framgår att det i kommunstyrelsens styrfunktion ingår 
att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten, personalfrågor 
och att ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och eko-
nomiskt. Vidare ingår att kommunstyrelsen ska tillse att uppföljning och utvärdering sker till full-
mäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställning-
en är under budgetåret.  

Av 8§ i kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunfullmäktige delegerat rätten att besluta 
om omdisponering av anslagna medel mellan objekt avseende nybyggnad eller större om- och 
tillbyggnader vilka slutredovisas i samband med årsredovisningen till kommunstyrelsen. Därtill har 
kommunfullmäktige enligt samma paragraf delegerat beslutanderätten gällande disponering av 
medel för projekt- och utvecklingsinsatser inom en av kommunfullmäktige årligen fastställd kost-
nadsram till kommunstyrelsen.  

Utöver ovan framgår av 11§ i reglemente för kommunstyrelsen att kommunstyrelsen regelmässigt 
till fullmäktige ska rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret.  

Den 24 juni 2002 (§30) beslutade kommunfullmäktige om den politiska organisationen som har 
varit gällande sedan den 1 januari 2003. Den politiska organisationen möjliggjorde då tillsättande 
av utskott vilket ledde till att en utskottsorganisation inrättades under kommunstyrelsen. Utskotts-
organisationen innebar att tre utskott, däribland ekonomiutskottet, bildades. Inför varje mandatpe-
riod utses vilka politiker från kommunstyrelsen som ska ingå i respektive utskott (5 ledamöter och 5 
ersättare). Samtliga ekonomiska ärenden ska behandlas av ekonomiutskottet innan de behandlas i 
kommunstyrelsen.  

Vidare framgår av 7§ i Reglemente för utbildnings- och kulturnämnden11 att utbildnings- och kultur-
nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de riktlinjer som fullmäk-
tige har bestämt, de föreskrifter i lag eller förordning som gäller för verksamheten samt bestäm-
melser i angett reglemente. Enligt samma paragraf ska nämnden dessutom rapportera regelbundet 
till kommunstyrelsen hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
I kommunstyrelsens delegationsordning12 anges att kommunchef har delegat samt att ekonomichef 
är ersättare för ärendetyper som rör omfördelning av medel inom olika verksamhetsområden inom 
driftsbudget. Vidare i utbildnings- och kulturnämndens delegationsordning13 anges att kulturskole-

 
10 Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kommunfullmäktige 2007-01 (§33/07)   
11 Reglemente för utbildnings- och kulturnämnden, antagen av kommunfullmäktige 2007-01 (§33/07)   
12 Delegationsordning för kommunstyrelsen, antagen av KS 2018-12-11 § 237 
13 Delegeringsordning för utbildnings- och kulturnämnden, antagen av UKN §69/2014 och senast reviderad 2017-02-15 (§9) 

105



 

17 
 

chef/kulturhandläggare har delegat avseende arrangerade bidrag till kulturprogram etc. inom bud-
getram samt att fritidsintendent är delegat för övriga bidrag inom budgetram.  
 
Vid intervjuer anges att utbildnings- och kulturnämnden ser över sin delegationsordning en gång 
per år och beslutar om huruvida den är i behov av uppdatering. Vidare anges det vid intervjuer att 
förvaltningen ansvarar för framtagandet av åtgärder vid eventuella avvikelser mot budgetram samt 
att dessa ska redovisas till nämnd. Det sker många diskussioner kring ekonomi vid utbildnings- och 
kulturnämndens sammanträden och vid intervjuer råder en samstämmig bild kring att det finns en 
tydlig ansvarsfördelning. Tidigare år har det i nämnden funnits en central budget, dvs en gemen-
sam pott med pengar. En förändring har skett kring detta och budgeten fördelas istället ut på en-
hetsnivå vilket betyder att respektive enhetschef ansvarar för att sin enhet bedriver verksamheten 
inom tilldelad budgetram.  

Ockelbo kommuns styrmodell beskriver hur verksamheten ska ledas och styras, med ett antal 
definierade målnivåer och vem som beslutar om dessa nivåer. Styrmodellen beskrivs i detalj under 
avsnitt 2.1.  

