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 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet antas. 
2. Ändringar ska börja gälla den 1 januari 2022. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 
mättjänster. 
För fastighetsrättsliga uppdrag för Sandvikens kommun finns en egen taxa 
framtagen som gäller när den kommunala lantmäterimyndigheten genomför 
dessa uppdrag. Den taxan är därmed beslutad av chefen för den kommunala 
lantmäterimyndigheten. Fastighetsrättsliga uppdrag är t.ex. 
fastighetsägarförteckning, servitutsutredningar och andra 
fastighetsutredningar etc. 
För Hofors och Ockelbo kommun finns idag inte någon taxa för 
fastighetsrättsliga uppdrag. 
Under en längre period har inte uppdragsverksamheten prioriterats och nu 
när uppdragsverksamheten har återupptagits behöver taxan ses över för 
Sandviken samtidigt som en taxa behöver beslutas för Ockelbo och Hofors 
kommun. 
För att kunna utföra uppdragen i alla tre kommuner kommer uppdragen 
framöver genomförs av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
och inte av den kommunala lantmäterimyndigheten som enbart verkar i 
Sandviken. Med det behöver en taxa tas fram och beslutas av respektive 
kommuns kommunfullmäktige. 
Genom omvärldsbevakning har det visats sig att andra kommuner valt att 
lägga in taxan för fastighetsrättsliga uppdrag i sin taxa för verksamhet enligt 
plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet. Då det finns en naturlig 
koppling mellan kart- och mättjänster föreslås därmed uppdragtaxan 
återfinnas i taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet Föreslagen ändring berör enbart bilaga C - Taxetabeller för 
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kart- och mätverksamhet, där en ny tabell, C 8, är föreslagen. Förslaget är att 
fastighetsrättsliga uppdrag ska ske med timdebitering med samma 
handläggningskostnad per timme som övrigt ärenden i aktuell bilaga vilket 
är 1 170 kr. Upphävande av befintlig taxa för fastighetsrättsliga uppdrag 
kommer ske av chefen för den kommunala lantmäterimyndigheten, 
Sandviken, inför att denna föreslagna ändring träder i kraft 1 januari 2022. 
                         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06, VGS-2021-139 
Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet med förslag till ändringar markerad                          

Beslutet ska skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
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KOMMUNAL TAXA 
FÖR X KOMMUN 

  

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 
Kommunfullmäktiges beslut den X, § X,  reviderad den X, § X 
Denna taxa meddelas med stöd av 12 kap. 8 och 9 §§ Plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnds kostnader för  

A. 
1. beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

B. 
1. planbesked, 
2. upprättande av detaljplaner, planprogram och 
områdesbestämmelser. Avgiften tas ut via planavtal eller i 
samband med bygglov. 

C. 
1. upprättande av nybyggnadskarta, grundkarta och 
fastighetsförteckning, 
2. utstakning, 
3. övrig kart- och mätverksamhet inklusive uppdragsverksamhet. 
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Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

2 § Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna i bilaga A 
(Taxetabeller för lov, anmälan mm), bilaga B (Taxetabeller för 
planavgift och planbesked), bilaga C (Taxetabeller för kart- och 
mätverksamhet).  

Areabestämning 
I de fall där beräkning av BTA, BYA och OPA förekommer, 
används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 

Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet kommer in 
med undantag för planavgift i samband med planavtal. Där baseras 
avgiften på den taxa som gäller vid planavtalets ingående. 

Ändring av gällande lov 
För ansökan om att göra ändring i ett tidigare beviljat gällande lov 
utgår avgift enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om nämnden 
finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan 
avgiften grundas på timdebitering. 

Förnyelse av lov 
För ansökan om förnyelse av ett tidigare beviljat gällande lov utgår 
avgift enligt tabell A 9. Med förnyelse av lov avses prövning på 
befintliga handlingar och att ansökan har kommit in innan det 
gamla lovet har upphört att gälla. 

Tidsbegränsade bygglov 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 
kap. 33 § PBL) som för ett permanent bygglov för motsvarande 
åtgärd. 

Om förhandsbesked finns 
Om ett gällande förhandsbesked för åtgärden finns när ansökan 
kommer in, ska avgift tas ut som för planenligt bygglov även om 
det är planavvikelse eller utanför planlagt område. Förutsatt att 
förhandsbeskedets villkor följs. 

 

6



 
   

 

 

 Flera olika åtgärder i samma ärende 
Om ett ärende om lov och/eller anmälan innehåller flera olika typer 
av åtgärder ska full avgift betalas för åtgärden som medför högst 
avgift med tillägg av 50 procent av summan av den åtgärd som 
medför näst högst avgift. För övriga åtgärder tas ingen avgift ut. 
Detta under förutsättning att allt ingår i samma ansökan.  

Flera byggnader i samma ärende 
Om ett ärende som härrör till tabell A 2 rör flera byggnader ska 
deras area räknas samman och avgift tas ut enligt tabell A 2. 
Undantag  om avgiften blir lägre genom att räkna varje byggnad 
för sig. 

Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas 
avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per 
timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Avgift 
tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd tid. I ärenden med 
timdebitering tas avgift för nedlagd tid fram till huvudbeslutet ut i 
det beslutet, för tid nedlagd under genomförandeskedet tas avgift ut 
i samband med slutbesked. 
Timdebitering används även om en åtgärd inte kan hänföras till en 
särskild grupp i tabellerna.  

Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är  

• 1 170 kronor för ärenden i bilaga A   
• 1 270 kronor för ärenden i bilaga B 
• 1 170 kronor för ärenden i bilaga C 

Avgift under kvällar, helgdagar, m.m. 
Om arbete, på beställarens/exploatörens begäran, utförs vardagar 
mellan klockan 18.00 och 06.00, lördagar, söndagar, helgdagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton och 
midsommarafton, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie avgift. 
Gäller både vid timdebitering och för fasta avgifter. 

Reducering under vintersäsongen 
Avgifterna i bilaga A (Taxetabeller för lov, anmälan mm) 
reduceras med 20 % för ärenden som inkommit och 
komplettförklarats under perioden första november till och med 
den sista februari. 

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning  
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas 
avgift ut som timdebitering för den handläggningstid som har lagts 
ner i ärendet, om inte annat framgår av tabell A 17 – A 19.  
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Höjning/sänkning av avgift 
Finner Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd att det finns 
skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 
nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag rätt att 
besluta om detta. 

Tjänstegaranti 

3 § Avgiften för respektive ärende kan reduceras med 10 % i enlighet 
med de tjänstegarantier som beslutas i separat ärende av Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Reducering via 
tjänstegarantier sker efter överskridande av garanterad 
handläggningstid för preciserat ärende. 

Betalning av avgift m.m. 

4 § Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren/exploa-
tören mot faktura när denne tillställts Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd beslut, då beställd handling levererats 
eller beställd åtgärd vidtagits.  
Betalning av planavgift enligt avtal ska ske enligt de villkor som 
anges i avtalet.  
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills 
betalning sker. 
Avgift får även tas ut i förskott. 

Icke utnyttjade bygglov/anmälan 
Bygglovs- och anmälningsavgiften tas normalt ut i samband med 
huvudbeslutet. Därmed tas avgift för vissa åtgärder ut i förskott. 
Om åtgärden inte genomförs innan beslutet förfallit eller upphävts 
av högre instans återbetalas, om sökanden begär det den del av 
avgiften som berör åtgärder som ännu inte utförts av nämnden. En 
sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att beslutet 
förfallit. Ingen ränta betalas ut. 

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

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020 och de senaste ändringarna den 
1 januari 2022.  

Bilagor 
A – Taxetabeller för lov, anmälan mm  
B – Taxetabeller för planavgift och planbesked 
C – Taxetabeller för kart- och mätverksamhet 
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A
A 1

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 1.1 Planenligt 26 910 kr 8 190 kr

A 1.2 Planavvikelse 32 175 kr 13 455 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 33 345 kr 14 625 kr

A 1.4 Planenligt 25 740 kr 7 020 kr

A 1.5 Planavvikelse 31 005 kr 12 285 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 32 175 kr 13 455 kr

A 1.7 Planenligt 11 700 kr 7 020 kr

A 1.8 Planavvikelse 16 965 kr 12 285 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 18 135 kr 13 455 kr

A 1.10 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 1.11 Planavvikelse 20 475 kr 9 945 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 15 210 kr 4 680 kr

A 1.13 Planenligt 7 020 kr 4 680 kr

A 1.14 Planavvikelse 11 700 kr 9 360 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 7 020 kr 4 680 kr

A 1.16 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 1.17 Planavvikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 1.19 Planenligt 7 020 kr 4 680 kr

A 1.20 Planavvikelse 9 360 kr 7 020 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 7 020 kr 4 680 kr

A 1.22 Planenligt 11 700 kr 4 095 kr

A 1.23 Planavvikelse 14 040 kr 6 435 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 11 700 kr 4 095 kr

A 1.25 Planenligt 5 850 kr 4 095 kr

A 1.26 Planavvikelse 8 190 kr 6 435 kr

A 1.27 Utanför planlagt område 5 850 kr 4 095 kr

A 1.28 Planenligt 11 115 kr 2 925 kr

A 1.29 Planavvikelse 12 285 kr 4 095 kr

A 1.30 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 1.31 Planavvikelse 5 850 kr 4 095 kr

Taxetabeller för lov, anmälan mm
Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad av 
komplementbyggnad samt 
enkel tillbyggnad av 
bostadshus, såsom altan, 
uterum, farstukvist, carport.

Med tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus 
med högst två bostäder

Nybyggnad av 
komplementbyggnad

Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Nybyggnad av ett en- eller 
tvåbostadshus

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad av bostadshus

Utan tekniskt samråd

Fasad- eller takmaterialbyte, 
omfärgning/kulörbyte eller 
annan ändring som påverkar 
byggnadens utseende
(PBL 9 kap 2 § p 3 c)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd
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A 1.32 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 1.33 Planavvikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 1.34 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 1.35 Planenligt 7 020 kr 4 680 kr

A 1.36 Planavvikelse 11 700 kr 9 360 kr

A 1.37 Utanför planlagt område 11 700 kr 9 360 kr

A 1.38 14 625 kr 4 095 kr

A 2

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 2.1 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 2.2 Planavvikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 2.4 Planenligt 9 360 kr 4 680 kr

A 2.5 Planavikelse 14 040 kr 9 360 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 14 040 kr 9 360 kr

A 2.7 Planenligt 28 080 kr 9 360 kr

A 2.8 Planavvikelse 32 760 kr 14 040 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 36 270 kr 17 550 kr

A 2.10 Planenligt 14 040 kr 8 190 kr

A 2.11 Planavikelse 19 890 kr 14 040 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 23 400 kr 17 550 kr

A 2.13 Planenligt 43 290 kr 19 890 kr

A 2.14 Planavvikelse 56 160 kr 32 760 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 62 010 kr 38 610 kr

A 2.16 Planenligt 64 350 kr 31 590 kr

A 2.17 Planavikelse 77 220 kr 44 460 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 83 070 kr 50 310 kr

A 2.19 Planenligt 84 240 kr 43 290 kr

A 2.20 Planavikelse 97 110 kr 56 160 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 102 960 kr 62 010 kr

A 2.22 Planenligt 106 470 kr 54 990 kr

A 2.23 Planavikelse 125 190 kr 73 710 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 136 890 kr 85 410 kr

A 2.25 Planenligt 14 040 kr 4 680 kr

A 2.26 Planavvikelse 18 720 kr 9 360 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 18 720 kr 9 360 kr

A 2.28 Planenligt 7 605 kr 4 680 kr

A 2.29 Planavikelse 12 285 kr 9 360 kr

A 2.30 Utanför planlagt område 12 285 kr 9 360 kr

A 2.31 Planenligt 19 890 kr 7 020 kr

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

TIllbyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA)

Ärendetyp

Med tekniskt samråd
Ändrad användning till en- eller 
tvåbostadshus samt inreda 
ytterligare en bostad i 
enbostadhus (om lovpliktigt) 
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en 
och samma ansökan (gruppbebyggelse)

Med tekniskt samråd

Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA)

Nybyggnad  51-150 kvm 
(BTA+OPA)

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad  151-1000 kvm (BTA+OPA)¹

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)¹

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd
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A 2.32 Planavvikelse 25 155 kr 12 285 kr

A 2.33 Utanför planlagt område 25 155 kr 12 285 kr

A 2.34 Planenligt 11 115 kr 7 020 kr

A 2.35 Planavikelse 16 380 kr 12 285 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 16 380 kr 12 285 kr

A 2.37 Planenligt 30 420 kr 11 700 kr

A 2.38 Planavvikelse 39 195 kr 20 475 kr

A 2.39 Utanför planlagt område 39 195 kr 20 475 kr

A 2.40 Planenligt 18 720 kr 11 700 kr

A 2.41 Planavvikelse 27 495 kr 20 475 kr

A 2.42 Utanför planlagt område 27 495 kr 20 475 kr

A 2.43 Planenligt 46 800 kr 19 890 kr

A 2.44 Planavikelse 59 670 kr 32 760 kr

A 2.45 Utanför planlagt område 59 670 kr 32 760 kr

A 2.46 Planenligt 64 350 kr 31 590 kr

A 2.47 Planavikelse 77 220 kr 44 460 kr

A 2.48 Utanför planlagt område 77 220 kr 44 460 kr

A 2.49 Planenligt 71 370 kr 37 440 kr

A 2.50 Planavikelse 84 240 kr 50 310 kr

A 2.51 Utanför planlagt område 84 240 kr 50 310 kr

A 2.52 Planenligt 13 455 kr 3 510 kr

A 2.53 Planavikelse 16 965 kr 7 020 kr

A 2.54 Planenligt 5 850 kr 3 510 kr

A 2.55 Planavikelse 9 360 kr 7 020 kr

A 2.56 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 2.57 Planavikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 2.58 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 2.59 Planenligt 7 605 kr 4 680 kr

A 2.60 Planavikelse 12 285 kr 9 360 kr

A 2.61 Utanför planlagt område 12 285 kr 9 360 kr

A 2.62 Planenligt 28 080 kr 11 700 kr

A 2.63 Planavikelse 32 760 kr 16 380 kr

A 2.64 Utanför planlagt område 32 760 kr 16 380 kr

A 2.65 Planenligt 17 550 kr 11 700 kr

A 2.66 Planavikelse 22 230 kr 16 380 kr

A 2.67 Utanför planlagt område 22 230 kr 16 380 kr

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Fasad- eller takmaterialbyte, 
omfärgning/kulörbyte eller 
annan ändring som påverkar 
byggnadens utseende
(PBL 9 kap 2 § p 3c)

Tillbyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad  ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad  151-1000 kvm 
(BTA+OPA)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad  51-150 kvm 
(BTA+OPA)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)¹

Ändrad användning, inreda 
ytterligare bostad eller inreda 
ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, ≥101 
kvm  (BTA)
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Ändrad användning, inreda 
ytterligare bostad eller inreda 
ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, 0-100 
kvm (BTA)
(PBL 9 kap 2 § p 3 a-b)

Med tekniskt samråd
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A 3

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 3.1 4 680 kr 2 925 kr

A 3.2 7 605 kr 5 850 kr

A 3.3 293 kr 293 kr

A 3.4 585 kr 585 kr

A 4

A 4.1

A 4.2

A 4.3

A 4.4

A 4.5

A 4.6

A 4.7

Ärendetyp

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan

Ärendetyp

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor 
som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster 
eller torn

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är 
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre 
än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en 
vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, 
i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Avgift

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Timdebitering. I avgiften ska 
även verklig annonskostnad för  
kungörelse inräknas. 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar
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A 5

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 5.1 Planenligt 11 700 kr 4 680 kr

A 5.2 Planavvikelse 14 040 kr 7 020 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 14 040 kr 7 020 kr

A 5.4 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 5.5 Planavvikelse 9 945 kr 7 020 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 6 435 kr 4 680 kr

A 5.7 Planenligt 11 700 kr 4 680 kr

A 5.8 Planavvikelse 14 040 kr 7 020 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 14 040 kr 7 020 kr

A 5.10 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 5.11 Planavvikelse 9 945 kr 7 020 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 6 435 kr 4 680 kr

A 5.13 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 5.14 Planavvikelse 9 945 kr 7 020 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 6 435 kr 4 680 kr

A 6

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 6.1 5 265 kr 5 265 kr

A 6.2 5 265 kr 5 265 kr

A 7

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 7.1 Planenligt 4 095 kr 4 095 kr

A 7.2 Planavvikelse 5 265 kr 5 265 kr

A 7.3 Utanför detaljplan 5 265 kr 5 265 kr

A 7.4

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 

Transformatorstation

Utan tekniskt samråd

Parkeringsplatser utomhus

Förnyelse av lov om ansökan kommit in innan det gamla 
lovet upphört att gälla

Ärendetyp

Ändring och förnyelse av lov

Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ändring av lov om ansökan kommit in innan det gamla lovet upphört att gälla Enligt den tabell där 
åtgärden återfinns eller om 
motiverat timdebitering

Mur eller plank

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Ärendetyp
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A 8

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 8.1 Med tekniskt samråd 8 775 kr 5 850 kr

A 8.2 Utan tekniskt samråd 3 510 kr 3 510 kr

A 8.3 Med tekniskt samråd 9 360 kr 6 435 kr

A 8.4 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

A 8.5 Med tekniskt samråd 9 360 kr 6 435 kr

A 8.6 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.7 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.8 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.9 Med tekniskt samråd 8 190 kr 4 680 kr

A 8.10 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.11 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.12 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.13 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.14 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.15 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.16 Utan tekniskt samråd 3 510 kr 3 510 kr

A 8.17 Timdebitering Timdebitering

A 8.18 Med tekniskt samråd 16 380 kr 11 700 kr

A 8.19 Utan tekniskt samråd 4 680 kr 4 680 kr

A 8.20
Med tekniskt samråd

9 360 kr 5 850 kr

A 8.21
Utan tekniskt samråd

4 095 kr 4 095 kr

A 8.22
Med tekniskt samråd

11 700 kr 8 775 kr

A 8.23
Utan tekniskt samråd

4 680 kr 4 680 kr

A 8.24
Med tekniskt samråd

10 530 kr 7 605 kr

A 8.25
Utan tekniskt samråd

4 095 kr 4 095 kr

A 8.26 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.27 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

A 8.28 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.29 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

A 8.30 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.31 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

A 9

Ändring av  
komplementbyggnad till 
komplementbostadshus
(PBF 6 kap 5 § p 11)

Attefallstillbyggnad
(PBL 9 kap 4b § p 1)

Ändring som berör 
byggnadens bärande delar 
eller ändring av planlösning

Attefallstakkupa
(PBL 9 kap 4b § p 2)

Inreda ytterligare bostad i 
enbostadhus
(PBL 9 kap 4c §)

Ny- eller tillbyggnad av 
attefallshus - 
komplementbyggnad
(PBL 9 kap 4a §)

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Installation eller väsentlig 
ändring av anordning för 
ventilation

Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av ett vindkraftverk

Installation eller väsentlig 
ändring av hiss

Anmälningspliktiga åtgärder

Rivning av byggnad eller en 
del av byggnad

Installation eller väsentlig 
ändring av eldstad eller 
rökkanal

Nybyggnad eller tillbyggnad, 
vid minskad lovplikt

Ärendetyp

Ny- eller tillbyggnad av 
attefallshus - 
komplementbostadshus
(PBL 9 kap 4a §)

Installation eller väsentlig 
ändring av anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp

Underhåll av byggnadsverk med skyddsbestämmelser (q-märkning)

Ändring av byggnad som 
väsentligt påverkar 
brandskyddet
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Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 9.1 Planenligt 9 360 kr 2 340 kr

A 9.2 Planavvikelse 11 115 kr 4 095 kr

A 9.3 Planenligt 4 095 kr 2 340 kr

A 9.4 Planavvikelse 5 850 kr 4 095 kr

A 10

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL
A 10.1 9 360 kr 3 510 kr

A 10.2 5 265 kr 3 510 kr

A 11

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 11.1 BTA 0 - 1 000 kvm 14 040 kr 14 040 kr

A 11.2 BTA  ≥ 1001 kvm 18 720 kr 18 720 kr

A 12

A 12.1

A 13

A 13.1

A 14

A 14.1
Avgift

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ingripandebesked

Utan takniskt samråd

Villkorsbesked

Förhandsbesked

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Marklov

Ärendetyp

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Avgift

Villkorsbesked

Timdebitering

4 680 kr

Extra arbetsplatsbesök

Avgift
Timdebitering

Ingripandebesked

Rivningslov
Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Förhandsbesked
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A 15

A 15.1

A 15.2

A 16

A 16.1 Andra tids- eller 
kostnadskrävande åtgärder

A 17

A 17.1 Avslag

A 18

A 18.1 Avskrivning

A 18.2

A 19

A 19.1 Avvisning

Avgift
I enlighet med tillämplig 

tabell
Timdebitering

Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller
Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

Avvisning

Avskrivning

Avslag

Avgift fram till och med 
huvudbeslut i enlighet med 
tillämplig tabell

Avgift
Timdebitering

Ingen avgiftAvskrivande av lov- eller anmälansärende som avser åtgärd som ej är lov- eller 
anmälningspliktig.

Ärendetyp

Avgift

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avgift

Timdebitering

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp Avgift

Ärendetyp
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B. 
B 1

Avgift
B 1.1 Planbesked, positivt och negativt

Avgiften debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från 
kommande planavgift vid upprättande av detaljplan.

16 510 kr

 B 2

Avgift
I samband med ny planläggning tas planavgift ut i förskott och slutregleras vid beslut 
om att planen antas, godkänns eller upphävs. Förskottsavgift tas ut enligt följande 
princip: 25 % vid planstart, 50 % vid samråd och  25 % efter antagandet.

I planavtalet ingår en betalningsplan som är till för att fördela kostnaderna över 
planarbetets gång. Planavtalet reglerar också betalningsskyldigheten i händelse av att 
planarbetet avbryts med mera.

Alla utredningar som krävs som underlag för planarbetet betalas av byggherren.

Planavtal tecknas med den som vill att kommunen ska upprätta en ny detaljplan, eller 
ändra en befintlig detaljplan. Planavtalet specificerar betalningsvillkor och parternas 
åtagande i övrigt. Vid upprättande av planavtal ska planavgiftens belopp i första hand 
baseras på de fasta priserna i tabellen. I fall då det inte går att definiera en brutto- 
eller öppenarea, exempelvis vid upprättande av detaljplan för att skapa en park eller 
bygga en väg, eller då fasta priser av andra skäl inte är tillämpbara, kan timdebitering 
tillämpas.

Fasta priser baserat på area
I avgiften ingår inte kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning. Avgift för 
planbesked ingår inte heller i avgiften.
Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive 
bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatören
vill få prövad i planläggningen.

B 2.1 0-500 92 710 kr
B 2.2 501–1 000 149 860 kr
B 2.3 1 001–2 000 210 820 kr
B 2.4 2 001–3 500 241 300 kr
B 2.5 3 501–5 000 285 750 kr
B 2.6 5 001–10 000 368 300 kr
B 2.7 10 001–15 000 450 850 kr
B 2.8 15 001–20 000 533 400 kr
B 2.9 Kostnadstillägg per påbörjad 5 000 intervall utöver 20 000 till maximalt 50 000 82 550 kr

B 2.10 50 001 eller mer 1 028 700 kr
Timdebitering för planarbete

B 2.10 Brutto- eller öppenarea går inte att definiera eller andra skäl när fast pris inte är 
tillämpbart

Timdebitering

Planavgift som avser upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser
B 2.11 Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre fastighetsplan, 

tomtindelningsbestämmelser) vid standard planförfarande som sker
genom ändring genom tillägg till gällande detaljplan. Inga andra bestämmelser 
ändras. En eller ett fåtal fastigheter.

Timdebitering

Övriga planavgifter
B 2.12 Områdesbestämmelser Timdebitering
B 2.13 Planprogram Timdebitering

Taxetabeller för planavgift och planbesked
Planbesked

Ärendetyp

Planavgift för planarbeten som regleras i planavtal

Ärendetyp

17



B 3
Avgift

I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal, tas avgift ut i samband med 
bygglov och senast vid beslut om startbesked. Gäller detaljplaner som antagits med 
stöd av PBL.

Planavgift tas inte ut inom områden med områdesbestämmelser enligt PBL.

Planavgift tas ut för planer där fastighetsindelningsbestämmelser införts eller 
upphävts i syfte att tillåta en förändrad fastighetsindelning i ett område. Det gäller 
även planer från tiden före PBL, som ändrats genom tillägg.

Planavgiften består av fasta priser för ärenden som rör en- och tvåbostadshus och 
komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus. För övriga byggnader och 
anläggningar tas planavgift ut baserat på area i kvadratmeter (bruttoarea + 
öppenarea).

Planavgift tas endast ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder, alltså inte för 
exempelvis friggebodar. Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan 
(9 kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap.33 § PBL). Planavgift kan 
dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen 
(tolkningsutrymme).

Planavgift för en- och tvåbostadshus, tillbyggnad och/eller komplementbyggnader
B 3.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 

sammanglagt max 100 kvm
23 850 kr

B 3.2 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive komplementbyggnader, 
sammanglagt större än 100 kvm

57 240 kr

B 3.3 Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus, max 50 kvm i 
separat ärende

0 kr

B 3.4 Tillbyggnad och/eller komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshu, 51-100 kvm i 
separat ärende

14 310 kr

B 3.5 Mycket enkla anläggningar/byggnader, t.ex. taktäckta uteplatser som inte är 
bygglovsbefiade, skärmtak, glasade uteplatser, förråd, nätstationer och liknande, 
max 100 kvm i separat ärenden

14 310 kr

Area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea) för byggnader, anläggningar inklusive 
bygglovpliktiga komplementbyggnader. Gäller både nybyggnad och tillbyggnad.

B 3.6 1-50 19 080 kr
B 3.7 51-100 28 620 kr
B 3.8 101-200 38 160 kr
B 3.9 201-300 47 700 kr

B 3.10 301-400 66 250 kr
B 3.11 401-700 94 870 kr
B 3.12 701-1 000 123 490 kr
B 3.13 1 001-2 000 171 190 kr
B 3.14 2 001-3 000 218 360 kr
B 3.15 3 001-4 000 266 060 kr
B 3.16 4 001-6 000 322 770 kr
B 3.17 6 001-8 000 417 640 kr
B 3.18 8 001-11 000 474 880 kr
B 3.19 11 010-15 000 593 600 kr
B 3.20 Därutöver för varje 5 000-intervall 108 120 kr

Övriga byggnader

Planavgift för gällande planer
Ärendetyp
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C
C 1

Avgift

C 1.1 Normal nybyggnadskarta 11 408 kr

C 1.2 Förenklad nybyggnadskarta 2/3 av kostnaden enligt 
C 1.1

C 1.3 Normal nybyggnadskarta 11 408 kr

C 1.4 Förenklad nybyggnadskarta 2/3 av kostnaden enligt 
C 1.3

C 1.5 Normal nybyggnadskarta 4 680 kr

C 1.6 Förenklad nybyggnadskarta 2/3 av kostnaden enligt 
C 1.5

C 1.7 Normal nybyggnadskarta Timdebitering, dock inte 
lägre än kostnaden för 
15 000 kvm enligt  C 1.5

C 1.8 Förenklad nybyggnadskarta Timdebitering, dock inte 
lägre än kostnaden för 
15 000 kvm enligt  C 1.6

C 1.9 Normal nybyggnadskarta 7 605 kr

C 1.10 Förenklad nybyggnadskarta 2/3 av kostnaden enligt 
C 1.9

C 1.11 Timdebitering

C 1.12 Timdebitering

I normal nybyggnadskarta ingår följande information: fastighetsindelning, 
rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag, 
markhöjder, arbetsfix, murar, staket, fornminnen och detaljer som i övrigt kan 
påverka byggytan. Gällande detaljplaner och bestämmelser har tolkats in 
tillsammans med uppgifter om infrastruktur för kommunala va-ledningar och 
fjärrvärme. 
Den förenklade nybyggnadskartan innehåller samma information som ovan 
förutom markhöjder, ledningar och arbetsfix.

Kontroll av karta enligt C 1

Uppdatering av karta enligt C 1

Ärendetyp

Taxetabeller för kart- och mätverksamhet

Nybyggnadskarta för alla åtgärder 
förutom de som listas i C 1.1 och C 1.2 
där kartbilden visar en yta på max 3 000 
kvm

Nybyggnadskarta för alla en- och 
tvåbostadshus oavsett fastighetens yta 
(ej gruppbyggda en- och tvåbostadshus)

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta där kartbilden visar en 
yta på mer än 15 000 kvm

Tillägg per tillkommande angränsande 
fastighet i samma beställning

Kontroll och uppdatering

Kostnadstillägg på nybyggnadskarta 
enligt C 1.3 och C 1.4 per påbörjad 
3 000 kvm utöver de första 3 000 kvm 
men maximalt 15 000 kvm
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C 2

Avgift

Area i hektar
C 2.1 15 794 kr
C 2.2 18 020 kr
C 2.3 21 942 kr
C 2.4 25 864 kr
C 2.5 29 892 kr
C 2.6 33 920 kr
C 2.7 37 948 kr
C 2.8 4 134 kr

C 2.9 Timdebitering

C 2.10 Timdebitering

C 3

Avgift

C 3.1 1 113 kr
C 3.2 2 226 kr
C 3.3 292 kr
C 3.4 286 kr

C 3.5 Timdebitering

Fastighetsförteckning

Ärendetyp

Tillägg per rättighet

Grundavgift 1 - 200 fastigheter
Grundavgift 201 eller fler fastigheter
Tillägg per fastighet

Uppdatering av fastighetsförteckning enligt C 3

Uppdatering av karta enligt C 2
Uppdatering

Uppdatering

9,1 - 10,0

Grundkartan baseras på en kvalitetskontrollerad form av baskarta och används 
som underlag när man gör en ny detaljplan.
Kvalitetskontrollen innebär att man extra noga går igenom att kartan stämmer med 
verkligheten. I grundkarta ingår normalt följande information: fastighetsindelning, 
rättigheter, byggnader, vägar, järnvägar, kraftledningar, sjöar, vattendrag, murar, 
staket och fornminnen samt nivåkurvor (höjddata) som skapats från lantmäteriets 
höjddata.

Avgift för upprättande av grundkarta utgår från arean på kartan, räknat i hektar. 
Stora ytor utan kartinformation räknas bort från arean.

Grundkarta

8,1 - 9,0

Ärendetyp

Kostnadstillägg på grundkarta utöver 10,0 hektar per påbörjad hektar
Inmätning av annat

0,1 - 4,0
4,1 - 5,0
5,1 - 6,0
6,1 - 7,0
7,1 - 8,0

Avgiften för fastighetsförteckning i samband med detaljplanering baseras på 
grundavgiften med tillägg för varje fastighet och rättighet.

Fastighetsförteckningar för annat ändamål än underlag till detaljplanering 
betraktas som fastighetsrättsligt uppdrag och faktureras enligt gällande taxa för 
fastighetsrättsliga uppdrag.

Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan

20



C 4

Avgift
C 4.1 Grovutstakning, för en- och 

tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

4 680 kr

C 4.2 Grovutstakning, för annat än en- 
och tvåbostadshus

8 190 kr

C 4.3 Finutstakning, för en och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

5 850 kr

C 4.4 Finutstakning, för annat än en- och 
tvåbostadshus

9 360 kr

C 4.5 Grovutstakning, för en- och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

439 kr

C 4.6 Grovutstakning, för annat än en- 
och tvåbostadshus

439 kr

C 4.7 Finutstakning, för en och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

731 kr

C 4.8 Finutstakning, för annat än en- och 
tvåbostadshus

731 kr

C 4.9
Grov- eller finutstakning för ny- och 
tillbyggnad, 13 hörn eller fler

Timdebitering, dock inte 
lägre än kostnaden för 
12 hörn enligt C 4.5 - C 
4.8

C 4.10 1 463 kr

C 4.11 1 170 kr

C 5

Avgift
C 5.1 2 340 kr
C 5.2 293 kr

C 6

Avgift
C 6.1 Timdebitering

Godkännande av sakkunnig/ansvarig person för utstakning/inmätning i egen 
regi

Utstakning¹

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Objekt, 1 - 4 hörn
Tillägg per hörn utöver de fyra första

Godkännande av sakkunnig/ansvarig person

Lägeskontroll (25 % moms tillkommer)

För ny- och tillbyggnad, 1-4 hörn

Tillägg per hörn utöver de 4 första, upp till 
12 hörn

Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen i samma bygglov

Gränsutvisning (25 % moms tillkommer)

Gränsutvisning
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C 7

Avgift
C 7.1 Timdebitering. 

För uppdrag som måste 
ske av mätlag sker 
debitering för 
mätpersonalens 
sammanlagda tid som 
lagts ner i ärendet.

C 8

Avgift

C 8.1 Timdebitering

Andra kart- och mätningstjänster (25 % moms tillkommer)

Uppdragsverksamhet

Fastighetsrättsliga åtgärder (25 % moms tillkommer)

Ärendetyp

fastighetsrättsliga uppdrag

För fastighetsbildning, t.ex. avstyckning, fastighetsreglering och 
fastighetsbestämning, finns särskild taxa, beslutad av lantmäterimyndigheten. 

För övriga fastighetsrättsliga uppdrag (fastighetsägarförteckning, 
servitutsutredningar och andra fastighetsutredningar etc.) tillämpas taxa för 
fastighetsrättsliga åtgärder nedan.

Ärendetyp
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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 
 
 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-09-06 

Diarienummer 
VGS-2021-139 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i  Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås 
besluta att 

1. anta ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet, 

2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2022. 

Ärendet 
Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 
mättjänster.  
För fastighetsrättsliga uppdrag för Sandvikens kommun finns en egen taxa 
framtagen som gäller när den kommunala lantmäterimyndigheten genomför 
dessa uppdrag. Den taxan är därmed beslutad av chefen för den kommunala 
lantmäterimyndigheten. Fastighetsrättsliga uppdrag är t.ex. 
fastighetsägarförteckning, servitutsutredningar och andra 
fastighetsutredningar etc. 
För Hofors och Ockelbo kommun finns idag inte någon taxa för 
fastighetsrättsliga uppdrag. 
Under en längre period har inte uppdragsverksamheten prioriterats och nu 
när uppdragsverksamheten har återupptagits behöver taxan ses över för 
Sandviken samtidigt som en taxa behöver beslutas för Ockelbo och Hofors 
kommun. 
För att kunna utföra uppdragen i alla tre kommuner kommer uppdragen 
framöver genomförs av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
och inte av den kommunala lantmäterimyndigheten som enbart verkar i 
Sandviken. Med det behöver en taxa tas fram och beslutas av respektive 
kommuns kommunfullmäktige. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum
2021-09-06 

Diarienummer
VGS-2021-139 

Sida 
2(2) 

Genom omvärldsbevakning har det visats sig att andra kommuner valt att 
lägga in taxan för fastighetsrättsliga uppdrag i sin taxa för verksamhet enligt 
plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet. Då det finns en naturlig 
koppling mellan kart- och mättjänster föreslås därmed uppdragtaxan 
återfinnas i taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet 
Föreslagen ändring berör enbart bilaga C - Taxetabeller för kart- och 
mätverksamhet, där en ny tabell, C 8, är föreslagen. Förslaget är att 
fastighetsrättsliga uppdrag ska ske med timdebitering med samma 
handläggningskostnad per timme som övrigt ärenden i aktuell bilaga vilket 
är 1 170 kr. 
Upphävande av befintlig taxa för fastighetsrättsliga uppdrag kommer ske av 
chefen för den kommunala lantmäterimyndigheten, Sandviken, inför att 
denna föreslagna ändring träder i kraft 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06, VGS-2021-139 
Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet med förslag till ändringar markerade 

Protokollsutdrag skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 

Underskrifter 

Yvonne Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-10-11 

Referens 
KS 2021/00003  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-09-15 – 2021-10-18 har följande delegationsbeslut 
fattats: 

• Verksamhetsansvarig trafik 2021-09-21 med stöd av punkt 1.13 Besluta 
om eller avslå rätten till skolskjuts enligt gällande skolskjutsreglemente 
avseende förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. 

• Kommunchef 2021-10-18 med stöd av punkt 2.9 Utse beslutsattestanter 
på verksamhetsnivå 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-10-11 

Referens 
KS 2021/00004  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2021-09-03 
• Gästrikerådet – Protokoll 2021-09-10 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2021-09-21 
• Utbildnings- och kulturnämnden 2021-09-22 – Protokollsutdrag § 54 – 

PwC – Granskning av ekonomistyrning inom utbildnings- och 
kulturnämndens ansvarsområden 

• Gästrike Vatten AB – Protokoll styrelsemöte 2021-10-07 
 
Länsstyrelsen – Gävleborgs läns författningssamling 
• Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Västerhällarnas 

naturreservat, Sandvikens kommun, samt föreskrifter för naturreservatet 
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Ekonomienheten 
Persson, Daniel, 0297-55568 
daniel.persson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-10-11 

Referens 
KS 2021/00075  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens månadsredovisning per september 2021.                         
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OCKELBO KOMMUN  

Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Sep Sep Sep

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      2 862 2 862 0 2 147 1 745 401

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 877 877 0 658 471 187

13 ÖVRIG VHT 714 714 0 536 264 272

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 150 2 500 -1 350 863 2 224 -1 362

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 535 2 535 0 1 901 1 745 156

33 TURISM 150 150 0 113 59 54

36 VGS 4 756 4 756 0 3 567 2 886 681

38 RÄDDNINGSTJÄNST           4 800 5 400 -600 3 600 3 833 -233

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 0 0

53 KOMMUNIKATIONER 9 550 9 550 0 7 163 7 286 -124

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 400 -50 263 348 -85

79 FÄRDTJÄNST 990 990 0 743 570 172

91 UTVECKLINGSMEDEL 2 000 2 000 0 1 500 368 1 132

93 KOMMUNADM 23 988 23 988 0 17 991 17 422 569

94 INTERNATIONELLT 100 100 0 75 4 71

96 PERSONALADM 1 964 1 964 0 1 473 1 063 410

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 56 786 58 786 -2 000 42 590 40 288 2 302

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 228 -228

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 6 640 6 640 0 4 980 4 999 -19

Summa AME/Integration 6 640 6 640 0 4 980 5 227 -247

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     430 430 0 323 330 -7

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 8 285 8 585 -300 6 214 6 215 -1

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0 863 576 287

93 KOMMUNADM 3 265 3 265 0 2 449 2 422 26

FASTIGHETER 3 950 4 350 -400 2 963 3 425 -463

Summa Teknikområdet 17 080 17 780 -700 12 810 12 968 -158

Summa kommunstyrelsen totalt 80 506 83 206 -2 700 60 380 58 483 1 896

Kommentarer:

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2021-09-30 visar på ett överskott om 1 896 tkr.

Det som sticker ut är planarbeten som vi sett redan tidigare. Främst är det översiktsplanen men även det löpande planarbetet 

avviker. Dessa poster är även med i årsprognosen. 

Räddningstjänsten avviker också och där vi har ett underskott från 2020 med i utfallet. I årsprognosen finns dessutom ett 

underskott för 2021 med.

Folkhälsa BRÅ har ökade kostnader för Securitasrondering som avvikelse i årsprognosen.  

Integration/Arbetsmarknad ligger tillsammans med ett litet underskott per augusti men årsprognosen är fortfarande +/- 0.  

På teknikområdet avviker saneringskostnaderna på Hästentomten samt vissa insatser vid Sjöbacken. Övriga fastigheter väger upp 

en del men på årsprognos finns en stor risk för avvikelse. 

Även yttresköttsel avviker just nu och årsprognosen är avhänget vad som händer med  snöröjning/halkbekämpning som just nu är 

ute på upphandling.  

Områden som eventuellt kan ge visst överskott är politisk verksamhet då distansmöten vart kostnadseffektiva. Även VGS, 

Utvekclingsmedel samt Bostadsanpassning ser ut att kunna ge lite överskott. 
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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-10-11 

Referens 
KS 2021/00076  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Nämndernas månadsredovisning per september 2021.                             
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OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden  Ekonomisk uppföljning

September Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos September September September

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 378 378 0 284 220 64

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 395 1 395 0 1 046 1 175 -129

KULTURSKOLA 3 366 3 366 0 2 525 2 433 92

SIMHALL 4 015 4 015 0 3 011 2 785 226

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 984 2 984 0 2 238 2 413 -175

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 221 221 0 166 68 98

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 746 3 746 0 2 810 2 704 106

FÖRSKOLEKLASS 3 164 3 164 0 2 373 2 320 53

FÖRSKOLA 38 099 38 099 0 28 574 27 962 612

FRITIDSHEM 3 138 2 988 150 2 354 2 096 258

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 652 1 852 800 1 989 1 340 649

GRUNDSKOLA 57 266 57 766 -500 42 950 41 242 1 708

VUXENUTBILDNING 12 422 12 422 0 9 317 9 052 265

GYMNASIESÄRSKOLA 2 150 2 150 0 1 613 1 596 17

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 1 022 1 022 0 767 819 -53

ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 109 -109

Summa UKN (exkl Gymnasiet) 136 018 135 568 450 102 014 98 334 3 680

GYMNASIESKOLA 24 139 26 739 -2 600 18 104 20 051 -1 947

Summa UKN totalt 160 157 162 307 -2 150 120 118 118 385 1 733

Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-09-30 visar att nämnden har ett överkott 

om 1 733 tkr efter 9 månaders verksamhet.

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

ekonomiska läge pga Covid -19. Därav underskott per september, men föräntad prognos 0.    

Förskola har ett budgetöverskott just nu, vilket består av tillfälligt ökade intäkter och mindre lokalkostnader än beräknat. 

Verksamheten förväntar personalkostnader som kommer att minska överskottet, samt verksamhetsanpassningar. Flertalet 

nyanställda förskollärare under hösten. Utifrån Corona rekommendationer, -personalkostnader för att hålla två förskolor öppen 

under sommaren. Prognos 0.