2.4.2. Bedömning 
Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns ett uttalat ansvar för kommunens ekonomistyrning kopp-
lat till budgetarbete, ansvar att bedriva verksamhet inom angivna budgetramar samt ekonomisk 
uppföljning. Fördelning av ansvar och befogenheter kopplat till bland annat styrning och ekonomisk 
uppföljning framgår i antagna reglementen för styrelsen och nämnden. Beslutsfördelning kring 
olika målnivåer finns därtill angivna i kommunens styrmodell.  

2.5. Revisionsfråga 5 
Har utbildnings- och kulturnämnden en god prognossäkerhet? 

2.5.1. Iakttagelser 
Månatligen upprättas prognoser avseende utbildnings- och kulturnämndens helårsresultat. Pro-
gnoserna återfinns dels i månatliga ekonomiska uppföljningar dels i delårsrapporten som fr.o.m. 
2019 upprättas per sista augusti (tidigare år per sista juni). Därtill upprättas ett mindre delårsbok-
slut i april med prognos i enlighet med vad som är angivet i dokumentet Mål- och budgetprocess 
2019 – tidplan och arbetssätt.  

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska upp-
följningar per april för åren 2016-2020 samt kommunens delårsrapport per sista juni åren 2016-
2018 och per sista augusti åren 2019-2020. Lämnade helårsprognoser i ekonomiska uppföljningar 
och delårsrapporter har jämförts med nämndens presenterade resultat i årsredovisningen för re-
spektive år. Jämförelsen är sammanställd i en tabell där det kan utläsas i vilken grad prognostise-
rat resultat, i procent, avviker mot redovisat resultat för respektive år. Med anledning av att nämn-
dens resultat för 2020 ännu inte är klart kan inga siffror för procentuell avvikelse mot redovisat 
årsresultat 2020 redovisas inom ramen för granskningen. 
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År 

Budget enligt 

ÅR (mnkr) 

Helårs-

prognos, mnkr 

(per 30 april)  

Res/prognos 

avvikelse, % 

(per 30 april) 

Helårsprognos, 

mnkr*  

(per 30 juni eller 

31 augusti)  

Res/prognos 

avvikelse, % 

(per 31 au-

gusti) 

Resultat 

(mnkr) 

2016 -119,3 -121,2 -2,6% -121,5 -2,3% -124,3 

2017 -127,6 -128,9 -3,3% -129,3 -2,9% -133,1 

2018 -131,7 -134,7 -1,4% -135,2 -1,0% -136,6 

2019 -134,4 -139,3 -2,4% -139,1 -2,6% -142,7 

2020 

-140,2 (Enl. 

delår) -145,1  -141,6   
* Redovisade siffror avser lämnad helårsprognos i delårsrapport per 30 juni för åren 2016-2018 och per 31 augusti för åren 
2019-2020. 

Av tabellen framgår att utbildnings- och kulturnämnden varje år under granskad period (2016-
2019) har redovisat underskott i jämförelse med fastställd budget. År 2016 respektive 2017 redovi-
sade nämnden underskott om 5 mnkr respektive 5,5 mnkr i jämförelse med tilldelad budget. År 
2018 respektive 2019 redovisade nämnden underskott om 4,9 mnkr respektive 8,3 mnkr i jämfö-
relse med tilldelad budget. Lämnad prognos per augusti år 2020 indikerar ett underskott mot tillde-
lad budget om 1,4 mnkr. 

Vidare kan konstateras att lämnad prognos per april tenderar att avvika mer mot det för året redo-
visade resultatet än lämnad prognos per augusti. Som mest har lämnad prognos avvikit mot redo-
visat helårsresultat med -3,3%. Avvikelsen, som avser april år 2017, motsvarar ca 4,2 mnkr. Per 
augusti har lämnad prognos avvikit som mest mot faktiskt resultat med -2,9%. Avvikelsen, som 
också inträffade år 2017, motsvarar ca 3,8 mnkr.  

Utifrån ställd revisionsfråga kring prognossäkerheten har vi inte inom ramen för granskningen re-
dogjort för avvikelser av redovisat utfall i förhållande till nämndens totala budgetram för respektive 
år. Vi vill dock påtala att om sådan jämförelse skulle ske kan vi för bland annat år 2019 se att redo-
visad budgetavvikelse motsvarar 6,2% av nämndens totala budgetram, vilket är högre än avvikel-
sen mot senast lämnad prognos för 2019.  