Fritidshem har mindre kostnader än budget. Fritidshem interkommunal och fristående fritidshem har haft färre elever än 

budgeterat. Prognos  +150 tkr.

Grundsärskola har mindre kostnader än budgeterat. Prognos +800 tkr.

Grundskolan har personalkostnader i balans mot statsbidrag och med givna antaganden om sjukfrånvaro pga covid-19. Övriga 

verksamhetskostnader ökar mot budget och orsakar underskott. Prognos -100 tkr.    

Grundskola interkommunal och grundskola fristående har fler elever än budgeterat iom placeringar. Interkommunal ersättning 

möter ökade kostnader för interkommunal skola. Fristående skola prognos -600 tkr. Total prognos -500 tkr.

Vuxenutbildningen har mindre personalkostnader än budgeterat. Nya rekryteringar i process. Prognos 0.

Gymnasieskolan har högre utbildningskostnader än budget. Snittpriset kostnad per elev har ökat de senaste två åren. 

Gymnasieskolan höll prognistiserat underskott om -1 000 tkr första halvåret. Andra halvårets kostnader beräknas öka då fler 

elever har börjat skolan under höstterminen. Ytterligare -1 600 tkr under andra halvåret. Prognos -2 600 tkr.
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OCKELBO KOMMUN 2021  
Socialnämnden

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos sept sept sept

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 427 0 320 231 89

31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 150 126 24

35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 -15 15

72 FAMILJERÄTT 300 300 0 225 224 1

712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 50 50 0 38 11 27

93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0
Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 977 977 0 733 577 156

INDIVID- O FAMILJEOMSORG

710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 366 9 366 0 7 025 7 833 -809

711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 6 374 6 574 -200 4 781 5 397 -617

713 INSATSER VUXNA 6 871 6 871 0 5 153 4 601 552

714 EKONOMISKT BISTÅND 7 000 7 200 -200 5 250 5 109 141
Summa IFO 29 611 30 011 -400 22 208 22 940 -732

VÅRD OCH OMSORG

771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 47 681 46 181 1 500 35 761 34 679 1 082

772 HANDLÄGGARENHETEN 2 641 2 841 -200 1 981 1 987 -6

773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 482 23 382 100 17 612 17 886 -275

774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -225 -225 0 -169 -213 44

775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 2 921 2 721 200 2 191 1 741 450

777 HEMSJUKVÅRD 12 447 12 847 -400 9 335 9 894 -559

778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 057 29 657 -600 21 793 22 306 -513

779 SOCIALPSYKIATRI 2 668 2 668 0 2 001 1 899 102
120 672 120 072 600 90 504 90 179 325

Summa SN totalt 151 260 151 060 200 113 445 113 696 -251

Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-09-30 visar ett underskott om -251 tkr.
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Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr 2021/00548  

Års- och flerårsbudget 2022-2024 
Ekonomiutskottets beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsens förslag till finansiella mål 2022 godkänns. 
2. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2022 
godkänns. 
3. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med 
föreliggande förslag med sammanställning enligt följande: 
 

Driftsbudget 2022 2023 2024 
Kommunstyrelsen 84 716 86 542 87 606 
Utbildning/kultur 165 171 168 419 171 506 
Socialnämnd 155 067 158 456 161 309 
Revision 787 802 817 
Valnämnd 100 50  
Summa driftsbudget 379 002 286 893 393 315 

    
 - varav Gymnasieskola 26 839 27 376 27 923 

    
    
Investeringsbudget 2022 2023 2024 
Kommunstyrelsen 12 250 7 900 6 900 
Utbildning/kultur 720 800 800 
Socialnämnd 300 300 300 
Summa Investeringsbudget 13 270 9 000 8 000 

    
 - varav Separata investeringsbeslut 5 270 1 000  

 
4. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram fr.o.m. 2022 med 2 050 000 kronor 
varav 200 000 kr avser friskvårdssatsning enligt förslag från 
Personalutskottet. Tilläggsbelopp för översiktsplan om 450 000 tkr för 2022 
samt 490 000 kr för 2023 tillkommer.  
5. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med 350 
000 kronor. 
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Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 
kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och 
handläggas separat. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller för 
gymnasieskolan en ökad ram fr.o.m. år 2022 med 3 500 000 kronor.  
7. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr.o.m. 2022 med 500 000 
kronor för riktad lönesatsning enligt förslag från Personalutskottet. 
8. Investeringsnivån fastställs till 11 000 000 kronor/år. För att finansiera 
kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8 000 000 kronor av 
den totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2022-2024. 
9. Internränta fr.o.m. 2022 fastställs till 1,5 %. 
10. Taxor och avgifter för 2022 godkänns. 
11. Ägardirektiv 2022 för Ockelbogårdar AB antas.  
12. Under 2022 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 
13. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor, jämte 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 
14. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 80 000 000 kronor, jämte 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  
15. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 
reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre 
betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 
16. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 
i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram 
(se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år) 
17. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente  
(§ 9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 
900 000 kronor (per objekt).  
18. Förslaget till års- och flerårsbudget 2022–2024 fastställs i övrigt. 
 
Jonny Lindblom (SD) och Stig Mörtman (M) deltar inte i beslut i ärendet. 
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Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiutskottet har i uppdrag att lägga fram förslag till 
kommunfullmäktige om års- och flerårsbudgeten för 2022-2024. Års- och 
flerårsbudgeten omfattar flertalet ärenden. Innan ekonomiutskottet lämnar 
förslag till års- och flerårsbudget 2022-2024 har överläggningar med 
nämndföreträdare genomförts. Budgeten ska vara i enlighet med god 
ekonomisk hushållning och balanskravet innebär att varje kommun måste 
upprätta en budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger 
kostnaderna.                     

Beslutsunderlag 
Budgethandlingar - Kommunstyrelsen, Utbildnings- och kulturnämnden, 
Socialnämnden, överförmyndarnämnden för Västra Gästrikland och Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-28 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 140 Dnr 2021/00548  

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 
2022-2024 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2022–2024 behandlas och 
diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober. 
 
Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M) och  
Dan Brodin (KD) deltar inte i beslut i ärendet. 
 

Ärendebeskrivning 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Förutsättningar 

Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2022 – 2024   
 

Fastställd budgetram 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 82 216 83 961 85 473 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
Sammanfattning 

Budget 2022 
Tillkommande behov (belopp i tkr) 

Översiktsplan och planarbeten 750 
Utbyte iPads 300 
GDPR 200 
E-arkiv 400 
Utökning Folkhälsa/Säkerhet 150 
Gästrike räddningstjänst 200 
Överförmyndarna 150 
AME / Integration 600 
Ökade kapitalkostnader 500 
Summa 3 250 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens mätbara mål 
KS 22-24 
Taxekatalog KS 2022 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-28 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Inlägg 
Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) 
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Ekonomienheten 
Persson, Daniel 
daniel.persson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-09-21 

Referens 
KS 2021/00548  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 
2022-2024 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2022–2024 behandlas och 
diskuteras vidare vid ekonomiutskottets sammanträde i oktober. 
                          

Sammanfattning av ärendet 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Förutsättningar 

Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2022 – 2024   
 

Fastställd budgetram 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 82 216 83 961 85 473 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
Sammanfattning 

Budget 2022 
Tillkommande behov (belopp i tkr) 

Översiktsplan och planarbeten 750 
Utbyte iPads 300 
GDPR 200 
E-arkiv 400 
Utökning Folkhälsa/Säkerhet 150 
Gästrike räddningstjänst 200 
Överförmyndarna 150 
AME / Integration 600 
Ökade kapitalkostnader 500 
Summa 3 250 
                         

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens mätbara mål 
KS 22-24 
Taxekatalog KS 2022 
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Ockelbo kommun 

Datum 
2021-09-21 

 
KS 1.1.1.5 
2021/00548 

Sida 
2(4) 

 

 

Ärendet 
Översiktsplan och löpande planarbete 
Den nya översiktsplanen finns inte med i budgeten och här skulle vi behöva 
ett tillskott för 2022 om 450 tkr och 2023 om 490 tkr. Detta ska ses som ett 
ettårigt tillägg för respektive år. 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 och de iPads vi har börjar bli slitna. Eftersom de 
iPads som används idag är avbetalade har vi just nu relativt låga 
driftskostnader på dessa. I och med ett byte till nya enheter kommer 
kostnaderna åter att öka. 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 250 tkr. Till detta kommer vid själva utbytet 
engångskostnader om ca 50 tkr  
 
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 
informationssäkerhet. Detta kan eventuellt leda till en viss ökning av de 
befintliga kostnader vi har för samverkan idag och det ser ut att behövas 
minst 200 tkr ytterligare i budget här. 
 
E-arkiv 
Projektet E-arkivet har varit på gång under några års tid men det är först nu 
vi börjar se kostnaderna av det. Här finns ett avtal om samarbete med Gävle 
kommun med både fasta och rörliga kostnader. Baserat på utfallet så här 
långt kommer finns ett behov om ytterligare 400 tkr i utökad ram här.    
 
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.  
 
Gästrike räddningstjänst  
En ny förbundsordning är på gång och med det kommer ökade kostnader för 
Ockelbo med ytterligare 200 tkr/år. 
 
Överförmyndarna  
Äskandet avser ökade kostnader för gemensamadministration och kommer i 
separat ärende. För Ockelbo innebär det en ökning med 150 tkr/år. 
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Datum 
2021-09-21 

 
KS 1.1.1.5 
2021/00548 

Sida 
3(4) 

 

 

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. Utöver det upphör två stora projekt vilket innebär 
att vi tappar finansieringen av två tjänster från sommaren och framåt. För 
2022 innebär det ett tapp på 600 tkr, se mer i separat bilaga. 
 
Övrigt att beakta  
 
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. 
 
Sanering Frankssons 
Sanering av den förorenade marken vid Frankssons såg har tidigare planerats 
till 2020 men har skjutits i tiden. Saneringskostnaden finns inte med i budget 
för perioden och kommer när den blir aktuell att riskera att belasta driften. 
Med hur mycket är i nuläget väldigt osäkert. 

Investeringsbudget 
Kommunstyrelsens investeringsram för 2022-2024 är i grund 6,9 mkr/år. En 
investeringsplan på ram kommer att presenteras på mötet för vidare 
diskussion. Vidare kommer kommunstyrelsen att ha kraftigt ökade 
kapitalkostnader under de närmsta åren då flera investeringsprojekt utöver 
ram kommer att aktiveras. I de fastigheter där det finns annan kommunal 
verksamhet kommer den ökade kostnaden att påverka dessa verksamheter 
genom höjd internhyra men för övriga poster kommer kostnaden att stanna 
på främst teknikområdet. För 2022 ser det ut att bli ökade kapitalkostnader 
på dryga 800 tkr. Endast delar kommer att kunna hämtas hem. 
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Utöver ram finns i separata beslut för perioden enligt nedan (tkr)  
 2022 2023 
Wij fastigheter 3 000 1 000 

Gång och Cykelplan 2 350  
 
Samt i övrigt fattade separata beslut som ännu ej aktiverats med totalt 41 289 
tkr för bla Wij Fastigheter, Gång- och Cykelplan, C-huset Värme och 
Ventilation samt MSB/Ledningsplats, Uggleboarena, Socialkontoret och 
Framtidens Centrum  
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KOMMUNSTYRELSEN

Kr / sida Gäller från 2010-01-01
Svart/vitkopia 2

Färgkopia 5

Fax 3

Gäller från 2021-01-01
Den som så önskar kan kostnadsfritt ta del av allmän handling i kommunens lokaler

Den som vill ha papperskopia på allmän handling betalar en avgift enligt tabell samt eventuellt porto. 

Svart/vit A4 Färg A4

Gratis 7 kr / sida

50 kr 7 kr / sida

2 kr / sida 7 kr / sida

Gäller från 2003-01-01
Kommunexploaterad bostadstomt för friliggande småhus 75 kr/kvm

Gäller från 2017-01-01
Felparkeringsavgifter 500 kr/dygn

Kr / max 4 h Gäller från 2005-01-01
250

400

200

400

Fullmäktige partier erlägger avgift KF 2003-03-10 §5

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas

Stora Vänortsrummet

Musikrumnmet

Gläntan

Taxor för kopiering och fax

Tomtpriser

Felparkeringsavgifter

Lokalhyror
Lilla Vänortsrummet

Avgift för utlämnande av kopia på allmän handling

Sida 1-9

Sida 10

Sida 11 -
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Gäller från 2013-01-01

Plats Kr / år Kr / mån Kr / dag

1 - 5 - 1 200 185

6 4 000 1 500 200

7 9 000 - -

Kr / år Kr / mån

1 500 300

10 000

Torghandelstaxa

Upplåtelsens ändamål

Marknadsstånd 9-16 kvm

Marknadsstånd 25 kvm

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

VA-Taxa

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

Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa

För taxa hänvisas till http://www.gastrikeraddningstjanst.se/

Kiosk/vagn med bygglov 28 kvm

Elavgifter

10 A 230 V

16 A 400 V

För dagsplatser är elanslutning till 230V inkluderat i priset.

För ideella föreningar, skolklasser och liknande tas ingen avgift ut, gäller plats 1-5.

Under valår inom perioden 1 aug – 30 sept tas ingen avgift ut för valstugor, gäller plats 1-5.

Under Ockelbo Sommar- & Vintermarknad hyrs torgplatser inte ut, gäller platserna 1-6. 
Torgplats 7 är undantagen från detta beslut eftersom platsen kräver bygglov.

Färdtjänsttaxa i Gävleborgs län
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OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2023 - 2024
Sammandrag driftbudget nettokostnader

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024

10 Nämnds- o Styrelseverksamhet 2 611      2 862      2 890      2 951      3 004      
11 Stöd till politiska partier 819         877         892         911         927         
13 Övrig politiskverksamhet 779         714         724         739         753         
30 Fysisk o teknisk planering 2 916      1 150      1 150      1 174      1 196      
32 Näringslivsfrämjande åtgärder 2 012      2 535      2 590      2 645      2 693      
33 Turismverksamhet 149         150         150         150         150         
36 VGS 3 890      4 756      4 954      5 059      5 150      
38 Räddningstjänst 4 621      4 800      4 880      4 984      5 073      
39 Kommunal beredskap -           -           -           -           
53 Kommunikationer 9 137      9 550      9 950      10 161    10 344    
71 Folkhälsa - BRÅ 351         350         360         360         365         
79 Färdtjänst 749         990         990         1 011      1 029      
91 Utvecklingsmedel 2 975      2 000      2 000      2 000      2 000      
93 Kommunadminstration 24 176    23 988    23 505    24 054    24 463    
94 Internationellt 3             100         100         100         100         
96 Personaladministration 1 780      1 964      1 860      1 899      1 934      

Summa kommunstyrelsen 56 968    56 786    56 995    58 199    59 181    

AME/Integration

21 Integration 1 240      -           -           -           -           
22 Arbetsmarknadsåtgärder 5 622      6 640      6 752      6 895      7 019      

Summa AME/Integration 6 862      6 640      6 752      6 895      7 019      

Teknikområdet

30 Fysisk o teknisk planering 1 228      430         435         440         445         
34 Vägar, gator, parkering 6 842      8 285      8 604      8 787      8 945      
77 Bostadsanpassning 856         1 150      950         970         988         
93 Kommunadminstration 2 791      3 265      3 270      3 339      3 400      

Fastigheter 14 309    3 950      5 210      5 331      5 495      
Summa teknikområdet 26 027    17 080    18 469    18 867    19 272    

Summa totalt 89 856    80 506    82 216    83 961    85 473    
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OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2023 - 2024

Sammanställning totalt -  års- och flerårsbudget 2022 - 2024

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
Driftbudget 2020 2021 2022 2023 2024
Intäkter 59 217 -     47 900 -     47 781 -     48 737 -     49 711 -     
Kostnader 149 074    128 406    47 781      48 737      49 711      
Netto 89 857      80 506      -             -             -             

Kapitalkostnad 16 571      15 884      16 694      17 294      17 000      

Personalkostnad        39 097           43 386           46 599           47 764           48 958    

Antal årsarb          60,45             63,45             66,80             66,20             66,20    

0 90 758      80 506      -            -            85 473      

Investeringsbudget, ram          6 900             6 900             6 900             6 900             6 900    

Separata beslut sen tidigare

Wij Fastigheter 3 000        1 000        

Gång och Cykelplan 2 350        

Total investeringram 12 250      7 900        6 900        

Sammanställning
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OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2023 - 2024

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
Verksamhet/projekt 2020 2021 2022 2023 2024

Ospecificerat           600              600              600              600    

Administration           300              300              300              300    

Fastigheter 6 000      6 000      6 000      6 000      

Wij Trädgårdar 4 500      3 000      1 000      

Gång och Cykelplan 1 800      2 350      

Totalt -           13 200    12 250    7 900      6 900      

Ram ink tillägg 11 600    6 900      12 250    6 900      6 900      

Avvikelse 6 300 -     -              1 000 -     -              

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan
Beskrivning

Kommunstyrelsens del av investeringsbudgeten är 6 900 tkr. Om övriga nämnder är i 
behov av medel reduceras kommunstyrelsens anslag motsvarande. Fördelning och 
behov diskuteras vidare i samband med långsiktig investeringsplan och i samband 
fastställande av kommunstyrelsens förvaltningsbudget.

Investering 2021 - 2023
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KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2022 

Trygga kompetensförsörjningen 

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

Mål Mätbart mål  

Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya 
medarbetare genom att erbjuda trivsamma ar-
betsplatser med utvecklingsmöjligheter.  

Sjuktal, Uttag av friskvårdspeng. 
Medarbetarenkät – aktuella mätetal 

Detta mål anges i personalberättelsen och behö-
ver inte anges här.  

Ett övergripande mål. 

Värna miljön 

I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar. 

Mål Mätbart mål  

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande. 

Statistik över resor med kollektivtrafik, kommun-
bilar respektive privatbilar. 

Minskat totalt resande med 15 %. Beräknings-
grund: perioden 1 januari 2019 till den 31 de-
cember 2022 

Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållande till 
andra färdsätt. 
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Utveckla samhället 

Ockelbo kommun ska vara tryggt, attraktivt och tillgängligt för alla att leva och verka i.  

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

Mål Mätbart mål  

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation genom 
kontinuerlig tillgång av byggklara tomter och lä-
genheter. 

Det ska finnas minst en byggklar tomt för flerbo-
stadshus till försäljning. 

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

Underlätta möjligheterna för företag att etablera 
sig i kommunen. 

Det ska finnas minst en tomt för företagsetable-
ring 

En tomt ska årligen finnas tillgänglig för före-
tagsetableringar. 

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har 
ökat. 

PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning 

Tillgång till bredband ska årligen öka vid jämfö-
relse med senaste mätningen från Post- och te-
lestyrelsen. 

Skapa större delaktighet, dialog och kommuni-
kation kring trygghetsfrågor 

Vilka/antal forum som skapats 

Vad säger utvärderingar om  hur deras syfte 
uppnåtts? 

En kartläggning av befintliga arbetssätt/metoder 

Öka antalet befintliga forum för dialog och kom-
munikation kring trygghetsfrågor. 
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Teknik som underlättar 

Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvå-
narna och organisationen 

Mål Mätbart mål 

Förenkla, kvalitetssäkra och effektivisera verk-
samhetsstödjande rutiner och processer i kom-
munen genom att mobilisera kommunens över-
gripande administration för att arbeta med ut-
veckling av interna e-tjänster i befintlig digital 
plattform. 

Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex 
samt via utvärdering. 

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

Torgför Ockelbo 

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

Mål Mätbart mål 

Nå fler invånare, besökare och företagare i digi-
tala forum.  

Antalet följare i sociala medier (Facebook & In-
stagram) 

Räckvidd och interaktion i sociala medier (Fa-
cebook & Instagram) 

Besök på ockelbo.se och Visitockelbo.se 

Öka antalet följare i sociala medier. 

Öka räckvidden och interaktionen i sociala me-
dier. 

Öka besöken på webben, samt e-tjänster 
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Ständiga förbättringar 

För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att arbeta med ut-
veckling, med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Mätbart mål  

Förbättra dialogen med företagare. 

Företagsklimatet i kommunen enligt svenskt nä-
ringslivs mätning 

Företagsklimatet i kommunen är enligt svenskt 
näringslivs mätning 

• Den bästa kommunen i länet varje år 

• Bland de 100 bästa i landet varje år  

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

Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens offici-
ella statistik. 

Arbetslösheten ska årligen minska. 

Medborgarna är nöjda med kvalitet och bemö-
tande i sina kontakter med kommunens verk-
samheter. 

Stickprovsmätningar av upplevelse/bemö-
tande/kvalitet i människors möten med kommu-
nens verksamheter.  

Medborgarundersökning ligger som grund för 
bedömning. Undersökningen kommer att ge-
nomföras vartannat år 

Analys och uppföljning av medborgarundersök-
ning 2019 enligt handlingsplan. 

Nästa medborgarundersökningar genomförs 
2021. 

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

Upprättad säkerhetspolicy 

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

 

 

52



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 33 Dnr 2021/00308  

Drifts och investeringsbudget 2022 samt års- och 
flerårsbudget 2022-2024 
Socialnämndens beslut 
Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2022 samt år och 
flerårsbudget 2022 – 2024 godkänns.  
 