2.5.2. Bedömning 
Vår bedömning är att revisionsfrågan delvis är uppfylld.  

Vi grundar vår bedömning på den sammanställning av prognos och redovisat utfall för nämnden de 
senaste fem åren.  

Vi har konstaterat att avvikelser mellan redovisat helårsutfall och lämnade helårsprognoser är 
större vid de prognoser som upprättas tidigare under året, dvs per april, medan avvikelserna mot 
prognos som upprättas per augusti är mindre. Den sammanlagda avvikelsen mellan lämnad pro-
gnos och redovisat utfall under granskad period överstiger 2% men understiger 3% (2,3%). I 
granskningen har framkommit att avvikelsen mot lämnad helårsprognos för 2019 är lägre jämfört 
med avvikelsen i förhållande till nämndens totala budgetram.  

Utifrån ovanstående konstaterar vi att prognossäkerheten under de senaste fyra åren (2016-2019) 
har varierat procentuellt sätt mellan åren varvid prognossäkerheten över tid kan anses som delvis 
god. Införande av det nya resursfördelningssystemet Stratsys kommer att ge nämnden mer detal-
jerade underlag för kommande prognosarbete, vilket vi ser som positivt.   
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2.6. Revisionsfråga 6 
Säkerställer utbildnings- och kulturnämnden en löpande kunskap om ekonomiskt läge? 

2.6.1. Iakttagelser 
Vid genomgång av utbildnings- och kulturnämndens sammanträdesprotokoll för perioden januari 
2019 – december 2020 framgår att nämnden kontinuerligt (vid 12 av 14 sammanträden) erhåller 
ekonomisk redovisning. Den ekonomiska redovisning som presenteras för nämnden upprättas av 
utbildnings- och kulturförvaltningen och omfattningen av den ekonomiska redovisningen framgår 
nedan.  

• Årsbokslut 2019 – Efter årets slut upprättas för utbildnings- och kulturnämnden ett 
nämndspecifikt årsbokslut. Enligt uppgift upprättas samtliga nämnders nämndspecifika 
årsbokslut utifrån kommungemensamma rubriker. Vi har tagit del av dessa rubriker och 
kan konstatera de har legat till grund för utbildnings- och kulturnämndens årsbokslut 2019. 
De delar som utbildnings- och kulturnämndens årsbokslut för 2019 bestod av är följande:  

o Ekonomisk uppföljning per verksamhet samt för UKN totalt i förhållande till budget  

o Kommentarer inkl. orsaker till avvikelser 

o UKN, Förskolan, Grundskola, Vuxenutbildningen, Kulturskolan/allmän kultur, Ock-
elbo Folkbibliotek, Simhallen samt Kosten – Viktiga händelser (per verksamhets-
område) 

o Måluppfyllelse Grundskolan 

o Framtiden 

o Årets resultat i förhållande till budget samt årets investeringar  

o Personalredovisning inkl. sjukfrånvaro 

o Kulturverksamhet samt fritidsverksamhet, utfall mot budget avseende kostnad i kr 
per invånare 

o Förskola, Grundskola, Särskola samt Gymnasieskola, utfall mot budget avseende 
nettokostnad i kr per barn/elev 

Vid årets slut upprättas också ett kommunövergripande bokslut. Tidplanen för det kom-
munövergripande bokslutet 2019 anges i dokumentet Årsredovisning/bokslut 2019 – In-
struktioner14. I dokumentet finns även instruktioner för respektive förvaltning gällande det 
nämndspecifika underlag som ska presenteras i det övergripande bokslutet.  

• Delårsbokslut 2020 – Per sista augusti upprättas för utbildnings- och kulturnämnden ett 
nämndspecifikt delårsbokslut. Enligt uppgift upprättas samtliga nämnders nämndspecifika 
delårsbokslut också, likt årsbokslutet, utifrån kommungemensamma rubriker. Vi har tagit 
del av dessa rubriker och kan konstatera de har legat till grund för utbildnings- och kultur-
nämndens delårsbokslut 2020. Utbildnings- och kulturnämndens nämndspecifika delårs-
bokslut för 2020 består av följande delar:  

o Helårsprognos per verksamhet samt för UKN totalt i förhållande till budget  

o Kommentarer inkl. orsaker till prognostiserade avvikelser  

o Verksamheten 

o Viktiga händelser (per verksamhetsområde) under året (perioden) 

o Mål och måluppfyllelse (redovisas i separat bilaga) 

o Ekonomisk redovisning 

 
14 Årsredovisning/bokslut 2019 – Instruktioner, godkänd av kommunstyrelsen 2019-12-18.  

108



 

20 
 

o Framtiden 

o Internkontrollplanarbete 

Per sista augusti upprättas också ett kommunövergripande delårsbokslut. Tidplanen för 
det kommunövergripande delårsbokslutet 2020 anges i dokumentet Instruktioner – Delårs-
bokslut per 31 augusti 202015. I instruktionerna finns även, likt för bokslutet, instruktioner 
för respektive förvaltning gällande det nämndspecifika underlag som ska presenteras i den 
övergripande delårsrapporten.   

• Ekonomisk uppföljning - Utöver ovan, dvs de månader då årsbokslut/delårsbokslut inte 
upprättas, sker nämndspecifik ekonomisk redovisning i form av ekonomisk uppföljning. I 
dokumentet Budget med plan för 2020-202216 anges att styrning av ekonomin sker i form 
av månadsuppföljningar (tillika ekonomiska uppföljningar). Utbildnings- och kulturnämn-
dens månatliga ekonomiska uppföljningar består av följande delar:  
 

o Ekonomiskt utfall för perioden, budget för perioden samt eventuella avvikelser 
mellan ekonomiskt utfall och budget 

o Budget för helåret, prognos för helåret samt eventuella avvikelser mellan budget 
och prognos för helåret 

o Kommentarer inkl. orsaker till prognostiserade avvikelser  

 
Samtliga av ovan delar i de ekonomiska månadsuppföljningarna följs upp på både nämnd-
nivå och på verksamhetsnivå.  

Utöver ovan anges vid intervju att den ekonomiska uppföljning som nämnden erhåller månatligen 
är av god kvalitet. Dessa ekonomiska uppföljningar föredras av förvaltningschef för utbildnings- 
och kulturförvaltningen vid nämndens sammanträden. I samband med att de ekonomiska uppfölj-
ningarna föredras anges vid intervju att nämnden har möjlighet att ställa frågor till förvaltningsche-
fen, exempelvis kring nämndens ekonomiska situation.  

2.6.2. Bedömning 
Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld.  

Vi grundar vår bedömning på protokollsgenomgång och efterföljande intervju med den politiska 
ledningen.  

Granskningen visar på att ekonomisk uppföljning och rapportering sker kontinuerligt där nämnden 
vid 12 av 14 sammanträden under den granskade perioden har erhållit uppföljning om ekonomiskt 
läge.  

Vi konstaterar att den ekonomiska uppföljningen redogör för utfall för perioden, prognos för helåret 
samt uppföljning per verksamhet med kommentarer till eventuella avvikelser. Den ekonomiska 
uppföljning som sker och redovisas till nämnden anges av de intervjuade vara av god kvalitet. 

2.7. Revisionsfråga 7 
Vidtar utbildnings- och kulturnämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans? 

2.7.1. Iakttagelser 
I dokumentet Budget med plan för 2020-2022 anges att en åtgärdsplan omgående ska upprättas 
och presenteras för nämnd och kommunstyrelse vid eventuell avvikelse mot budget.  

 
15 Instruktioner – Delårsbokslut per 31 augusti 2020, 2020-06-22.  
16 Budget med plan för 2020-2022 
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Av sammanträdesprotokoll framgår att kommunstyrelsen vid två tillfällen under åren 2019-2020, ett 
under 2019 och ett under 2020, har uppdragit utbildnings- och kulturnämnden att ta fram åtgärds-
planer för att nå en budget i balans. Protokollsgenomgången visar på att beslut avseende åtgärder 
och/eller åtgärdsplaner varken har fattats under 2019 eller 2020 av utbildnings- och kulturnämn-
den.  