1. Förslag till mätbara mål godkänns 
2. Förslag att SN äskar ytterligare 5 034 tkr för tillkommande kostnader 
personal samt byte av accesspunkter 
3. Förslag att samarbetet med AME skall fortsätta 2022 - 
1 mnkr/år (personer som har försörjningsstöd men ej är berättigade till 
extratjänst) 
4. Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på 300 tkr för 
2021  
5. Förslag till driftsbudget och investeringsbudget för 2022 samt års och 
flerårsbudget 2022 - 2024 godkänns* 
*Att beakta/känna till; 
Budgetförslaget innebär att ramen 2021, 151 260 tkr, 2022 ökar till  
154 567 dvs ökning på 2,2 % (3 307 tkr) 
Det riktade statsbidraget ” säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer” 3 036 tkr är inbakat i ramen för 2022. (även för 2023) 
Enligt regeringens regleringsbrev samt Socialstyrelsens anvisningar skall 
medlen användas till ”förbättringar och utveckling av verksamheten” inom 
vård och omsorg. Hur bidraget nyttjats skall återrapporteras till 
Socialstyrelsen. 
 Det föreligger flera utmaningar med detta upplägg. 
Ett exempel är 2022 års löneökning som förväntas bli runt 2,25 % dvs 2 100 
tkr. Kan det riktade statsbidraget nyttjas för sitt ändamål, förbättring och 
utveckling, när en stor del av uppräkningen åtgår till löneökning. En annan 
effekt blir att uppräkningen för IFO, LSS/SOL, stab samt 
handläggningsenheten blir minimal, 0,25 %, detta trots stort behov av 
tillskott främst inom IFO.      
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Bo Stenbeck (M), Liz Zachariasson (SD), Mats Söderlund (SD) deltar inte i 
beslutet avseende punkt 5.  

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2022 har tagits fram på den tilldelade ramen för 
Socialnämnden som är 154 567 tkr. (151 260 tkr 2021)       

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2021-09-16. 

Inlägg 
Jörgen Alkberg (S), Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD) 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige                          
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Callenmark, Johan 
Johan.callenmark@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-09-16 

Referens 
SOC 2021/00308  
 

  

 
 Socialnämnden 

 

Drifts och investeringsbudget 2022 samt års- och 
flerårsbudget 2023-2024 

Förslag till beslut 
Förslag till drifts- och investeringsbudget för år 2022 samt år och 
flerårsbudget 2022 – 2024 godkänns.  
 

1. Förslag till mätbara mål godkänns 

2. Förslag att SN äskar ytterligare 5 034 tkr för tillkommande 
kostnader personal samt byte av accesspunkter 

3. Förslag att samarbetet med AME skall fortsätta 2022 - 
1 mnkr/år (personer som har försörjningsstöd men ej är 
berättigade till extratjänst) 

4. Förlag till höjning av avgifter/taxor (enligt nedan) 
5. Förslag att Socialnämnden äskar en investeringsbudget på 

300 tkr för 2021  
6. Förslag till driftsbudget och investeringsbudget för 2022 samt 

års och flerårsbudget 2022 - 2024 godkänns* 
*Att beakta/känna till; 
Budgetförslaget innebär att ramen 2021, 151 260 tkr, 2022 ökar till  
154 567 dvs ökning på 2,2 % (3 307 tkr) 
Det riktade statsbidraget ” säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer” 3 036 tkr är inbakat i ramen för 2022. (även för 2023) 
Enligt regeringens regleringsbrev samt Socialstyrelsens anvisningar 
skall medlen användas till ”förbättringar och utveckling av 
verksamheten” inom vård och omsorg. Hur bidraget nyttjats skall 
återrapporteras till Socialstyrelsen. 
 Det föreligger flera utmaningar med detta upplägg. 
Ett exempel är 2022 års löneökning som förväntas bli runt 2,25 % dvs 
2 100 tkr. Kan det riktade statsbidraget nyttjas för sitt ändamål, 
förbättring och utveckling, när en stor del av uppräkningen åtgår till 
löneökning. En annan effekt blir att uppräkningen för IFO, LSS/SOL, 
stab samt handläggningsenheten blir minimal, 0,25 %, detta trots stort 
behov av tillskott främst inom IFO.                       
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-09-16 

 
SOC 2021/00308 

Sida 
2(3) 

 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till budget 2022 har tagits fram på den tilldelade ramen för 
Socialnämnden som är 154 567 tkr. (151 260 tkr 2021)                                               
                          

Ärendet 
Socialnämndens uppdrag är komplext, mångfacetterat och väldigt 
viktigt, både för människorna verksamheten möter, och även för att 
Ockelbo ska vara en attraktiv plats att bo på. Kraven från samhället 
och medborgarens behov förändras i en allt snabbare takt – en 
utveckling vi måste följa. Beslut/händelser nationellt, regionalt eller 
inom kommunen kan snabbt generera höga kostnader för nämnden. 
Socialnämnden har hög focus på ekonomi och en budget i balans. 
Nämnden avser därför äska ytterligare medel utom angiven 
budgetram. 
 
Äskning tillkommande kostnader 
I syfte att skapa förutsättningar för att fortsatt bedriva verksamhet i 
nuvarande omfattning samt för att öka kvaliteten, på kort och lång sikt 
inom förvaltningens samtliga delar, ser socialnämnden följande 
behov. 
 
Tillkommande behov* (tkr)             Budget 2022 
 

- Boendestöd/öppenvårdsinsats    864 
- Hemsjukvård   1 404 
- Accesspunkter        200 
- Myndighetsutövning     666 
- LSS       800 
- IFO    1 100 

 
   Summa   5 034 
 
* Respektive punkt finns närmare beskrivet i separat skrivelse till april nämnden 

 
 
Övrigt 

- Det riktade statsbidraget för äldreomsorg bör enkom tillfalla  
” vård & omsorg” för att möjliggöra förbättring och utveckling av 
kommunens vård och omsorg om äldre 

- Utöver detta önskas en uppräkning som motsvarar minst 
övriga kostnadsökningar tex löneökning om runt 2 % 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-09-16 

 
SOC 2021/00308 

Sida 
3(3) 

 

 

Avgifter 

När det gäller Socialnämndens taxekataloger föreslås följande 
förändring/uppräkningar; 
 

- Omvårdnadstaxan räknas upp enligt gällande 
prisbasbelopp/maxtaxa 

- Hyreshöjningar för SÄBO, gruppbostad samt servicebostad. 
Följer Ockelbogårdars höjning för 2022 – 1,5 % 
 

- Alkoholtaxan höjs med 2,0 %* 
 
*Enligt rekommendation från SKR bör detta ske enligt PKV – prisindex för kommunal 
verksamhet. För 2022 är den uppräkningen 2,0 %. 

 

 
Investeringsbudget 

Socialnämnden äskar 300 tkr i investeringsbudget för år 2022. 
 
Målbeskrivning 

Se bilaga 
 

Johan Callenmark 
Socialchef 

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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2021-09-07 
 

 

SOCIALNÄMNDEN 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING UPPDRAG OCH UTMANINGAR INFÖR BUDGETPERIODEN 
2022 - 24 

Politisk verksamhet 

I Socialnämnden sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. 
Nämndens viktigaste uppgift är att ”bryta ner” och följa upp de övergripandemålen som kommun-
fullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. 
Socialförvaltningen utför det arbete nämnden beslutat om. 
Nämnden ansvar omfattar omsorg av äldre och funktionshindrade samt insatser inom  individ- och 
familjeomsorgen enligt bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen inom de särskilda boen-
deformerna samt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. 
Nämndens kostnader avser politisk verksamhet såsom arvoden, kurser, litteratur och dylikt till leda-
möterna och andra kostnader i samband med sammanträden. 

Konsumentrådgivning 

Kommunen tillhandahåller konsumentrådgivning genom samverkan i Konsument Gävleborg. Kom-
munen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning. 

Utmaning 
Förebyggande arbete och samverkan mellan olika instanser i syfte att ett färre antal kommuninvå-
nare skall vara skuldsatta. 

Alkoholprövning 

Administration enligt alkohollagen av ansökningar om serveringstillstånd samt tillsyn när det gäller 
restauranger samt slutna sällskap, även tillsyn av ölförsäljning i bland annat affärer och bensin-
mackar. Ansöknings och tillsynsavgift tas ut av restaurangerna samt de slutna sällskapen och till-
synsavgift får även tas ut av dem som endast har folkölsförsäljning.  
Handläggningen utförs av Gävle kommun.   

Utmaning 
Kompetens inom området Alkoholprövning riskerar att urholkas. Bra och nära dialog med tillstånds-
myndigheten i Gävle. 
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Individ- och familjeomsorg 

Verksamheter som riktar sig till personer som ges stöd, vård och service inom IFO. Verksamhets-
området omfattar barn och ungdom, familjerätt, familjerådgivning, förebyggande verksamhet, miss-
bruksvård samt försörjningsstöd.  
 
Utmaning 
Kort sikt; 
- Normalisering av arbetssätt efter pandemi. 
 
Lång sikt; 
- Möta lagkrav och lagändringar inom området med tanke på en liten och sårbar organisation. 
  Reduktion av placeringar. 

 
Familjerådgivning 
 
Familjerådgivning ska erbjudas dem som begär det. Familjerådgivningen ska genom samtal med-
verka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. Ock-
elbo har tecknat avtal med Gävle kommun och köper alltså denna tjänst. 

Utmaning 
Kort & lång sikt; 
- IFO och familjerådgivningens bibehållande av kompetens 

 
 
Vård, behandling och service 

Verksamhetsbeskrivning 

Här återfinns verksamheterna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta samt 
hemsjukvård.  
 

Handläggarenheten 
Enheten ansvarar för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen, SoL och enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS och riktar sig till personer som på grund av någon form 
av funktionsnedsättning och/eller sjukdom har behov av stöd/insatser. Stödet enligt SoL är bistånd i 
form av omvårdnad och service tex genom hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse, växelbo-
ende och boendestöd/socialpsykiatri samt nio insatser enligt LSS. Utifrån socialnämndens delegat-
ionsordning utreder, bedömer, beslutar samt följs bistånden upp av LSS- och biståndshandläg-
garna. Ansvarig handläggarchef har delad tjänst och har andra arbetsuppgifter som kvalitets ut-
vecklare och Lex Sarah utredare inom socialförvaltningen. 
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Utmaning 
 
Kort sikt; 
- Att komma i kapp med uppföljningar av beviljade insatser. Ökad mängd ärenden i samband med 
pandemi. 

Lång sikt 
- Översynen av LSS lagstiftningen. Antas förslagen innebär det stora förändringar för bl. a myndig-
hetsutövningen inom LSS då insatserna föreslås förändras. Utöka kapacitetens inom LSS hand-
läggning. Styrning och ledning av kvalitetsarbetet inom SN. 

 

Särskilt boende  
Ett samlingsbegrepp för boendeformer där kommunen har det medicinska ansvaret upp till sjukskö-
terskenivå. I dessa boenden ska omfattande service och vård kunna ges dygnet runt. Kommunen 
har ett särskilt boende, Bysjöstrand. 

Utmaning 
 
Kort sikt; 
 -Hitta en bra balans i schemat som är anpassat efter brukarens behov, medarbetare samt ekono-
miska förutsättningar. Fler medarbetare iom direktivet att anställa samtliga utbildade undersköters-
kor. Växla ut vikarier. 
 
Lång sikt; 
- Arbeta kontinuerligt med kvalitetsutvecklade åtgärder tex inom området demens. 
 
  
Ordinärt boende 

Hemtjänsten är en av socialförvaltningens verksamheter i Ockelbo kommun. Hemtjänstens upp-
drag är att kommunens omsorg och service utformas så att den enskilde får möjlighet att bo kvar i 
det egna hemmet. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för beviljade insatser i ordinärt boende enligt 
Socialtjänstlagen. 

Kommunens Trygghetsboende finns i kvarteret Uret och där finns hyresgästernas gemensamhets-
lokal Soluret, som är öppet dagligen med en Trivselvärd tillgänglig. Hyresgästerna har tillgång till 
Soluret för samvaro och aktiviteter samt möjlighet att köpa dagens lunch. Anhörigstödjare och vo-
lontärsamordnare finns också inom verksamheten. 

Utmaning 
Kort sikt; 
- Ökad mängd ärenden/brukare. Att få ekonomin att gå ihop om eller när pandemi bidragen försvin-
ner 
 
 Lång sikt; 
- Framtagande av relevanta nyckeltal tex ”faktiskt effektivitet” och kostnad för HTJ timme  
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Hemsjukvård 

Hemsjukvård i kommunal regi är Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över 
18 år, och där Hälso- och sjukvårdsbehovet överstiger 14 dagar samt att den enskilde inte med 
hjälp kan ta sig till hälsocentralen. Hemsjukvården innefattar även Hälso- och sjukvårdsbehovet på 
våra särskilda boende inom äldreomsorgen, Bysjöstrand och LSS servicebostad/gruppbostad. 
Hälso- och sjukvårdsinsatserna ges upp till sjuksköterskenivå. Hemsjukvården bedrivs dygnet runt 
årets alla dagar.    

Hemsjukvården innefattar även Rehabinsatser av arbetsterapeut och fysioterapeut enligt de kriteri-
erna beskrivna ovan utom för LSS/Servicebostad/gruppbostad då detta ännu inte är skatteväxlat i 
Region Gävleborg.  

Utmaning 

Kort sikt; 
- Andrum och återhämtning efter Covid 
 
Lång sikt; 
- Förväntad ”tröskelväxling” med ett ökat antal hembesök och sjukvårdsinsatser. God och nära 
vård (GONV) 

 
 
 
LSS 
 
Lagen om stöd och service, LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande 
och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet 
och att de kan vara delaktiga och påverka vilket stöd och service de får. Målet är att den enskilde 
får möjlighet att leva som andra. 
LSS innefattar totalt nio olika insatser. I Ockelbo kommun finns två boendeformer enligt LSS, 
Gruppbostaden Gärdesgården och Servicebostaden. Kommunen är assistanssamordnare på upp-
drag från två personer som har beslut om personlig assistans.  Inom LSS Daglig verksamhet, finns 
enheterna Kanalen, Slussen samt Eget arbete. Den sistnämnda verksamheten stödjer brukare att 
kommat ut i praktik eller ”skyddat” arbete ute i samhället. Verksamheten verkställer även LSS kon-
taktperson, kontaktfamilj, ledsagning, korttidstillsyn, korttidsvistelse barn och unga samt korttidsvis-
telse vuxna. 

Utmaning 
 
Kort sikt; 
- Många chefsbyten samt pandemi senaste åren. Arbeta mer planerat och målinriktat 
 
Lång sikt; 
- Öka andelen utbildad personal, tydliggöra inriktning/målsättning Daglig verksamhet  
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Socialpsykiatri 
 
Socialpsykiatrins främsta uppgift är att bemöta och stödja människor med olika psykiska problem 
och psykiatriska diagnoser. Samverkan sker med regionen och övriga kommuner i Gävleborg enligt 
psykiatriöverenskommelsen. I Ockelbo verkställs insatser i form av boendestöd samt träffpunkt för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Utmaning 
Kort sikt; 
- Utökat samarbete mellan boendestöd, IFO & handläggningsenheten kring medborgare som behö-
ver stöd i vardagen 
 
Lång sikt; 
- Fördjupad kunskap om samsjuklighet, psykiatriska funktionshinder kombinerat med missbruk 
- Psykisk ohälsa 
 

Övrigt stöd, vård och omsorg 
IT- system, lokaler i kvarteret Uret, tekniska hjälpmedel, trygghetslarm, välfärdsteknik/digitalisering. 
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2022-2024

Driftsbudget
nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

Nämndverksamhet 355           427           429           431           439           

Konsumentrådgivning 170           200           201           202           205           

Alkoholprövning 18 -            -             -             -             -             

Individ- och familjeomsorg 32 878      29 661      29 779      29 929      30 468      

Familjerådgivning 308           300           301           303           308           

Vård, behandling o service 114 684    120 672    123 857    127 081    129 369    

Summa 148 377    151 260    154 567    157 946    160 789    

1,02 1,02 1,02
Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Specifikation 2020 2021 2022 2023 2024

Individ- o familjeomsorg 8 191        9 366        9 403        9 451        9 622        

Barn- o ungdomsvård 8 631        6 374        6 399        6 432        6 547        

Förebyggande verksamhet 11             50             50             50             51             

Insatser vuxna 8 984        6 871        6 899        6 933        7 058        

Ekonomiskt bistånd 7 061        7 000        7 028        7 063        7 190        

Summa individ- och familjeomsorg 32 878      29 661      29 779      29 929      30 468      

Särskilda boendeformer 47 259      47 681      49 181      50 193      51 096      

Handläggarenheten 2 607        2 641        2 652        2 665        2 713        

Stöd i ordinärt boende 20 826      23 239      23 939      24 951      25 400      

Övrigt stöd äldreomsorg 228 -          225 -          226 -          227 -          231 -          

Övrigt stöd vård omsorg 1 469        2 921        2 933        2 947        3 000        

Hemsjukvård 11 338      12 447      13 283      14 295      14 552      

LSS 29 022      29 300      29 417      29 565      30 098      

Socialpsykiatri 2 391        2 668        2 678        2 692        2 741        

Summa vård- och omsorg 114 684    120 672    123 857    127 081    129 369    
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2022-2024

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Driftsbudget 2020 2021 2022 2023 2024

Intäkter 18 140 -       13 240 -       13 300 -       13 300 -       

Kostnader 169 400      167 807      171 246      174 089      

Netto 148 377      151 260      154 567      157 946      160 789      

Investeringsbudget -               300             300             300             300             

Kapitalkostnad 8                 10               10               11               11

Personalkostnad        104 232           108 563           110 771           112 611           112 611    

Antal årsarbetare          173,39             173,39             173,39             173,39    

Driftsbudget, budgetram 154 567      157 946      160 789      

Investeringsbudget, budgetram 300             300             300             
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2022-2024

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
Verksamhet/projekt 2020 2021 2022 2023 2024

Övergripande 300           300           300           300           

Totalt -             300           300           300           300           

Ram 300           300           300           300           

Avvikelse -             -             -             -             

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

Årsbudget 2020
Nyckeltal Flerårsbudget 2021 - 2022 
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2022 
 

Ständiga förbättringar 

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

Mätbara mål        Mätetal Utfall 

Ökad delaktighet för brukare/klienter  Varje enhet skall 
genomföra minst EN 
brukarundersökning. 
Därefter ta fram en 
handlingsplan i syfte att 
analysera och utveckla 
verksamheten 

 

 

-  
 
 

 
 

 
 

 

Aktualisera värdegrunden 
(värdegrundsarbete)  

 

 

 

Alla enheter skall under 
2022 genomföra 2 
Workshops kring 
Värdegrunden. En av 
dessa skall vara riktad 
mot HBTQ 
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Trygga kompetensförsörjningen 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

 Underlätta och uppmuntra samtliga 
medarbetare till kompetensutveckling 

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

 

Hållbar arbetsmiljö; 
Förbättra arbetsmiljön, fysiskt, digitalt, 
organisatoriskt & psykosocialt  

 

 

 

 

 

 

1.Minska sjukfrånvaron   
2022 jämfört med 31/12 
2019 - kort 2 %, lång 10 % 
 
Utfall 2019 kort 8,89% 
Utfall 2019 lång 43% 

 

2. Varje enhet skall efter 
genomförd 
medarbetarundersökning 
ta fram en handlingsplan 
i syfte att förbättra & 
utveckla verksamheten 
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Teknik som underlättar 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

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

Minst en ny ”teknik” 
skall införas inom 
socialförvaltningen 
under 2022 
 

 

Utveckla teknikstöd för medarbetare 
 

Befintlig eller ny teknik 
skall fungera felfritt 

 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

100 % av medarbetarna 
hanterar telefon och 
dator i sitt arbete  
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Utveckla samhället 

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

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

Under 2022 initiera 
minst ett ”nytt” 
samarbete inom 
förvaltningen och/eller 
med andra 
verksamheter inom 
kommunen 
 
Varje enhet skall 
genomföra minst en 
aktivitet eller åtgärd 
som leder till minskad 
klimatpåverkan 
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Torgför Ockelbo 

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från våra 
verksamheter i media. 
 
 
 
 

Varje enhet skall minst 
en gång under 2022 dela 
med sig av goda 
exempel i media. 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 34 Dnr 2021/00311  

Taxekatalogen 2022 
Socialnämndens beslut 
- Omvårdnadstaxan räknas upp enligt gällande prisbasbelopp/maxtaxa 
- Hyreshöjningar för SÄBO, gruppbostad samt servicebostad. Följer 
Ockelbogårdars höjning för 2022 – 1,5 % 

Ärendebeskrivning 
Beslut om taxekatalogen för 2022. 
Socialnämnden skall varje år fatta beslut om taxekatalogen för näst 
kommande år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2021-09-16. 