Vid intervjuer med ansvarig politisk ledning för utbildnings- och kulturverksamheten anges att be-
slutad budget utgör den yttersta ram som verksamheten har att förhålla sig till. Inom den ramen 
behöver förvaltningen vidta åtgärder för att anpassa sin verksamhet till befintliga ekonomiska re-
surser. Nämnden tar löpande del av uppföljning av hur väl nämnden bedriver verksamheten inom 
beslutad budgetram. De intervjuande i den politiska ledningen anger att nämnden därutöver har 
avvaktat införandet av Stratsys för att få ett mer detaljerat underlag kring förklaring till budgetavvi-
kelser innan beslut av åtgärder fattas. Vidare anges att chef för utbildnings- och kulturförvaltningen 
muntligt föredrar vilka åtgärder som behöver vidtas samt inom vilka områden. Detta sker i sam-
band med ekonomisk uppföljning vid nämndens sammanträden och möjlighet finns då för nämnds-
ledamöter att ställa frågor kring exempelvis konsekvenser om en specifik åtgärd vidtas. Däremot 
finns inte någon upprättad punktlista med planerade och vidtagna åtgärder samt dess förväntade 
och faktiska effekter dokumenterad.  

Utöver ovan förklaras vid intervjuer att det hittills ej har funnits behov av att genomföra verksam-
hetsförändringar i nämnden. Om behov av verksamhetsförändringar föreligger anges att dessa ska 
ske på förvaltningsnivå inom respektive verksamhet.  

2.7.2. Bedömning 
Vår bedömning är att revisionsfrågan delvis är uppfylld. 

Vi grundar vår bedömning på protokollsgenomgång och genomgång av nämndens lämnade pro-
gnos för 2020.  

Granskningen visar att förvaltningen har till uppgift att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans 
utifrån beslutad budget. Nämnden i sig har inte beslutat om åtgärder och/eller åtgärdsplaner under 
åren 2019-2020 trots att nämnden vid två tillfällen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram 
åtgärdsplaner för en budget i balans.  

Vid genomgång av nämndens prognossäkerhet framgår att helårsprognosen per augusti år 2020 
indikerar på ett underskott om 1,4 mnkr. Presenterad helårsprognos är en klar förbättring jämfört 
med redovisat underskott år 2019 vilket indikerar att åtgärder har vidtagits på förvaltningsnivå för 
att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten. Vi kan dock konstatera att det minskade 
prognostiserade underskottet för 2020 jämfört med 2019 till delar även förklaras av den utökade 
budgetramen nämnden erhållit för 2020. Utifrån prognostiserat underskott 2020 är det väsentligt att 
nämnden säkerställer att åtgärder under kommande år vidtas för att nå en ekonomi i balans.  

För att underlätta spårbarhet av vidtagna åtgärder samt nämndens uppföljning av åtgärder rekom-
menderar vi nämnden att besluta om en åtgärdsplan innehållande uppgifter om planerade och 
vidtagna åtgärder samt dess förväntade och faktiska ekonomiska effekter.   

2.8. Revisionsfråga 8 
Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat ekonomiskt underskott? 

2.8.1. Iakttagelser 
Vid genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll kan konstateras att kommunstyrel-
sen vid flertalet tillfällen under perioden januari 2019 – december 2020 har fattat beslut hänförliga 
till utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska underskott.  
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2019-04-02 (§ 49) – Kommunstyrelsen beslutar att ge chef för utbildnings- och kulturförvaltningen 
samt ordförande i utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att vid kommunstyrelsens samman-
träde den 30 april 2019 redogöra för utökade kostnader. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 
30 april 2019 (§ 61) redovisade chef för utbildnings- och kulturförvaltningen nämndens ökade kost-
nader avseende framförallt gymnasieskolan.   

2019-04-30 (§ 61) - Kommunstyrelsen uppdrar utbildnings- och kulturnämnden att till ekonomiut-
skottet i maj 2019 ta fram en skriftlig åtgärdsplan. Vi har inom ramen för granskningen inte kunnat 
verifiera att en skriftlig åtgärdsplan avseende utbildnings- och kulturnämnden har presenterats vid 
ekonomiutskottet den 20 maj 2019, detta då sådan information saknas i ekonomiutskottets proto-
koll.   

2019-06-11 (§ 91) – Kommunstyrelsen beslutar att återrapportering av vidtagna och planerade 
åtgärder med anledning av utbildnings- och kulturnämndens underskott ska ske vid kommunstyrel-
sens sammanträde i september 2019. Vid sammanträdet den 10 september 2019 (§ 121) redovi-
sas arbetet inom arbetsmarknad och integration av enhetschef.  