Inlägg 
Liz Zachariasson (SD), Birgitta Åstrand (C) 
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Callenmark, Johan, 0297-555 77 
johan.callenmark@ockelbo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-09-16 

Referens 
SOC 2021/00311  
 

  

 
 Socialnämnden 

 

Taxekatalogen 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås fatta beslut om att följande taxor skall räknas upp; 
 

- Omvårdnadstaxan räknas upp enligt gällande prisbasbelopp/maxtaxa 
- Hyreshöjningar för SÄBO, gruppbostad samt servicebostad. Följer 

Ockelbogårdars höjning för 2022 – 1,5 % 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om taxekatalogen för 2022. 
Socialnämnden skall varje år fatta beslut om taxekatalogen för näst 
kommande år. 
                                                  
 

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 
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    SOCIALNÄMNDEN TAXOR 2022

OMVÅRDNADSTAXA Gäller från 2022-01-01

Nivå Antal timmar 
per månad

1  - 3 504
2 4 - 9 1 047
3 10 - 2 170

AVLÖSARSERVICE Gäller från  2019-01-01

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

TRYGGHETSTELEFON Gäller från 2017-01-01

Avgift för trygghetstelefon 275   kronor/månad Samma

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

MATAVGIFT Gäller från 2020-01-01

Matdistribution Hemtjänst 65   kronor/portion

Lunch Trygghetsboende 65   kronor/portion

Lunch Daglig verksamhet 50   kronor/portion

KORTTIDSVISTELSE VUXNA SOL / LSS Gäller från 2020-01-01

Mat 115   kronor/dag Samma

Vårdavgift (endast SoL) 110   kronor/dag

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

kronor/månad
kronor/månad
kronor/månad
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HEMSJUKVÅRD Gäller från 2013-01-01

300 kronor för varje påbörjad månad

 - ingen avgift 

DAGVÅRD - DEMENTA Gäller från 2021-01-01

Mat 80   kronor/dag

Dagavgift 0   kronor/dag

TRANSPORT AVLIDEN

Avser boende på Bysjöstrand 400 kronor Gäller från 2019-01-01
samt inskrivna i Hemsjukvården.

SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND
Gäller från 2022-01-01

Hyra
Lägenhet kvm 2022

26 4 533

29 4 857

32 5 181

41 6 151

48 6 905

58,5 8 036

Mat 3 500 kronor/månad Gäller från 2017-01-01

Omvårdnad 2 170 kronor/månad* Gäller från 2022-01-01
* maxtaxa enligt nivå 3 i omvårdnadstaxan.
 I avgiften ingår kommunal hälso- och sjukvård  (ej läkarvård).

Madrass valfritt 50 kronor/månad

Fotvård 440 kronor/behandling Gäller från 2020-01-01

PARBOENDE

Hyra

Mat 3 500 kronor/månad Gäller från 2020-01-01
Serviceavgift valfritt 300 kronor/månad Gäller från 2018-01-01
Madrass valfritt 50 kronor/månad Gäller från 2018-01-01

Hälso- och sjukvård som ges i hemmet.

Boende i ordinärt boende

Boende i särskilt boende

Vid egen lägenhet betalar den medboende gällande hyror för Bysjöstrand.                     
Vid delad lägenhet betalar den medboende del av partnerns hyra.

enligt SOL och LSS
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GRUPPBOSTAD LSS Gäller från 2022-01-01

Hyra lägenhet Gärdesvägen

Kvm 2022

34,5 5 292

38,0 5 600

SERVICEBOSTAD

Hyra lägenhet i anslutning till Servicebostad

Kvm 2022

46,3 5 407

Gäller från 2020-01-01

Hyra 3 800   kronor/månad Samma

Mat 3 500   kronor/månad

KORTTIDSVISTELSE FÖR BARN LSS Gäller från 2021-01-01

Mat Per tillfälle 80   kronor Samma

FAMILJERÅDGIVNING Gäller från 1995-01-01

Avgift familjerådgivning 100   kronor/besök

Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 35 Dnr 2021/00310  

Uppräkning av alkoholtaxan 2022 
Socialnämndens beslut 
2022 års alkoholtaxa uppräknas med 2,0 %.     

Ärendebeskrivning 
Beslut om uppräkning av alkoholtaxan för 2022.  
Socialnämnden skall varje år fatta beslut om uppräkning av alkoholtaxan. 
Enligt rekommendation från SKR bör detta ske enligt PKV – prisindex för 
kommunal verksamhet. För 2022 är den uppräkningen 2,0 %.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2021-09-16. 
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Callenmark, Johan, 0297-555 77 
johan.callenmark@ockelbo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-09-16 

Referens 
SOC 2021/00310  
 

  

 
 Socialnämnden 

 

Uppräkning av alkoholtaxan 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås fatta beslut om att 2022 års taxa skall uppräknas 
med 2,0 %.                       

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om uppräkning av alkoholtaxan för 2022.  
Socialnämnden skall varje år fatta beslut om uppräkning av alkoholtaxan. 
Enligt rekommendation från SKR bör detta ske enligt PKV – prisindex för 
kommunal verksamhet. För 2022 är den uppräkningen 2,0 %.                         
                          
 

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 
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AVGIFTER ALKOHOLLAGEN Gäller från 2022-01-01

Stadigvarande slutet sällskap

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

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

Grundavgift baseras på serveringstid Avgift i kronor

250 001 - 500 000 4 589

Serveringstid till klockan 24:00 1 530

Serveringstid till klockan 01:00 3 059

Serveringstid till klockan 02:00 4 589

Rörlig avgift baseras på årsomsättning i kr Avgift i kronor

              - 250 000 3 059

500 001 - 1 000 000 6 118

1 000 001 - 2 000 000 9 178

2 000 001 - 3 000 000 10 707

3 000 001 - 4 000 000 12 365

4 000 001 - 5 000 000 14 022

5 000 001 - 6 000 000 15 679

6 000 001 - 7 000 000 17 336

7 000 001 - 8 000 000 18 992

8 000 001 - 9 000 000 20 650

9 000 001 - 10 000 000 22 306

Grundavgift Avgift i kronor

För näringsidkare och vid cateringverksamhet 1 913

Föreningar och klubbverksamhet 1 211
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Folkölsförsäljning

Serveringstillstånd

Fast tillsynsavgift Avgift i kronor

För helt kalenderår per försäljningsställe 1 275

Nytt försäljningsställe som startar efter den 1 juli 765

Säsongsöppet försäljningsställe, som bedriver 
verksamhet högst fem månader per år 765

Avgift Avgift i kronor

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inkl 
kunskapsprov till allmänheten och slutet sällskap 8 923

Stadigvarande cateringtillstånd inkl kunskapsprov 8 923

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 4 461

Stadigvarande tillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme 4 461

Bolagsändring 5 099

Särskilt tillstånd för provsmakning vid 
tillverkningsställe inkl kunskapsprov 6 373

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som gäller 
högst sju dagar inkl kunskapsprov och tillsynsavgift 5 099

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

6 373

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

7 648

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 
föreningsfester, personalfester mm i egen regi 1 020

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

1 530

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 1 913

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang 
inkl kunskapsprov 3 824

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av 
näringsidkare i tillfällig lokal 1 530
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Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 59 Dnr 2021/00158  

Års- och flerårsbudget 2022-2024 
Utbildnings- och kulturnämndens beslut 
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet. 
 

Ärendebeskrivning 
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 
flerårsbudget 2022-2024 på ram med konsekvenser. 
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2022—2024 saknas ca 
9,6 miljoner 2022, 10,0 miljoner 2023 och 11,1 miljoner 2024 för att bedriva 
verksamhet till nuvarande omfattning och höja kvalitetsnivå. Varav 
gymnasiekostnader 3,5 miljoner 2022, 4,9 miljoner 2023 och 5,8 miljoner 
2024. 
 
Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 
 
Fastställda ramar (tkr) 2022 2023 2024 
Utbildnings- och kulturnämnden 161 671 161 932 164 464 
 
Sammanfattning Budget 
Tillkommande behov (tkr) 2022 
Simhall 450 
Grundskola 3700 
IT-kostnader 1000 
Internhyra idrottshall 350 
Förvaltningsstöd IT 600 
Gymnasieskola  3500 
 
UKN total   9 600 
 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och kulturchef Ola Johanssons tjänsteskrivelse 2021-09-10. 

Inlägg 
Rickard Lindstrand Levin (M), Torbjörn Nyholm (S) 
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Utbildnings- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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Johansson, Ola, 070-414 14 98 
ola.johansson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-09-10 

Referens 
UKN 2021/00158  
 

  

 
 UKN 

 

Års- och flerårsbudget 2022-2024 

Förslag till beslut 
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 
flerårsbudget 2022-2024 på ram med konsekvenser. 
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2022—2024 saknas ca 
9,6 miljoner 2022, 10,0 miljoner 2023 och 11,1 miljoner 2024 för att bedriva 
verksamhet till nuvarande omfattning och höja kvalitetsnivå. Varav 
gymnasiekostnader 3,5 miljoner 2022, 4,9 miljoner 2023 och 5,8 miljoner 
2024. 
 
Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 
 
Fastställda ramar (tkr) 2022 2023 2024 
Utbildnings- och kulturnämnden 161 671 161 932 164 464 
    
Sammanfattning Budget   
Tillkommande behov (tkr) 2022   
    
Simhall 450   
Grundskola 3700    
IT-kostnader 1000   
Internhyra idrottshall 350   
Förvaltningsstöd IT 600   
 
    
Gymnasieskola 3500   
 
UKN total 9 600   
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-09-13 

 
UKN 2021/00158 

Sida 
2(4) 

 

 

Ärendet 

Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Konsekvenser i verksamheten om vi ska hålla oss inom befintlig ram blir ett 
flertal, ambitionen att verkligen förbättra studieresultaten blir svårt att nå till 
en tillfredställande nivå. 
UKN:s mål för perioden så kommer vi att behöva göra avkall på flera om vi 
inte kan få erforderlig budget. Simkunnigheten är ett tydligt exempel då vi 
inte kan erbjuda simundervisning mer än det skollagen kräver. Storlek på 
barngrupper i förskolan kommer även det att bli ett mål verksamheten inte 
kommer kunna uppnå. 
Gymnasiekostnaden är fortfarande svår för oss att hantera. Ramen är för liten 
och vi måste hela tiden begära utökad ram alternativt tillägg för att få en 
realistisk budget för en redan given kostnad. 
 
Minskat föreningsbidrag och kulturverksamhet, vart fall behålla den 
nuvarande utan någon uppräkning.   

Områden att lyfta/behov som inte ryms inom nuvarande 
ram 
Förutom vad som anges ovan, pengar som saknas i ram för att bedriva 
verksamheterna till nuvarande omfattning och kvalitetsnivå, vill nämnden 
lyfta nedanstående områden i budgetprocessen: 

Förskolan 
Rektor förskolan arbetar redan mycket med lokalfrågorna i förskolan, 
förvaltningen behöver förstärka det övergripande arbetet kring lokaler. 
Utreda vidare förskolans behov för att möta framtidens utmaningar, lokaler 
och behöriga pedagoger. 

Grundskolan 
Verksamheten behöver medel för att kunna ge adekvat stöd till elever inom 
Neuropsykiatriska Funktionsnedsättning (NPF) Det är kompetens och 
resurser som till viss del saknas i organisationen idag. Personal behöver 
anställas för det syftet, och befintlig personal behöver kompetensutvecklas 
inom området. Även trygghetsarbetet och pedagogiska stödet behöver 
utvecklas. För dessa syften behövs resurser till Speciallärare 1,0 årsarbetare 
och Elevcoach 1,0 årsarbetare.  
En växande organisation ställer krav på pedagogiskt ledarskap varpå medel 
äskas till utökning av ledning, 1,0 årsarbetare.  
Behörig lärare till ämnet svenska som andraspråk (SVA) behöver förstärkas 
för att tillgodose elevers behov och öka måluppfyllelsen inom grundskolan. 
Växande grundskola ger en efterfrågan av ökat antal lärare. 
Rekrytering av SVA-lärare 1,0 årsarbetare och grundskollärare 2,0 
årsarbetare.  
Äskar medel för kvalitetshöjande insatser 3 700 tkr. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-09-13 

 
UKN 2021/00158 

Sida 
3(4) 

 

 

Simhall 
Ett behov av en utökad budgetram för en nysatsning på Simhallens 
verksamhet. Detta ger möjlighet till utökat öppethållande, mer resurser till 
arbete för ökad vattensäkerhet för barn och vuxna samt bättre 
arbetsförhållanden för våra medarbetare. Äskar 450 tkr 1,0 årsarbetare (ÅA) 
till öppettider, vuxensimning, simskola och efterlevnad av arbetstider utifrån 
gällande arbetslagstiftning.  

Gymnasieskolans elev- och kostnadsutveckling 
Trots tidigare redovisning av gymnasiekostnader så täcker inte budgeten de 
faktiska kostnaderna för gymnasieskolan. En gymnasieplats kostar mellan   
75 000–265 000 kr/läsår. Ett större utbud av program leder till högre 
snittkostnad/elev. Med en uppräkning av snittkostnaden leder detta till ett 
omfattande mellanrum i preliminärt budgetanslag för 2023 och 2024 mot den 
kostnad som beräknas framåt. Budgetanslaget bör vara samma belopp som 
en snittkostnad per elev och antal elever som går i gymnasieskolan. Andel 
elever som inte genomför gymnasieskola alt ”hoppar av” är försumbar. En 
elev som kliver av sitt valda gymnasieprogram påbörjar inom ett knappt år 
ett annat vilket leder till att kostnaden finns kvar. 
 

 2022 2023 2024 

Befintlig budgetram (tkr) 23 300 21 200 21 200 

 -Varav beslutade tillägg gymnasiet  3 300 1 200 0 

    
Gymnasieskola ytterligare behov  3 500 4 900 5 800 
 
 
Elever i behov av grundsärskola eller gymnasiesärskola 
Det är en kostnad som är svårt att hantera för oss i budgeten. Vi har ingen 
reell uppfattning om antalet elever inom det då det kan flytta in och flytta 
ifrån elever inom denna krets. Vi har i dag inte funnit en form där vi kan 
hantera det budgetmässigt.  
 
IT-kostnader 
Accesspunkter för tillgång till internet har vi i stor utsträckning i vår 
verksamhet, ca 100st. Samtliga av dessa ska bytas ut innan 2022 års utgång. 
Innebär en kostnad för UKN på närmare 1 miljon, vilket vi fick information i 
slutet av mars månad 2021. Kort varsel vilket inte gav oss möjlighet att ha 
med detta i budgetberäkningen. Äskar 1 000 tkr för IT-säkerhet. 
 
Fritid 
Föreningsbidraget bör räknas upp på något sätt för att kunna möta ev. 
oförutsatta utgifter som kullkastar föreningens fortlevnad. 
 
Elljusspåren i kommunen har ett behov att byta ut belysningen för att 
efterleva miljökrav och förlänga dess livslängd, kostnad som vi idag inte har 
täckning för.  
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-09-13 

 
UKN 2021/00158 

Sida 
4(4) 

 

 

Internhyra idrottshall 
För att kunna öka nyttjande graden på IP med ishall och konstgräs behöver 
ytterligare omklädningsrum ordnas. Det innebär en investering från KS som 
i sin tur ger en hyreshöjning för UKNs del. Därav äskar vi för 350 tkr till den 
hyresförändringen. 
 

Förvaltningsstöd 
Det finns utvecklande behov inom grundskolan. För att möta en växande 
organisation och mer digital skola behövs ytterligare stöd för IT-frågor och 
utökad ledning. IT-frågorna har blivit mer komplex och mer omfattande än 
tidigare och för att möta behoven behöver personal anställas för att arbeta 
med detta, 1,0 årsarbetare (ÅA). Äskar 600 tkr för utveckling och stöd IT. 
 

Framtiden 
Förskolan och grundskolan så har vi ett stigande antal i våra verksamheter, 
numerären ökar hela tiden. Ska vi hantera det på ett med lagen förenligt sätt 
så behöver vi ekonomiska medel för att anställa behörig personal. Även 
lokaler blir en fråga att hantera för verksamheten. 
Allt fler barn/elever har särskilda behov där det åligger verksamheten att 
anpassas utifrån de behov individerna har. Det ställer allt mer krav på 
behöriga pedagoger men även att vi har personal med spetskompetens. 
Idrottsplatsens framtid för kommunens invånare kan bli ett mycket intressant 
område och attraktivt, viktigt att få med alla kommunens invånare i så lång 
utsträckning som möjligt. Steg 1 för ishockey och fotboll, senare utöka 
området med allt möjligt för att skapa ett område för fysisk aktivitet och 
föreningslivets utveckling. 

 
 
Ola Johansson 
Utbildnings- och kulturchef  

 
 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2023-2024

Driftbudget
Nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

10 Nämndverksamhet 295            378          384          391          398          
42 Allmän fritidsverksamhet 1 400         1 395       1 419       1 442       1 468       
43 Kulturskola 2 904         3 366       3 423       3 480       3 541       
443 Simhall 3 389         4 015       4 083       4 151       4 224       
445 Idrotts- och fritidsanläggning 2 331         2 984       3 035       3 085       3 139       
45 Allmän kulturverksamhet 120            221          225          228          233          
46 Biblioteksverksamhet 3 486         3 746       3 810       3 873       3 941       
60 Förskoleklass 2 931         3 164       3 218       3 271       3 329       
61 Förskola 33 661       38 099     38 747     39 386     40 083     
62 Fritidshem 2 906         3 138       3 191       3 244       3 301       
63 Grundsärskola 2 141         2 652       2 697       2 742       2 790       
64 Grundskola 46 392       57 266     58 240     59 200     60 248     
66 Vuxenutbildning 10 710       12 422     12 633     12 842     13 069     
67 Gymnasiesärskola 2 313         2 150       2 187       2 223       2 262       
69 Gemensamma kostnader 813            1 022       1 041       1 137       1 199       
97 Kostverksamhet 3 -               -            

Summa UKN exkl Grundskola o Gymnasiet 115 789     136 018   138 332   140 693   143 225   

65 Gymnasieskola 24 814       24 139     23 339     21 239     21 239     
Totalt utbildnings- och kulturnämnden 140 603     160 157   161 671   161 932   164 464   

Budgetram KF § 33/2021, KS § 86/2021 160 157   161 671   161 932   164 464   
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämndenen

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2023-2024

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Verksamhet/projekt 2020 2021 2022 2023 2024

Gemensamma investeringar 620            720            720            800            800            

Totalt 620          720          720          800          800          

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

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2023-2024

Sammanställning (tkr)

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

Driftsbudget 140 603   160 157   161 671   161 932   164 464   

Investeringsbudget
Gemensamma investeringar UKN 620 820 720 800 800
Kapitalkostnad 66 76 71 74 74

Personal
Personalkostnader 95 132     92 510     93 120     93 523     93 765     
Antal årsarbetare 161 164 165 165 165
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnd

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2023-2024

Nyckeltal

Elevprognoser  (eget dokument)

 - förskola

 - grundskola

 - gymnasieskola
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GYMNASIESKOLA

Kalenderår 2022 2023 2024

Läsår 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Åk 1 60 57 73

Åk 2 57 60 57

Åk 3 68 57 60

Elever/läsår 185 174 190

Elever/kalenderår, snitt 189 180 182

Snittpris program, kr/elev 142 535 145 385 148 293

Summa kostnad kr 26 867 810 26 096 697 26 989 363

Budgetram kr 23 339 000 21 239 000 21 239 000

Avvikelse kr -3 528 810 -4 857 697 -5 750 363
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SAMMANSTÄLLNING - GRUNDSKOLAN per årskurs
Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
20--21 60 59 73 59 52 51 72 51 61 50 588

21--22 67 58 59 74 58 51 50 72 50 60 599

22--23 48 67 58 59 74 58 51 50 72 50 587

23--24 62 48 67 58 59 74 58 51 50 72 599

24--25 57 62 48 67 58 59 74 58 51 50 584

25--26 52 57 62 48 67 58 59 74 58 51 586

26--27 56 52 57 62 48 67 58 59 74 58 591

PERSLUNDASKOLAN 
Läsår Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Åk 4-6 Åk 7-9 Totalt
20--21 52 51 72 51 61 50 175 162 337
21--22 58 51 50 72 50 60 159 182 341
22--23 74 58 51 50 72 50 183 172 355
23--24 59 74 58 51 50 72 191 173 364

24--25 58 59 74 58 51 50 191 159 350
25--26 67 58 59 74 58 51 184 183 367
26--27 48 67 58 59 74 58 173 191 364

GÄVERÄNGESKOLAN  
Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1-3 Totalt
20--21 34 35 37 29 101 135
21--22 30 31 34 38 103 133
22--23 30 30 31 34 95 125
23--24 40 30 30 31 91 131
24--25 40 40 30 30 100 140
25--26 33 40 40 30 110 143
26--27 39 33 40 40 113 152

ÅBYGGEBY SKOLA  
Läsår F-kl Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 1-6 Totalt
20--21 26 24 36 30 90 116

21--22 37 27 25 36 88 125

22--23 18 37 27 25 89 107

23--24 22 18 37 27 82 104

24--25 17 22 18 37 77 94

25--26 19 17 22 18 57 76

26--27 17 19 17 22 58 75

FÖRSKOLA
Föd år Gäv Ling Åby Jädr Åmot Totalt

2015 21 9 30 31 3 3 37 67

2016 24 6 30 11 5 2 18 48

2017 36 4 40 18 1 3 22 62

2018 34 6 40 13 1 3 17 57

2019 30 3 33 10 4 5 19 52

2020 36 3 39 15 2 0 17 56

2021 17 5 22 5 3 3 11 33
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2021-09-09 

Arbetsmaterial mål UKN 

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

kompetens. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första mätning Mål i 

budget 

2021 

Vara en god arbetsgivare som 

behåller och utvecklar vår 

kompetenta personal i 

kommunen. 