2019-11-27 (§ 183) – Kommunstyrelsen godkänner förslag till åtgärdsplan vilken ska presenteras 
för utbildnings- och kulturnämnden den 4 december 2019.  

2020-04-28 (§ 67) – Kommunstyrelsen uppdrar utbildnings- och kulturnämnden att vidta åtgärder 
utifrån det prognostiserade underskottet. Åtgärdsplan ska presenteras vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 juni 2020. Vid sammanträdet den 16 juni 2020 (§ 108) presenterar förvalt-
ningschef för utbildnings- och kulturförvaltningen muntligt en åtgärdsplan utifrån prognostiserat 
underskott.  

Utöver ovan beslut avseende utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska situation har kommun-
styrelsen gett utbildnings- och kulturnämnden ytterligare två uppdrag.   

2019-04-02 § 51 – Utbildnings- och kulturnämnden erhåller i uppdrag att säkerställa antal 
barn/elever i förskola, grundskola och gymnasieskola presenterat per enhet och år under en längre 
tidsperiod.  

2020-03-31 § 50 – Utbildnings- och kulturnämnden erhåller i uppdrag utifrån prognostiserat under-
skott för våren 2020 att presentera utfallet av resursfördelningen.  

• Vilka åtgärder resursfördelningen ger ska redovisas.  

• Antal barn/elever i förskola, grundskola och gymnasieskola presenterat per enhet och år 
under en längre tidsperiod ska redovisas.  

Vid intervjuer med ansvariga i kommunstyrelsens politiska ledning anges att kommunstyrelsen får 
återkoppling löpande kring vidtagna åtgärder och uppnådda effekter. Enligt de intervjuade har 
kommunstyrelsen, i avvaktan på att utbildnings- och kulturnämndens resursfördelningssystem 
Stratsys ska vara på plats, valt att inte ge nämnden ytterligare uppdrag med vidtagande av åtgär-
der för att nå en ekonomi i balans. 

Vidare kan utifrån protokollsgenomgång konstateras att kommunstyrelsen under granskad period 
kontinuerligt erhållit ekonomisk uppföljning, dels avseende sin egen verksamhet dels avseende 
respektive nämnd. Den ekonomiska uppföljning som kommunstyrelsen tar del av från respektive 
nämnd föredras normalt av ekonomichef, men vid negativa avvikelser mot budget föredras den av 
förvaltningschef. Oavsett vem som föredrar sker dragningarna muntligt och innehåller ekonomiskt 
utfall, helårsprognos samt en jämförelse mellan prognos och budget per verksamhet och för 
nämnden totalt. Dessutom sker kontinuerliga rapporteringar kring vilka åtgärder som har vidtagits 
på förvaltningsnivå samt vilka åtgärder som diskuteras och planeras.  
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2.8.2. Bedömning 

Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld.  

Vi grundar vår bedömning på protokollsgenomgång och efterföljande intervju med den politiska 
ledningen.  

Kommunstyrelsen har både under 2019 och 2020 gett utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag 
att presentera en åtgärdsplan för att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten. Av proto-
kollsgenomgång samt av intervjuer framgår att någon dokumenterad åtgärdsplan för utbildnings- 
och kulturnämnden ej finns upprättad.  

Vidare har kommunstyrelsen genom att besluta om slutlig års- och flerårsbudget 2020-2022 före-
slagit för kommunfullmäktige att fatta beslut om utökad budgetram för att möjliggöra för nämnden 
att nå en ekonomi i balans. Utöver ovan har vi kunnat konstatera att kommunstyrelsen kontinuerligt 
följer utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska situation. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att utbildnings- och kulturnämnden upprättar 
och dokumenterar en åtgärdsplan innehållande planerade och vidtagna åtgärder samt dess för-
väntade och faktiska ekonomiska effekter.   
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 Bilagor 
3.1. Bilaga 1 
Nedanstående bild visar utbildnings- och kulturnämndens förvaltningsbudget för år 2020. 
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2021-02-03 
 
 
Cecilia Axelsson 
 
 

  
 

Casper Wessén 

Uppdragsledare och projektledare  Projektmedarbetare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på upp-
drag av Ockelbo kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som fram-
går av projektplan. 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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Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-17 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18 Dnr 2021/00048  

PwC - Granskning av ekonomistyrning inom 
utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområden. 
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 
1. Rapporten läggs till handlingarna.  
2. Förvaltningen ges uppdrag att utifrån genomförd granskning återkomma  

till UKN i juni månad med förslag på åtgärder för att förbättra den 
ekonomiska styrningen. 