Vara en god arbetsgivare. 

Mätning i personalenkät fr o m 

2020 för frågor kring utveckling, 

trivsel och närmaste chef 
 

Medarbetarundersökning 

ska göras 2020, analys av 

resultat ej genomförd 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå 

på behörighet  
 

 

Strategi: Ständiga förbättringar 
Beskrivning: För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra 

arbetssätt i god arbetsmiljö. 

Mål Sätt att mäta/nyckeltal Nuläge/Första mätning Mål i 

budget 

2021 

Öka tryggheten i 

verksamheten 

– simkunnighet hos 

medborgarna prioriteras 

under 2021. 

Idrottsbetyg från åk 6. 

Antal vuxna som genomgår 

simundervisning under 

2019 
 

90% 

Inga i nuläget 
 

95 % 

Minst 30 vuxna 

genomgår 

simundervisning 

under 2021 
 

Fler som lämnar 

grundskolan har 

gymnasiebehörighet. 

Öka andelen elever som 

uppnår 

gymnasiebehörighet i 

åk 9. 

Gymnasiebehörighet mäts 
 

82,8 % 2020 >85% 
 

Höj personalens 

kompetens i skola och 

förskola så att personalen 

har rätt kompetens.  

Tillgodose kraven på 

formell kompetens hos 

personalen. 

Rapporterad behörighet till 

SCB 
 

62% behöriga Skolan 

81% behöriga 

Förskolan 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå på 

behörighet  
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Grupper med för 

verksamheten lämplig 

storlek och god 

arbetsmiljö för barn 

och vuxna i förskola 

och skola. 

Erbjuda en god 

arbetsmiljö för barn och 

vuxna i förskola och 

skola. 

Uppfylla skolverkets 

riktlinjer vad gäller antal 

barn i förskolegrupper. 
 

Huvuddelen följer inte 

riktlinjer 
 

Beslut under 2021 

om att bygga så 

att utrymme finns 

att leva upp till 

riktlinjerna 
 

 

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

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Få flera att delta i fritidsaktiviteter 

(såväl gamla som nya). 

Utveckla fritidsaktiviteter och 

utbud för ökat deltagande. 

Besöksantal mäts vid 

alla aktiviteter 
 

Ej genomfört 

systematiska 

mätningar 

Minst 10 % ökning 
 

 

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

organisationen. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Ökad tillgängligheten till 

biblioteket för 

kommuninvånarna. 

Erbjuda generösare 

öppettider och tillgänglighet 

till biblioteket. 

Utökad öppettid  

  

8-18 vardagar 

  

Öppet kvällar och 

helger med hjälp 

av passerkort för 

biblioteksbesökare 
 

Minska tidsåtgången för 

vikarieanskaffning och 

lönehantering. 

Använda mer tid till direkt 

pedagogiskt arbete. 

Anskaffning av 

digitalt 

bokningssystem 
 

Finns ej i dag 
 

I drift 
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 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Taxor 2021

FOLKBIBLIOTEKET Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

Fullvärdespris eller antikvariatspris när det är möjligt
I annat fall ersättning med schablonpris enligt följande:

Vuxenbok/ljudbok 300

Barnbok/ljudbok 200

Film 500

Musik-CD 200

Tidskrift 50

CD-rom/TV-spel 700

Språkkurs 500

Barn-cd och DAISY-skiva 150

Lånekort – tas ut från 18 år 20

Om värdet av det försvunna överstiger schablonpriset debiteras det högre priset.

Förseningsavgifter för personer över 18 år

Förseningsavgift bok per dag 1

Förseningsavgift Tv-spel per dag 10

Maxbelopp per försenad bok, cd etc 100

Maxbelopp per återlämningstillfälle 200

Skuldspärr när förseningsavgiften uppgår till 100 kronor

Övriga avgifter – inkl moms

Kopior, per styck 2

Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m Gratis

1-5 kopior ur uppslagsböcker Gratis

Kopior från andra bibliotek Faktisk kostnad

Telefax per sida, inom Sverige 3

Telefax per sida, utomlands 5

Inplastning A4, per styck 5

Inplastning A3, per styck 10

KONTROLLANTARVODE Gäller från 

Enligt lotterilagen ska arvode till lotterikontrollanter utgå, arvodet betalas av den som anordnar lotterierna.

Fastställt arvode är 2 % av lotteriets omsättning dock minst 200 kronor, men får ej överstiga 2 000 kronor.

2017-01-01

1991-10-01
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KULTURSKOLAN Gäller från 

Terminsavgift

Gruppaktivitet kör / ensemble 300

Aktiviteterna bild, slöjd, drama och musik (huvudinstrument) 500

Biinstrument per termin 250

Hyra av instrument per termin 250

Vuxna elever tas emot i mån av plats, 10 lektionstillfällen 1 200

INOMHUSANLÄGGNINGAR Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga.
Verksamheten är inte belagd med moms.

CENTRUMHUSETS FRITIDSAVDELNING

Kuxahallen Kategori 1 Kategori 2
Vuxna, per timme 250 300

Barn- och ungdomsverksamhet upp till 20 år, per timme 150 150

Tennis per timme 150 150

Ockelbo Idrottsförening betalar för BilmaCup 7 000 kronor. (UKN beslut 2003-08-21)

A-lokalen Kategori 1 Kategori 2
Pro – Handikapporganisationer m.fl. inkl. cafeteria 200

Frivilliga organisationer Gratis

Övriga bidragsberättigade föreningar 100 150

Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas.

Cafeterian Kuxahallen 
Kommersiella tillställningar, fest, per dygn 1 000

ÅBYGGEBY LANDSBYGDSCENTER

Kategori 1 Kategori 2
Idrottshall, per timme 250 300

Barn- och ungdomsverksamhet, per timme 150

Tennis per timme 150 150

Matsal, per timme 100 150

Konferenslokal, per timme 100 150

Privata fester i idrottshall och matsal, per dygn 1 000 1 500

Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme * 150

     * lägst 2 000 kronor per uthyrningstillfälle.

Familjerabatt ges på terminsavgiften så att det blir gratis från och med tredje syskonet på samma folkbokföringsadress.

2013-01-01

2017-01-01
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OCKELBO SIM & FRISKVÅRDSCENTER Gäller från 

Simhallen

Enkelbesök vuxna 70

Enkelbesök barn 4 - 16 år 30

Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna 150

Rabattkort 10 besök, vuxna 600

Rabattkort 10 besök, barn 4 - 16 år 250

Årskort vuxna 1 100

Årskort barn 4 - 16 år 600

Årskort pensionär 700

Rabattkort 10 besök pensionär 400

Enkelbesök pensionär 50

Hyra simhallen vardagar, per timme 600

Hyra simhallen på helg, per timme inkl. personal 1 000

Simundervisning, 6 gånger 600

Aqua bike – enkelbesök 80

Aqua bike – 10 besök 700

Infrabastu 30 min (190kr med bad) 130

Infrabastu 60 min (250kr med bad) 200

Infrabastu 10 ggr kort 1 150

Friskvårds- och rehab anläggning

LOKALER Gäller från 

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga.
Verksamheten är inte belagd med moms.

Lokaler i skolor Kategori 1 Kategori 2
Gymnastiksal, per timme 100 130

Slöjdsalen Perslunda, per timme 100 130

Hemkunskapen Perslunda, per timme 100 130

Hörsalen Perslunda, per timme 150 200

Matsal, per timme 150 200

Klassrum kan hyras ut om omständigheterna så kräver. (KF beslut 2003-06-23, § 60)

Läger
Övernattning per deltagare/dygn 60

2021-01-01

Ockelbo kommun har fr o m 2008-01-01 tecknat avtal om andrahandsuthyrning av gymlokal med Actic i syfte att de 
där ska bedriva friskvård, gym och annan träningsverksamhet.

2017-01-01

Ansvaret samt hyresintäkter för uthyrning av lokaler i samtliga skolor, Lingbogården och Kulturstationen överförs till 
utbildnings- och kulturnämnden fr o m 2005-05-01, KS §44/05.

Ingen uthyrning av köken. Med ev undantag för lägerverksamhet. Särskilda avtal kan upprättas.
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  I övrigt normal timtaxa för gymnastiksalar - dock lögst 500 kr / uthyrningstillfälle

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.

Fotbollsplan
Grusplan Gäverängeskolan, per timme 150

KULTURSTATION Gäller från 

Kategori 1 gäller bidragsberättigade föreningar samt pensionärs- och handikappföreningar i Ockelbo kommun.
Kategori 2 gäller alla övriga.
Verksamheten är inte belagd med moms.

Kategori 1 Kategori 2
"Garage", per tillfälle 450 560

Café, per tillfälle 150 190

Dramarummet, per tillfälle 150 190

FRITIDSKLUBB Åk 4-6 Gäller från 

( KF beslut 2016-05-09, § 37, Taxa för fritidsklubb och måltider)

Fritidsklubb, per termin 800

Mallanmål, självkostnadspris 10

Lunch, självkostnadspris 40

BARNOMSORGSTAXA Gäller från 

Avgift i förskoleverksamhet

Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 510 kronor/månad

Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad

Avgift i skolbarnomsorg

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kronor/månad

Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad

Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kronor/månad

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Plats beviljas när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Vistelsetiden för barnen styrs av föräldrarnas 
arbetstid/studier/restid.

Barn 1-5 år till arbetslös förälder och till förälder som är hemma med yngre syskon har rätt till 15 timmar/vecka. 
Förskolan/dagbarnvårdaren fastställer vistelsetiden.

Avgift tas ut för förskole- och skolbarnomsorgsplatsen oavsett hur många timmar som nyttjas. Avgift uttages 
månadsvis tolv månader per år.

Fr.o.m höstterimen det år barnet fyller 3 år (från 2010) erbjuds ”allmän förskola” 15 timmar/vecka avgiftsfritt. Tiden för 
allmän förskola är tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00-14.00. För nyttjande tid utöver allmän förskoletid betalas hel 
månadsavgift efter skolbarnomsorgstaxan.

2014-06-01

2017-01-01

2021-01-01
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

 

   

01. Budget 2022 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2022-12-31    Organisation: Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd     
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Verksamhetsuppdrag 

Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS). Till nämnden hör en gemensam förvaltning; 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. 

Syftet med samverkan är att säkerställa en effektiv och rättssäker kommunal service för medborgare 
och näringsliv. Samverkan möjliggör ett bredare utbud av tjänster med ökad tillgänglighet. Genom ett 
medvetet och strategiskt arbete med fokus på hållbar samhällsutveckling kan känslan av 
sammanhållning och framtidstro i kommunerna öka. 

Nämnden är kommunens byggnadsnämnd med ansvar för bland annat prövning av lov och 
förhandsbesked samt tillsyn inom plan- och byggområdet. Nämnden ansvarar för samhällsplaneringen 
genom att bland annat ta fram detaljplaner och det strategiska arbetet med översiktsplanering. I 
verksamheten ingår ansvar för gestaltningen, kulturmiljöfrågor, trafikplanering och utvecklingen av 
den bebyggda miljön. Nämnden bistår med planerings- och gestaltningskompetens i olika projekt för 
att driva den fysiska miljöns utveckling framåt enligt uppställda mål och riktlinjer. Nämnden är 
representerad i externa utvecklingsarbeten på nationell, regional och mellankommunal nivå 

Nämnden ansvarar för tillsyn inom bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lag om tobak 
och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Tillsynen sker för att 
säkerställa en säker, hälsosam och god miljö. Nämnden ansvarar för strategiskt miljöarbete, energi- 
och klimatrådgivning, samordning av klimatanpassningsarbete och kalkning samt är kommunernas 
naturvårdsorgan. För Sandvikens och Hofors kommuner ansvarar nämnden för skyddsjakt. 

Nämnden ansvarar för geografisk information, inmätning, utstakning och kartproduktion samt 
fastighetsrättslig rådgivning inom våra tre kommuner. För Sandviken och Ockelbo sker beredning av 
ortnamnsärenden. Den kommunala fastighetsbildningsmyndigheten i Sandviken är organiserad här och 
har ansvar för fastighetsbildning. 

Nämnden är kommunernas trafiknämnd. Andra områden är flyttning av fordon och 
bostadsanpassningsbidrag, för Sandvikens kommun skolskjuts- och färdtjänstverksamheten och för 
Hofors kommun kontakten mot Region Gävleborg i färdtjänst- och riksfärdtjänstfrågor. 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

Nedan redovisas nämndens förslag till kommunfullmäktiges mål för nämnden inom tre strategiska 
områden. 

Strategiskt område 

Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 

För att bygga ett hållbart samhälle krävs en långsiktig och modig samhällsplanering som visar nya 
vägar. Planläggningen ska skapa förutsättningar för att människor mår bra och trivs, att det finns 
trygga och attraktiva miljöer som skapar samhörighet och framtidstro. Även byggandet och 
förvaltningen av våra miljöer behöver fungera väl för att förverkliga och bibehålla planeringens 
intentioner. En viktig del för att skapa ett inkluderande samhälle är att samhällsutvecklingen sker ur ett 
socioekonomiskt perspektiv, där barriärer byggs bort. 

För att skapa framtidens samhälle behöver dessutom alla delta och bli hörda, från unga till äldre, de 
som är uppvuxna i kommunerna till nyinflyttade och de som bedriver verksamhet. Samråden för 
samhällsutvecklingen måste öppnas och fler grupper i samhället nås. En viktig grupp som ska 
prioriteras är våra barn och unga. Genom deras deltagande kan vi skapa trygga och kreativa miljöer 
som ökar deras motivation till lärande och utveckling. 

Genom ett inkluderande samhälle, där fler deltar i samhällsutvecklingen är förhoppningen att fler även 
kan ta del av den gemensamma arbetsmarknaden och genom det bidra till minskad arbetslöshet. 
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 För att skapa miljöer där människor mår bra och trivs ska social hållbarhet vara en naturlig 
och självklar del i VGS arbete med samhällsutvecklingen. 

 För att skapa samhörighet och framtidstro ska VGS skapa förutsättningar för att fler 
samhällsgrupper deltar i samhällsutvecklingen. 

Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 

Nämnden har valt att prioritera mål inom de två andra områdena och därav saknas mål för detta 
område. Nämnden ser däremot att målen under området öka inkluderingen för sammanhållning och 
framtidstro i hela kommunen ger positiva effekter även på detta område. 

Bryta den ökade arbetslösheten 

För att bryta arbetslösheten behövs ett positivt företagsklimat där VGS underlättar för företagarna 
genom god service, enkla och effektiva processer samt genom förtroendefulla kontakter. För att nå dit 
behöver medborgarna och företagarna vara delaktiga i utvecklingen av våra processer och tjänster. 

För att bidra till utvecklingen och till att kommunerna klarar av att möta upp efterfrågan av 
nyetablering och utveckling av befintliga verksamheter behöver VGS arbeta för en god planberedskap. 
Genom god planberedskap kan kommunerna växa och nya arbetstillfällen skapas. För att nå en god 
planberedskap behöver även den strategiska planeringen prioriteras. 

 För att bidra till ett positivt företagsklimat i kommunerna ska medborgarna och företagarna 
som är i kontakt med VGS mötas av god service. 

 För att kommunerna ska kunna växa och nya arbetstillfällen skapas ska VGS arbeta för att det 
finns en god planberedskap. 

Ekonomiska resurser, Mkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunbidrag Sandvikens kommun 53,4 55,3 56,3 56,3 56,3 

Driftbidrag Ockelbo kommun 4,9 4,9 4,9 5,0 5,1 

Driftbidrag Hofors kommun 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

Övriga intäkter 31,3 32,0 37,7 37,7 37,7 

Kostnader -90,5 -98,1 104,8 104,9 105,3 

Resultat 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetsområden - Budget 2022 
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Framtidsbild 

Att omvärldsspana, hänga med i utvecklingsarbetet och vara proaktiva i nämndens ansvarsområde är 
viktigt. Nämnden blir attraktiv som arbetsgivare, förenklar för de som önskar dess tjänster och 
hushåller med samhällets resurser. 

För all utveckling, både av verksamheten och av samhället, är VGS beroende av god samverkan inom 
hela kommunkoncernerna men även med andra aktörer i samhället. Samverkan kommer därmed vara 
en viktig fråga de närmsta åren. Att utveckla med glädje är en framgångsfaktor. Nämnden arbetar 
aktivt med åtgärder som ska främja ett gott medarbetarskap och ledarskap i en trivsam miljö. 

Förvaltningens arbete med processkartläggningar för att skapa tydliga och effektiva processer 
förväntas öka ytterligare. Utveckling med hjälp av processer sker för att genom delaktighet och dialog 
skapa ett engagemang och lärande i organisationen samt för att säkerställa att helheten fungerar. 

För att samtidigt skapa processer och tjänster som tillgodoser medborgares, företagares och andra 
användares behov arbetar förvaltningen utefter metoden tjänstedesign. Tjänstedesign handlar om att 
skapa förståelse för användarens behov och upplevelser, sedan skapa lösningen tillsammans. Arbetet 
av utveckling med hjälp av tjänstedesign behöver utvecklas vidare för att användas på fler områden. 
Ett viktigt område där VGS använder tjänstedesign är för att undersöka hur medborgarna önskar ha 
kontakt med VGS verksamheter för att sedan utveckla nya lösningar. Nämnden ser samtidigt ett ökat 
behov av kommunikation och marknadsföring för att kunna nå fler samhällsgrupper och för att 
synliggöra VGS verksamheter. 

Den ökade digitaliseringen och hemarbetet under pandemin har medfört en ökad möjlighet av att 
kunna arbeta från annan plats. Arbeta från annan plats behöver ske utan en negativ påverkan på 
arbetsmiljön eller produktionen. Detta ställer krav på nya sätt att utföra och styra verksamheten, ett 
digitalt medarbetarskap och ledarskap samtidigt som fokus hamnar på att säkerställa en fysisk närvaro 
i den grad det krävs för god samverkan och dialog. Det fortsatta arbetet från annan plats förväntas 
förändra behovet av lokaler och hur de nyttjas på bästa sätt. 

Digitaliseringsarbetet inom nämndens områden fortsätter vara ett viktigt område och ställer krav på 
såväl medarbetare som verksamhetssystem. Faktorer som kan påverka hur väl verksamheten lyckas är 
möjligheten för olika verksamhetssystem att prata med varandra och för medarbetarna krävs tydliga 
och enkla processer. 

För att effektivisera administrativa och repetitiva arbetsmoment förväntas ny teknik användas som 
RPA, (robot process automation). RPA innebär användning av robotteknik och artificiell intelligens 
för att repetera och efterlikna det mänskliga arbetsflödet. Arbete sker även för ökad effektivitet i fält så 
som inspektioner, samråd och platsbesök där det behövs nya arbetsmetoder och ny digitala verktyg. 

För att öka tillgängligheten och effektivisera handläggningen samt förbättra informationen till de som 
nyttjar våra tjänster fortsätter arbetet med e-tjänster. Nya och befintliga e-tjänster ut vecklas samtidigt 
som VGS verkar för ett ökat användande av e-tjänsterna. Informationen och hanteringen av ärenden i 
e-tjänstplattformen utvecklas vidare där underlaget från undersökningen av medborgarnas behov och 
upplevelser i sina kontakter med VGS kommer vara ett viktigt underlag. 

Digitaliseringen av samhällbyggnadsprocessen fortsätter för att säkerställa vår förmåga att möta 
kraven som ställs från regering och statliga myndigheter gällande hanteringen och tillgängliggörandet 
av geografisk information i samhället. Det gör även arbetet utefter strategin för hur geografisk 
information kan stödja digitalisering i de kommunala uppdragen. 

Digitalisering av gällande detaljplaner fortsätter för att skapa förutsättningar för en effektiv 
samhällsbyggnadsprocess. Arbete pågår även med att vidareutveckla visualisering av 
samhällsutvecklingen med bland annat 3D-karta och användande av drönare i 
samhällsbyggnadsprocesserna. 

Planer finns för att genomföra kvalitetshöjande insatser av fastighetsinformationen i samverkan med 
statliga lantmäteriet i Hofors och Ockelbo. För att skapa en smart samhällsbyggnadsprocess krävs 
tillförlitliga beslutsunderlag. 
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En stor del av samhällsutvecklingen startar hos VGS och samverkan med samtliga förvaltningar och 
bolag är nyckeln för att få till en hållbar samhällsutveckling. En gemensam samverkansprocess inom 
samhällsplanering och exploatering har tagits fram i Sandviken. Arbetet fortsätter för att skapa en 
gemensam process för Ockelbo och Hofors och vidareutveckla strategigruppsmötena med inriktning 
på samarbete, framtid och utveckling. Arbetet med framtagande av översiktsplanerna (ÖP) för Hofors 
och Ockelbo fortsätter samt förverkliga Sandvikens ÖP’s intentioner med bland annat flera viktiga 
strategiska dokument såsom kulturmiljöprogram. 