 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun 
genomfört en granskning avseende kommunstyrelsens och utbildnings- och 
kulturnämndens arbete för en ekonomi i balans inom utbildnings- och 
kulturnämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-03-05.    
PwC granskningsrapport. 
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Kommunkontoret 
Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-04-08 

Referens 
KS 2021/00061  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslag - Gratis arbetsskor till anställda inom 
vården 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ockelbo kommun har mottagit ett medborgarförslag om att erbjuda personal 
inom vården gratis arbetsskor.  
Bedömning 
Frågeställningen är inte en fråga för kommunfullmäktige utan det ska lösas 
mellan parterna. Förmåner såsom fria arbetsskor ska diskuteras mellan 
arbetsgivare och arbetstagarparterna, varvid denna fråga hänförs till 
arbetstagarorganisationen för vidare beredning. 
                         

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 9                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

116



Ärendenummer: #2236 | (signerad) | Datum: 2021-01-29 04:48 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #2236 | (signerad) | 2021-01-29 04:48

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 om att införa fria arbetsskor i vården. Vi inom vården i Ockelbo önskar fria 
arbetsskor, och ger vårt hopp till politiken. Vi går på en dag väldigt långa sträckor, och nöter 
därmed på privata skor då dessa inte ingår i "arbetskläder" som arbetsplatsen märkligt nog inte 
står för. Många av oss har inte heller den bästa ekonomin i och med vårdlön, och många gånger 
går vi alldeles för länge i samma skor med värk i fötter som resultat. För mig som skribent av 
medborgarförslaget och många utav mina kollegor, skulle det självklara och förhoppningsvis 
positiva beslutet om att vi får fria arbetsskor i vården komma till gagn för många utav oss. Det 
skulle även komma kommunen till gagn som helhet, med troligen färre sjukskrivningar och bli 
en mer attraktiv arbetsplats. Vi jobbar med hela kroppen, och fötterna är inget undantag utan 
även dem har stor arbetsbörda. Det är även en jämställdhetsfråga, då mansdominerade yrken 
oftast, om inte nära på alltid, innefattar fria arbetsskor från arbetsgivare. Jag och mina kollegor 
hoppas på ett positivt beslut från er politiker i denna fråga. Mvh Maria Öquist anställd 
undersköterska på bysjöstrand

Motivering

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

Min motivering är att arbetsskor skall också räknas in i fria arbetskläder

2. Övrigt
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Ärendenummer: #2236 | (signerad) | Datum: 2021-01-29 04:48 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon
0761680121

 E-postadress
zingolight@hotmail.com

 Telefon
0761680121

 Postnummer och ort
816 31 Ockelbo

 Adress
NORRMURSVÄGEN 29

 För- och efternamn
Anna Gabriella Maria Öquist

 Personnummer

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Anna Gabriella Maria ÖquistNamn: 
Person ID: 

2021-01-29 04:48Datum: 
3F74E83980E826F44480C5832181630641429A50Signerad checksumma: 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-04-12 

Referens 
KS 2021/00245  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Fyllnadsval - ledamot Stiftelsen Wij Trädgårdar  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
XX – ledamot. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Marit Rempling (C) har i skrivelse 2021-03-31 avsagt sig sitt uppdrag som 
ledamot i stiftelsen Wij trädgårdar från och med 1 juni 2021.                         
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-04-12 

Referens 
KS 2021/00005  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
 Tillkommande taxor simhallen 
 Svar på medborgarförslag – Gratis arbetsskor till anställda inom 

vården 
 Fyllnadsval Stiftelsen Wij Trädgårdar 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-04-12 

Referens 
KS 2021/00006  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 
IP-området    O Johansson 
Corona/Covid-19 – aktuell situation  M Lindblom 
Process rekrytering av kommunchef  M Wåhlström 
Kommunen som arbetsförmedlare  T Larsson 
ESF-projekt Extra stöd   T Larsson 
Rapportering från företagsdialoger  M Ekström 
Samverkan Gävleborg 2022-2024  A-K Sundelius 
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