För att samhällsutvecklingen ska ske hållbart måste den ske inom naturens ramar. VGS fortsätter 
uppdraget från alla tre kommuner med att ta fram miljöstrategiska program eller målsättningar för 
framtiden. Att ta fram sådana strategiska målsättningar är grunden för att få kommunen att sträva 
framåt, fokuserat och enat. Att jobba med hållbar samhällsutveckling är ett uppdrag för hela 
kommunkoncernen. VGS uppdrag under de kommande åren blir då att inspirera, utbilda och stötta 
kommunens verksamheter i arbetet med hållbar samhällsutveckling. 

Vattenplaneringen kommer att växa under de kommande fem åren. Ännu större fokus på kommunala 
VA-planer, dagvattenstrategier och fördjupade planer för “blå infrastruktur” kommer i samband med 
det nya åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen 2021-2026. Även i denna planering ställs stora 
krav på samverkan inom kommunen och även med andra aktörer såsom fiskeföreningar med flera. 

Egeninitierad tillsyn inom strandskydd kommer att påbörjas inom den kommande femårsperioden 
samtidigt som det egeninitierade arbetet med förorenade områden och tillsyn på enskilda avlopp 
kommer att växa de närmaste åren. Det sker en ökad tillsyn inom plan- och byggområdet där 
tyngdpunkten är att till 2025 arbeta bort befintlig tillsynsskuld. 

Inom livsmedelskontrollen kommer efterhandsdebitering att införas i hela landet. Detta medför nya 
arbetsmetoder för VGS verksamhet och behov av god kommunikation till livsmedelsföretagarna. 

VGS - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle. 
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Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 

 

Budget 2022, Överförmyndarnämnden i Västra 
Gästrikland med kommun- och resursplan för år 2022 
samt flerårsplan för åren 2022 och 2024 

Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland beslutar att 

1. Godkänna Överförmyndarnämnden i Västra Gästriklands budget 
2022 med kommun- och resursplan för år 2022 samt flerårsplan för 
åren 2022 till 2024, enligt föreliggande förslag. 

2. Överlämna Överförmyndarnämnden i Västra Gästriklands budget 
2022 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Överförmyndarenheten har sammanställt nämndens förslag till kommun- och 
resursplan för år 2022 samt flerårsplan för åren 2022 och 2024.  

I enlighet med 8 kap. 4 § kommunallagen har budgeten upprättats av 
värdkommunen i samråd med övriga samverkande kommuner Hofors och 
Ockelbo. 

Beslutsunderlag 
Budget 2022, Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen Hofors, Ockelbo och Sandviken 
Ekonomikontoret Hofors, Ockelbo och Sandviken 

Underskrifter 

Ann-Sofie Hedenström Karlsson  
Chef för kommunledningskontoret 

Dalia Goro 
Överförmyndarchef 
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Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 

Verksamhetsuppdrag 

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som har till uppdrag att granska gode män, förvaltare 
och förmyndare. Huvudmännen består dels av vuxna personer som på grund av sjukdom, försvagat 
hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp av en ställföreträdare att bevaka sin rätt, förvalta 
sin egendom och sörja för sin person. Huvudmannen kan också vara ett underårigt barn som på grund 
av sina ekonomiska förhållanden står under överförmyndarnämndens tillsyn eller ett utländskt barn 
som kommit till Sverige utan vårdnadshavare och söker uppehållstillstånd här. 

Sedan 2015 har kommunerna i västra Gästrikland, Sandviken, Hofors och Ockelbo en gemensam 
överförmyndarnämnd, Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland. 

Verksamheten består av att utreda och hos tingsrätten ansöka om eller yttra sig över ärenden om 
anordnande eller upphörande av ställföreträdarskap. Nämnden rekryterar också ställföreträdare och 
lämnar förslag på lämpliga ställföreträdare till tingsrätten. Vidare förordnar nämnden vissa 
ställföreträdare, beslutar om byte av ställföreträdare, meddelar tillstånd i enskilda ärenden, ger 
allmänna råd, granskar årsräkningar och beslutar om arvode. 

Överförmyndarnämndens viktigaste del av tillsynen är att granska de årsräkningar som ställföreträdare 
ska lämna in senast sista februari varje år avseende det föregående årets ekonomiska redovisning. I 
samband med att Överförmyndarenheten har granskat årsräkningen betalas också arvode ut till 
ställföreträdaren. Under 2020 har över 500 årsredovisningar granskats och utöver det tillkommer ca 
100 sluträkningar och 70 förteckningar. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över ungefär 
240 000 000 kr och fattar under året ungefär 900 beslut. 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

Nedan redovisas nämndens förslag till kommunfullmäktiges mål för nämnden inom tre strategiska 
områden. 

Strategiskt område 

Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 

Nämnden har i sitt uppdrag tillsyn över förmyndare, handläggning av ärenden som rör minderåriga. 
Vid föräldraförvaltning ska nämnden genom sin tillsyn säkerställa att barnets tillgångar används till 
barnets bästa. Nämnden ska i sin tillsyn säkerställa att gode män och förmyndare följer 
barnkonventionen och beaktar barnets bästa. Genom att nämnden ser till att föräldrarna har ett 
fungerande godmanskap/förvaltarskap minskas barnens socioekonomiska utsatthet. 

 Överförmyndarnämnden ska i tillsynen av barnärenden utgå ifrån att skapa bättre 
levnadsvillkor för barnen för att de ska få bättre förutsättningar att uppnå goda skolresultat. 

Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 

Överförmyndarnämndens uppdrag är att se till att huvudmännens rättigheter och ekonomi tillvaratas 
på ett rättssäkert sätt och att de inte på grund av de har god man eller förvaltare lider ekonomisk eller 
juridisk skada. Genom att nämnden tillser att målgruppen får hjälp av en god man kan nämnden skapa 
förutsättningar att dessa människor får en trygghet. För de personer som är allra mest behövande ser 
nämnden till att förvaltarskap aktualiseras för att bidra till ökad inkludering i samhället. En noggrann 
tillsyn från nämnden stärker medborgarnas framtidstro för kommunen. 

 Överförmyndarnämndens arbete präglas av rättssäkerhet och effektivitet med ett professionellt 
och respektfullt bemötande av huvudmän, ställföreträdare och anhöriga. 

Bryta den ökade arbetslösheten 

Målgruppen som överförmyndarnämnden utövar tillsyn över är huvudmän och deras familjer som på 
grund av sjukdom inte själva kan sköta sin ekonomi och bevaka sin rätt. Ökande arbetslöshet riskerar 
att göra avståndet till egen försörjning ännu längre för denna utsatta målgrupp. För att bryta 
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arbetslöshetstrenden för denna målgrupp är det viktigt att överförmyndarnämnden genom sin tillsyn 
effektiviserar ärendehandläggning och underlättar för gode män att se till att de hjälpbehövande får de 
insatser som krävs för att komma närmare arbetsmarknaden. 

 För att bryta den ökande arbetslösheten ska överförmyndarnämnden bidra till att 
ställföreträdare, huvudmän och anhöriga ska känna sig trygga med den service som ingår i 
nämndens tillsynsområde 

Ekonomiska resurser, Mkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunbidrag Sandvikens kommun 3,9 4,7 4,7 4,7 4,7 

Driftbidrag Ockelbo kommun 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

Driftbidrag Hofors kommun 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -6,1 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 

Resultat -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Framtidsbild 

Med dagens ställförträdarssystem ställs Överförmyndarverksamheten inför ett antal utmaningar och 
problemlösningar som kan ses i fler andra kommuner. Ökat krav på överförmyndarnämnden att 
rekrytera ställföreträdare för svårare uppdrag eller farliga huvudmän. Det innebär att nämnden är ålagd 
att ägna mer tid och resurser än tidigare åt att söka lämpliga ställföreträdare både inom kommunen och 
i andra delar av landet. Framöver kommer nämnden att ställas inför utmaningen att rekrytera 
kompetenta ställföreträdare samt utbilda dem för att ge bättre förutsättningar för att uppdragen utförs 
på ett korrekt sätt. Verksamheten ser också ett stort behov av att befintliga gode män och förvaltare får 
kompetensutveckling i syfte att skapa bättre förutsättningar för att uppdragen utförs med hög kvalitet. 
Det i sin tur minskar risken för att huvudmän lider rättsliga eller ekonomiska förluster. 

Den ökande psykiska ohälsan bland både yngre och äldre huvudmän i kombination med andra yttre 
faktorer som föranleder risk för att personers ekonomi och juridiska rättigheter kan äventyras, har lett 
till att främst förvaltarskapsärendena fortsätter öka och bli allt mer komplexa. Detta har i sin tur lett till 
att ökning av arvodeskostnaderna då fler personer behöver ställföreträdarskap samt att nämnden får 
betalningsansvar med anledning av huvudmannens bristfälliga betalningsförmåga. Vid inspektionen 
har Länsstyrelsen i Dalarna i sin nationella statistik konstaterat att Överförmyndarnämnden i Västra 
Gästrikland har högre antal förvaltarskap jämfört med genomsnittet i riket. Konsekvenserna för 
verksamheten blir att högre krav ställs på ställföreträdarna samt överförmyndarverksamheten. 

Verksamheten har påbörjat implementeringen av ett nytt handläggarsstöd/ärendehanteringssystem för 
att bidra till att göra verksamheten både mer effektiv och rättssäker. Nämnden ämnar följa den digitala 
utvecklingen inom relevanta områden för att kunna säkerställa en effektiv och rättssäker 
överförmyndarverksamhet. För att möta de ökade utmaningar som digitaliseringen medför för 
verksamheten är nämndens utvecklingsarbete viktig. Detta för att möta invånarnas behov och 
tillhandahålla en högkvalitativ och verksamhet samt förbättra förutsättningarna vid rekryteringen av 
nya gode män. 
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§ 17 Dnr 2021/00205  

Långsiktig investeringsplan 2022-2028 
Ekonomiutskottets beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Långsiktig investeringsplan budget 2022 och plan 2023-2028 godkänns. 
 
Jonny Lindblom (SD) och Stig Mörtman (M) deltar inte i beslut i ärendet. 
                       
 

Ärendebeskrivning 
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 
per år. Detta sker i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I 
samband med beslut om års- och flerårsbudget 2022-2024 ska planen 
aktualiseras och en ny plan för perioden 2022-2028 ska tas fram. 
 
Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 
Investeringsnivån har sedan 2016 varit fastställd till 11,0 mkr/år. 
Fastställd investeringsnivån (grundnivån) kvarstår för 2022-2024. För att 
finansiera framtida kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr 
av den totala investeringsramen fördelats. Större investeringar beaktas i 
särskild ordning. 
 
Större investeringssatsningar över tid 

1. Framtidens centrum (2016-2018). Avsatta medel 13 mkr, kvarstår 
2,6 mkr. Framtidens centrum, torget kvar att färdigställas. 

2. Energieffektivisering/Värme och ventilation. Påbörjat 2017, 
tillskott 2021. Totalt finns 18,1 mkr avsatta. Investeringen 
påbörjad 2021 och förväntas aktiveras under 2022.  

3. MSB Ledningsplats avsatt 3 mkr. Aktiveras under 2022. 
4. Wij Trädgårdar Fastigheter. Totalt avsatt 11,3 mkr under perioden 

2020-2022. Aktiveras löpande med start 2021. 
5. Gång- och cykelplan, avsatt 5 mkr under perioden 2020-2022. 

Aktiveras löpande.  
6. Möjligheternas hus/Uggleboarena avsatt 5,6 mkr 2021.  
7. Uret/Socialkontor avsatt 2 mkr under 2021 

  
Förändring investeringsbudget nämnder 

108



 

Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-15 
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Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 
från kommunstyrelsen. 
 
Att beakta 
Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess. 
                         

Beslutsunderlag 
Långsiktig investeringsplan - Budget 2022 - plan 2023-2028  
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OCKELBO KOMMUN

Långsiktig investeringsplan - Budget 2022 - plan 2023 - 2028

Ej aktiverade Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

investeringar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Övergripande Kommunstyrelsen 600 600 600 600 600 600 600 600

Administration 300 300 300 300 300 300 300 300

Teknikområdet / Fastigheter mm 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Separata beslut

Gång- och Cykelvägar 1 800 2 350

Framtidens Centrum 2 600

Wij Trädgårdar - Fastigheter 2 800 4 500 3 000 1 000

IP - Möjligheternas hus 5 600

C-huset - Värme och Ventilation 9 500 8 600

MSB Ledningsplats 3 000

Uret - Socialkontor 2 000

Byte av armaturer elljusspår

Totalt Kommunstyrelsen 17 900 29 400 12 250 7 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900

Utbildnings- och kulturnämnd 720 800 800 800 800 800 800 800

Socialnämnd 300 300 300 300 300 300 300 300

Totalt kommunen 17 900 30 420 13 350 9 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Fastställd investeringsnivå 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Avvikelse mot ram -19 420 -2 350 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

2016 - 2020 2021 - 2028 2016 - 2028

Investeringsram 55 000 Investeringsnivå/Ram  2021 - 2028 88 000 143 000

Beslutade investeringar 117 150 Prognos 92 770 209 920

Avvikelse -62 150 Avvikelse -4 770 -66 920

Aktiverade investeringar 99 250

Kvarvarande ej aktiverade 17 900
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Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 
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1(2) 
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Referens 
KS 2021/00205  
 

  

 
 [Huvudmottagare]  

 

Långsiktig investeringsplan 2022-2028 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Långsiktig investeringsplan budget 2022 och plan 2023-2028 godkänns. 
 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 
per år. Detta sker i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I 
samband med beslut om års- och flerårsbudget 2022-2024 ska planen 
aktualiseras och en ny plan för perioden 2022-2028 ska tas fram. 
 
Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 
Investeringsnivån har sedan 2016 varit fastställd till 11,0 mkr/år. 
Fastställd investeringsnivån (grundnivån) kvarstår för 2022-2024. För att 
finansiera framtida kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr 
av den totala investeringsramen fördelats. Större investeringar beaktas i 
särskild ordning. 
 
Större investeringssatsningar över tid 

1. Framtidens centrum (2016-2018). Avsatta medel 13 mkr, kvarstår 
2,6 mkr. Framtidens centrum, torget kvar att färdigställas. 

2. Energieffektivisering/Värme och ventilation. Påbörjat 2017, 
tillskott 2021. Totalt finns 18,1 mkr avsatta. Investeringen 
påbörjad 2021 och förväntas aktiveras under 2022.  

3. MSB Ledningsplats avsatt 3 mkr. Aktiveras under 2022. 
4. Wij Trädgårdar Fastigheter. Totalt avsatt 11,3 mkr under perioden 

2020-2022. Aktiveras löpande med start 2021. 
5. Gång- och cykelplan, avsatt 5 mkr under perioden 2020-2022. 

Aktiveras löpande.  
6. Möjligheternas hus/Uggleboarena avsatt 5,6 mkr 2021.  
7. Uret/Socialkontor avsatt 2 mkr under 2021 

  
  
Förändring investeringsbudget nämnder 
Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 
från kommunstyrelsen. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-10-11 

 
KS 2021/00205 

Sida 
2(2) 

 

 

Att beakta 
Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess. 
                         

Beslutsunderlag 
Långsiktig investeringsplan 2022–2028                                  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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1(1) 
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2021-10-15 
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§ 18 Dnr 2021/00609  

Skattesats 2022 
Ekonomiutskottets beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Utdebitering för år 2022 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (11 kap 8 §) att före oktober 
månads utgång lämna förslag till budget och skattesats för det följande året. 
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas under november 
månad, men kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång lämna 
förslag till skattesats för det följande året.  
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Referens 
KS 2021/00609  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Skattesats 2022 

Förslag till beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Utdebitering för år 2022 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (11 kap 8 §) att före oktober 
månads utgång lämna förslag till budget och skattesats för det följande året. 
Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas under november 
månad, men kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång lämna 
förslag till skattesats för det följande året.  
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Personalutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 24 Dnr 2021/00545  

Personalpolitiskt program för Ockelbo kommun 
Personalutskottets beslut 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Personalpolitiskt program antas. 
                       

Ärendebeskrivning 
Ockelbos kommuns personalpolitiska program är ett kommunövergripande 
styrdokument för alla som arbetar i kommunen. För Ockelbo kommuns 
chefer och medarbetare ska det personalpolitiska programmet tydliggöra den 
gemensamma personalpolitiken samt ge en bild av vad Ockelbo kommun 
står för och vill uppnå. Det personalpolitiska programmet ska utgöra en 
grund och vägleda i att forma arbetsplatsen.                         

Beslutsunderlag 
Personalpolitiskt program                          
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https://gavle-my.sharepoint.com/personal/monica_akesson_ockelbo_se/Documents/Skrivbordet/Personalpolitiskt program - 
Ockelbo kommun (ny).docx 1 (9) 

 

 

 

 

 

OCKELBO KOMMUN 
PERSONALPOLITISKT PROGRAM 

Det gröna Ockelbo, vi välkomnar, vi växer, vi samverkar 
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INLEDNING 
Ockelbo kommuns personalpolitiska program är ett kommunövergripande idé- och 
styrdokument för alla som arbetar i kommunen. 

För Ockelbo kommuns chefer och medarbetare ska det personalpolitiska programmet 
tydliggöra den gemensamma personalpolitiken samt ge en bild av vad Ockelbo kommun står 
för och vill uppnå. 

Det personalpolitiska programmet ska utgöra en grund och vägleda i att forma arbetsplatsen. 
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VÄRDEGRUND 
All verksamhet som bedrivs i Ockelbo kommun ska reflektera vår värdegrund. Varje 
medarbetare är medveten och införstådd i vår värdegrund och vad Ockelbo kommun står för. 
Värdegrunden ska vara en gemensam utgångspunkt i all verksamhet Ockelbo kommun 
bedriver. 

Ockelbo kommuns värdegrund 

• Ansvar och engagemang - Vi deltar ansvarsfullt och engagerat i det gemensamma 
arbetet för att nå uppsatta mål. 

• Gemenskap och ärlighet - Vi tar ansvar för gemenskapen i arbetslaget och 
kommunicerar rakt och ärligt med respekt för andras tankar och arbete.  
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CHEFS- OCH LEDARSKAP 
I Ockelbo kommun ska chefs- och ledarskapet präglas av respekt för varandras uppfattning och 
olika synsätt skall uppmuntras. Utmärkande för det goda chefs- och ledarskapet är att skapa 
engagemang hos medarbetarna för verksamheten och ge förutsättningar för medarbetarnas 
utveckling.  
 
En god chef och ledare i Ockelbo kommun förväntas: 

• Vara en förebild genom kommunikation och agerande där öppenhet och ärlighet i 
relationerna är nycklar för en trygg organisation. Såväl internt som externt företräda 
kommunen på ett positivt sätt.  

• Visualisera och kommunicera en inspirerande bild av verksamheten. Genom att 
tydliggöra för medarbetarna våra mål samt involvera medarbetarna i verksamhetens 
utveckling skapa engagemang.  

• Skapa förutsättningar för ökad motivation och utveckling hos våra medarbetare. Se 
och bekräfta alla medarbetares prestationer är en förutsättning för goda prestationer 
och kompetensutveckling.   

• Kunna ta beslut som är målinriktade med fokus på verksamheten och resultat. Förstå 
vad arbetsgivarperspektivet innebär och agera utifrån det.  

• Verka för en arbetsplats där den psykiska och fysiska arbetsmiljön främjas.  
• Vara reflekterande och utvecklingsbenägen kring sitt chefs- och ledarskap.  
• Skapa förutsättningar för jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.  

 
Ledord som skall känneteckna chefs- och ledarskapet inom Ockelbo kommun: 

• Respekt 
• Ärlighet 
• Förtroende 
• Lyhördhet 
• Lojalitet 
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MEDARBETARSKAP 
För att verksamheten ska kunna förverkliga och uppnå satta mål krävs att arbetsplatsklimatet i 
Ockelbo kommun präglas av medarbetarskap och laganda. Med detta menas ett aktivt, 
engagerat och ansvarsfullt förhållningssätt i varje situation där medarbetaren har inflytande i 
sin arbetssituation och i det dagliga arbetet.  

Medarbetarskap innebär att du som medarbetare: 

• Känner till och accepterar kända mål och givna ramar. 
• Deltar aktivt, ansvarsfullt och engagerat i det gemensamma arbetet för att nå uppsatta 

mål.  
• Aktivt deltar i utvärdering och kvalitetsförbättring av arbetet inom arbetslaget och det 

egna arbetet.  
• Tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och gemenskapen i arbetslaget.  
• Kommunicerar rakt och ärligt samt visar respekt för andras tankar och arbete.  
• Är väl medveten om varför du är anställd.  
• Känner till, accepterar och verkar för fattade beslut. 
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ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA 
Arbetsmiljö innefattar allt som påverkar människan på 
jobbet, både fysiska, psykiska och sociala 
arbetsmiljöfaktorer. I arbetsmiljöarbetet är chefer, 
skyddsombud och företagshälsovården viktiga aktörer för 
att systematiskt och ständigt bedriva förbättringsarbete. 
Detta genom att samverka, undersöka, genomföra och följa 
upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås.  

Varje medarbetare är en viktig del i att skapa och 
upprätthålla en god och säker arbetsmiljö, detta genom att 
uppfylla sin skyldighet att hjälpa till, följa 
säkerhetsföreskrifter och slå larm om fel eller risker 
upptäcks. Ledare och medarbetare arbetar tillsammans för 
att förebygga ohälsa och arbetsskador samt ge goda 
förutsättningar för jämlik hälsa och trivsel.  

En god arbetsmiljö ger goda möjligheter 

En god arbetsmiljö bidrar till utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser som tillvaratar 
medarbetares olika kompetens och förutsättningar, vilket ger möjligheter till ett långsiktigt och 
hållbart arbetsliv. En god arbetsmiljö skapar även en attraktiv arbetsplats som bidrar till att 
attrahera och behålla kompetens långsiktigt.  

I Ockelbo kommun ska: 

• Arbetsmiljön kännetecknas av trygghet, engagemang och delaktighet genom att ge 
goda förutsättningar för inflytande, ansvarstagande och kompetensutveckling.  

• Arbetsmiljöarbetet vara en naturlig del av den löpande verksamheten där utsedda 
skyddsombud ute i verksamheterna ska verka för en tillfredställande arbetsmiljö. 

• Samtliga medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet samt följa de instruktioner, 
rutiner och policys som finns fastlagda.  
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JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 
Ockelbo kommun arbetar för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Mångfaldsarbete syftar till att skapa en 
jämlik arbetsmiljö för alla medarbetare i verksamheten. Men även till att arbetsgrupper ska 
återspegla befolkningens sammansättning. 

 

Ockelbo kommun bedriver ett aktivt, målinriktat mångfaldsarbete där bland annat 
anställningsvillkor, rekrytering, kompetensutveckling, befordran samt möjlighet att förena 
arbetslivet med föräldraskap omfattas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämställdhets- och likabehandlingsfrågor diskuteras på arbetsplatsträffar (APT) och 
arbetslagsmöten. I medarbetarsamtalet ska frågor om arbetsmiljö utifrån perspektivet 
jämlikhet och trygghet vara en stående punkt för att möjliggöra samtal för enskilda 
medarbetare. 
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH UTVECKLING 
För att säkerställa god service för Ockelbo kommuns invånare är det viktigt att säkra 
kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Kompetensförsörjning innefattar både att 
attrahera och rekryterare rätt kompetens samt att utveckla och behålla medarbetare och dess 
kompetens.  

För att lyckas med detta ska Ockelbo kommun säkerställa att alla nyanställda medarbetare får 
en grundläggande introduktion. Medarbetaren ska ha övergripande kunskap om de 
kommunala verksamheterna och förstå sin del i helheten. En genomtänkt och väl genomförd 
introduktion underlättas övergången till nya arbetsuppgifter, arbetskamrater och arbetsmiljö. 
En ny medarbetare får från start en inblick i verksamheten i stort samt arbetet på den egna 
arbetsplatsen. 

Ockelbo kommun ska också erbjuda sina medarbetare jobb med möjlighet till både personlig 
utveckling och individuell kompetensutveckling. Ockelbo ska vara en attraktiv arbetsgivare 
som medarbetare väljer att arbeta kvar hos samt att medarbetare talar gott om Ockelbo 
kommun som arbetsgivare.   
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LÖN 
Lönepolitiken ska stimulera till goda arbetsprestationer och fokusera på uppnådda resultat, 
detta genom att belöna resultat och arbetsinsatser som förbättrar verksamheten och servicen 
till Ockelbo kommuns medborgare. Lönepolitiken ska vara gemensam för samtliga 
verksamheter och Personalpolitikprogrammet ska vara ett styrdokument för att nå uppsatta 
mål och utveckla verksamheterna. 

Det är Ockelbo kommuns ekonomiska 
förutsättningar, verksamheternas mål samt 
deras resultat som styr lönebildningen. 
Medarbetarens lön ska vara individuell och 
differentierad samt bygga på medarbetaren 
kompetens och kvalifikationer. Syftet är att 
skapa en process där resultat och 
löneutveckling länkar samman så 
sambandet mellan lön, motivation och 
resultat på ett positivt sätt uppnås.  
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Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 15 Dnr 2021/00295  

Personalstrategiska dokumentet och handlingsplan 
2022 
Ekonomiutskottets beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Personalstrategiska dokumentet med dess mätbara mål godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Det personalstrategiska dokumentet med tillhörande handlingsplan ska 
inordnas i mål och budgetprocessen 
Personalstrategiska mätbara mål och handlingsplan ska utarbetas årligen och 
ingå i den fortsatta målprocessen. 
Mätbara mål för 2022 
- Sjukfrånvaron ska inte öka. 
- Antal medarbetare som utnyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt. 
- Antal heltidstjänster ska öka procentuellt. 
- Medarbetarnas trivsel ska öka. 
- Jämn könsfördelning i alla kommunens verksamheter ska eftersträvas. 
 

Beslutsunderlag 
PU beslut 2021-10-05, §23 
Personalstrategiska dokumentet med mål och handlingsplan 2021 
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Personalutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 23 Dnr 2021/00295  

Personalstrategiska dokumentet och handlingsplan 
2022 
Personalutskottets beslut 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Personalstrategiska dokumentet med dess mätbara mål samt komplettering 
med målet "Vi ska eftersträva en ökning av jämn könsfördelning i alla 
kommunens verksamheter" godkänns. 
 

Ärendebeskrivning 
Det personalstrategiska dokumentet med tillhörande handlingsplan ska 
inordnas i mål och budgetprocessen 
Personalstrategiska mätbara mål och handlingsplan ska utarbetas årligen och 
ingå i den fortsatta målprocessen. 
Mätbara mål för 2022 
- Sjukfrånvaron ska inte öka. 
- Antal medarbetare som utnyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt. 
- Antal heltidstjänster ska öka procentuellt. 
- Medarbetarnas trivsel ska öka. 
 
Birger Larsson (C) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter, komplettering med ett mål avseende utjämnande av 
könsfördelning.  
 

Beslutsunderlag 
Personalstrategiska dokumentet 
PU beslut 2021-09-07, § 18                          
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Ekonomiutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16 Dnr 2021/00527  

Riktad lönesatsning 2022 
Ekonomiutskottets beslut 
Ekonomiutskottets förslag till kommunfullmäktige 
Lönesatsningen till AID kod undersköterskor tillsvidaretjänst med ett 
lönepåslag för heltid 300 kronor/månad fr o m 1 april 2022 till en kostnad av 
ca 500 000 kronor godkänns. 

Ärendebeskrivning 
För undersköterskegruppen ligger medianlönen inom jämfört medianspann 
men på en låg nivå av spannet. Undersköterskegrupperna har också en 
medianlön som är lägre än vad medianen var 2020 bland kommuner med 
färre än 25 000 invånare. Likaså har även medianlönen för 
undersköterskegrupperna minskat under perioden april-augusti 2021. Utifrån 
detta går det att motivera en satsning för undersköterskorna.  
Vid en prioritering av grupper för eventuell lönesatsning finns dock även 
andra faktorer som i nuläget talar för en satsning på 
undersköterskegrupperna. Exempelvis finns ett krav om utbildning för 
anställning som undersköterska och kommunen har satsat på att få in fler 
utbildade undersköterskor i verksamheten via erbjudande om utbildning och 
anställning för utbildade boendes inom kommunen.  
 

Beslutsunderlag 
PU beslut 2021-10-12, §27 
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Personalenheten 
Wåhlström, Monica, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-10-11 

Referens 
KS 2021/00527  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Riktad lönesatsning 2022 

Förslag till beslut 
Personalutskottets förslag till ekonomiutskottet 
Lönesatsningen till AID kod undersköterskor tillsvidaretjänst med ett 
engångsbelopp per heltid 300 kr from 1 april 2022 till en kostnad av ca 
500 000 kr godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
För undersköterskegruppen ligger medianlönen inom jämfört medianspann 
men på en låg nivå av spannet. Undersköterskegrupperna har också en 
medianlön som är lägre än vad medianen var 2020 bland kommuner med 
färre än 25 000 invånare. Likaså har även medianlönen för 
undersköterskegrupperna minskat under perioden april-augusti 2021. Utifrån 
detta går det att motivera en satsning för undersköterskorna.  
 
Vid en prioritering av grupper för eventuell lönesatsning finns dock även 
andra faktorer som i nuläget talar för en satsning på 
undersköterskegrupperna. Exempelvis finns ett krav om utbildning för 
anställning som undersköterska och kommunen har satsat på att få in fler 
utbildade undersköterskor i verksamheten via erbjudande om utbildning och 
anställning för utbildade boendes inom kommunen.  
                         

Beslutsunderlag 
Dokument om förslag lönesatsning, Presentation lönejämförelse, 
Lönestrategi.                          
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Personalutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 27 Dnr 2021/00527  

Riktad lönesatsning 2022 
Personalutskottets beslut 
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Lönesatsningen till AID kod undersköterskor tillsvidaretjänst med ett 
lönepåslag för heltid 300 kronor/månad fr o m 1 april 2022 till en kostnad av 
ca 500 000 kronor godkänns. 
 

Ärendebeskrivning 
För undersköterskegruppen ligger medianlönen inom jämfört medianspann 
men på en låg nivå av spannet. Undersköterskegrupperna har också en 
medianlön som är lägre än vad medianen var 2020 bland kommuner med 
färre än 25 000 invånare. Likaså har även medianlönen för 
undersköterskegrupperna minskat under perioden april-augusti 2021. Utifrån 
detta går det att motivera en satsning för undersköterskorna.  
Vid en prioritering av grupper för eventuell lönesatsning finns dock även 
andra faktorer som i nuläget talar för en satsning på 
undersköterskegrupperna. Exempelvis finns ett krav om utbildning för 
anställning som undersköterska och kommunen har satsat på att få in fler 
utbildade undersköterskor i verksamheten via erbjudande om utbildning och 
anställning för utbildade boendes inom kommunen.  
Efter överläggningar föreslås ett förtydligande att lönepåslaget avser per 
månad. 

Beslutsunderlag 
Presentation lönejämförelse 
Usk löneförslag 
 

Inlägg 
Stig Mörtman (M), Marit Rempling (C), Jonny Lindblom (SD) 
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Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-10-18 

Referens 
KS 2021/00418  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 – 
uppföljning 

Förslag till beslut 
Uppföljning av interkontrollplan 2021 per 2021-08-31 godkänns. 
 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Enligt internkontrollplan 2021 ska uppföljning av planen genomföras i 
samband med delårsbokslutet för 2021. 
Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid 
delårsbokslutet och vid årsbokslut. Uppföljning av interkontrollplan 2021 
per 2021-08-31 har genomförts och redovisas enligt bilaga. 
                         

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021 kommunstyrelsen – uppföljning per 2021-08-31 
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KS interkontroll 210831 
Uppföljning kommunstyrelsen 2021-10-26    1 (3) 

Kommunstyrelsen - Internkontrollplan 2021 – uppföljning augusti 2021 

Rutin Kontrollmål Ansvarig för kon-
troll Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till  Rapporteringstidpunkt 

Rutin för redovisning av 
delegationsbeslut 

Säkerställa att delegationsbe-
slut delges kommunstyrelsen Kommunchef 

Avstämning kvartalsvis med be-
höriga delegater. 

Införs som en stående punkt på 
arbetsplatsträff. 

Kommunstyrelsen 

Redovisning till kommunstyrel-
sen i september 2021. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2022  

Uppföljning 

En stående punkt på varje arbetsplatsträff har inneburit en påminnelse till de berörda. Antalet redovisade delegationsbeslut har ökat. En mall kommer att utarbetas 
för att förenkla. 

Dataskyddsförord-
ningen, GDPR, innehål-
ler regler om hur man 
får behandla person-
uppgifter.  

Säkerställa arbetet enligt 
dataskyddsförordningen, 
GDPR  

Kommunchef 

En granskningsplan för 2019 
för den tillsyn som kommer ge-
nomföras har upprättats av 
dataskyddsombudet. 

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

Kommunstyrelsen 

Redovisning till kommunstyrel-
sen i september 2021. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2022.  

Uppföljning 

Arbetet med GDPR innebär ett stort verksamhetsområde och det är en kommunövergripande fråga. Kommunens interna organisation behöver säkerställas.  

Det löpande arbetet pågår kontinuerligt. Vikten av att utbildningsinsatser genomförs kontinuerligt behöver klarläggas. Beslutade rutiner behöver klarläggas. 
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KS interkontroll 210831 
Uppföljning kommunstyrelsen 2021-10-26    2 (3) 

Rutin Kontrollmål Ansvarig för kon-
troll Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till  Rapporteringstidpunkt 

Personaladministrativa 
rutiner 

Skapa relevanta rutiner med 
upprättande av riskbeskriv-
ning 

Personalchef 

Säkerställa rutiner för se-
mesteruttag. 

Avstämning kvartalsvis. 
Kommunstyrelsen 

Redovisning till kommunstyrel-
sen i september 2021. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2022  

Uppföljning 

Arbetet pågår 

 

Informationssäkerhet 
Arbetet med informationssä-
kerhet ska struktureras och 
stärkas. 

Kommunchef 

Ockelbo kommun har en anta-
gen Informationssäkerhetspo-
licy, men saknar riktlinjer och 
instruktioner.  

Riktlinjer och rutiner ska tas 
fram under 2021 

Kommunstyrelsen 

Redovisning till kommunstyrel-
sen i september 2021. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2022.  

Uppföljning 

Ej uppfyllt. Osäkert om arbetet kommer att göras under 2021.  
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KS interkontroll 210831 
Uppföljning kommunstyrelsen 2021-10-26    3 (3) 

Rutin Kontrollmål Ansvarig för kon-
troll Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till  Rapporteringstidpunkt 

Fakturahantering Alla fakturor ska betalas inom 
angiven tid.  Ekonomichef 

Rapport från ekonomisystemet 
tas ut två gånger år, 31 augusti 
och 31 december. 

Sammanställning över utfall 
delges nämnderna två gånger 
per år. 

Kommunstyrelsen  

Uppföljning redovisas i kom-
munstyrelsen i september 
2021. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2022 

Uppföljning 

Redovisas vid sammanträdet 

 

Inköpstrohet mot ram-
avtal 

Följa avtal och regelverk 

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

Ekonomichef 

Alla inköpsansvariga ska ge-
nomgå en utbildning under året. 

Klarlägga vilka som har behö-
righet att göra inköp. 

Kommunstyrelsen  

Uppföljning redovisas i kom-
munstyrelsen i september 
2021. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2022 

Uppföljning 

Samverkan med Sandvikens kommun. Arbetet har påbörjats. 

 

Diariet 
Vilka dokument som ska diari-
eföras ska säkerställas. Rikt-
linjer ska utarbetas. 

Kommunchef 
Avstämning kvartalsvis. Införs 
som en stående punkt på ar-
betsplatsträff 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning redovisas i kom-
munstyrelsen i september 
2021. 

Uppföljning till kommunstyrel-
sen i februari 2022 

Uppföljning 

Planeras att påbörjas under hösten. 
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Referens 
KS 2021/00141  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion - Inför policy för föreningsbidrag och 
visionsmedel (M) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Motionen avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion: 
-att Ockelbo Kommun inför en policy i hur man ansöker om, samt hur man 

beslutar om eventuell utdelning av, föreningsbidrag och visionsmedel. 

-att Ockelbo Kommun upprättar ett uppföljningsverktyg avseende 

föreningsbidrag och visionsmedel.   

Visionsmedel 
Det finns information om visionsmedel på kommunens hemsida och kriterier 
för vilka som kan ansöka om visionsmedel samt en e-tjänst för denna. 
Riktlinjer och kriterier är inte allt för styrande eftersom det kan hämma 
utvecklingsprojekt. Visionsmedelsansökningar bereds av tjänstepersoner i 
Tillväxtgruppen för beslut i kommunstyrelsen. 
I kommunstyrelsens budget finns pengar avsatta till utvecklingsprojekt och 
där ingår visionsmedel. Återrapportering till kommunstyrelsen delges i 
delårs- och årsboksluten.   
Föreningsbidrag 
Utbildnings- och kulturnämnden fördelar årligen bidrag till föreningslivet. 
Genom stödet vill nämnden bidra till att föreningslivet kan ha en 
utvecklande och i vid mening hälsofrämjande verksamhet av god kvalitet 
som ger möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling samt att 
föreningslivet ska medverka till bredd och mångfald i kommunens kultur-, 
idrotts- och fritidsliv. Det finns information om föreningsbidrag på 
kommunens hemsida och vilka kriterier som krävs för att söka. 
                         

Beslutsunderlag 
Motion – Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel                           
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Motion 

Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel

Idag har kommunen inget samlat grepp över alla föreningsbidrag och visionsmedel 
som man tilldelar olika föreningar. Det är godtyckligt hur man beslutar om medel 
allteftersom ansökningar inkommer. Vad avgör om vissa föreningar får medel och 
andra blir utan? 

För detta krävs en policy med tydligt uppsatta kriterier och riktlinjer, både vad gäller 
sökande samt beslut gällande beviljande eller avslag. En budget för hur mycket medel
som kan utdelas bör finnas tydligt redovisad. En naturlig del är då också uppföljning 
där budget samt utfall följs upp. Därmed kan man också göra en bättre årsplanering.

Med ovan nämnt yrkar jag därmed följande:

-att Ockelbo Kommun inför en policy i hur man ansöker om, samt hur man 
beslutar om eventuell utdelning av, föreningsbidrag och visionsmedel.

-att Ockelbo Kommun upprättar ett uppföljningsverktyg avseende 
föreningsbidrag och visionsmedel.

Linus Gunnarsson (m)
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion - Införskaffa TV-apparater till rummen 
på korttidsavdelningen på Bysjöstrand (SD) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Liz Zachariasson (SD) yrkar i en motion: 
Sverigedemokraterna har uppmärksammat att det är brist på stimulans för 
brukarna på korttidsboendet, det finns varken radio eller TV.  
I rådande pandemi har det blivit tydligt hur isolerade brukarna blir när det 
inte finns något att se eller lyssna på. Brukarna har inte möjlighet att röra sig 
fritt på avdelningen innan negativt provsvar för covid-19 erhållits. 
Sverigedemokraterna tycker det är orimligt att man ska ta med en egen TV 
för en kortare vistelse på boendet.  
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att 
kommunfullmäktige beslutar: 
- Att Ockelbo kommun införskaffar TV-apparater till rummen på 
korttidsavdelningen. 
Socialförvaltningens ledningsgrupp beslutade och har genomfört 
upphandling av TV-apparater till samtliga rum på korttidsavdelningen.  
                         

Beslutsunderlag 
Motion – Införskaffa TV-apparater till rummen på korttidsavdelningen på 
Bysjöstrand                          
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

 
Kommunfullmäktige 

Motion 
2021-04-27 
 

 

 

 

Motion från Sverigedemokraterna 
Införskaffa TV-apparater till rummen på korttidsavdelningen på Bysjöstrand. 

 

 

Sverigedemokraterna har uppmärksammat att det är brist på stimulans för brukarna på 

korttidsboendet, det finns varken radio eller TV.  

I rådande pandemi har det blivit tydligt hur isolerade brukarna blir när det inte finns något 

att se eller lyssna på. Brukarna har inte möjlighet att röra sig fritt på avdelningen innan 

negativt provsvar för covid-19 erhållits. 

Sverigedemokraterna tycker det är orimligt att man ska ta med en egen TV för en kortare 

vistelse på boendet.  

 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att kommunfullmäktige 
beslutar: 
 

Att Ockelbo kommun införskaffar TV-apparater till rummen på korttidsavdelningen. 

 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna 

 

 

Liz Zachariasson  

 

 

 

 

 

 

 

137



 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-10-18 

Referens 
KS 2021/00552  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Firmatecknare för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson och kommunchef 

Joachim Krüger i förening är firmatecknare för kommunstyrelsen. 

2. Till ersättare för Magnus Jonsson utses vice ordförande Marit Rempling. 
Till ersättare för kommunchef Joachim Krüger utses, fr o m den 25 
oktober, ekonomichef Johanna Sandelin Eriksson. 

                       

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Johanna Sandelin Eriksson börjar sin anställning i Ockelbo 
kommun den 25 oktober 2021, varvid ny ersättare som firmatecknare för 
kommunchef inom kommunstyrelsen ska utses. 
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 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
• Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet 
• Års- och flerårsbudget 2022-2024 
• Långsiktig investeringsplan 2022-2028 
• Skattesats 2022 
• Personalpolitiskt program för Ockelbo kommun 
• Personalstrategiska dokumentet och handlingsplan 2022 
• Riktad lönesatsning 2022 och fortsatt långsiktig strategi 
• Svar på motion – Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel 
• Svar på motion - Införskaffa TV-apparater till rummen på 

korttidsavdelningen på Bysjöstrand 
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 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Corona/Covid-19 – aktuell situation  
Utökade beredskapszoner 
Revidering besöksnäringsstrategi 
Kollektivtrafik (KS 2021-09-28) 
Yttre skötsel 
Riktlinjer grävning 
 

M Lindblom  
M Lindblom  
M Ekström  
C Carter 
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