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Ärende Föredragande  

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Fastställande av dagordning 
 

  

3.  Redovisning av delegationsbeslut 
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4.  Delgivningar 
 

 4 

5.  Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 
 

Emelie Jonsson, VGS, 09:15 5 
KF 

6.  Taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 
 

Emelie Jonsson, VGS 21 
KF 

7.  Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 
 

D Persson 37 

8.  Ekonomisk uppföljning - nämnderna 
 

J Sandelin Eriksson 39 

9.  Årsredovisning 2021 - information 
 

J Sandelin Eriksson 42 

10.  Gemensam entré för padelhall och Ugglebo 
arena 
 

J Krüger/Mattias Larsson, 
Matla bygg- och 
projketledning AB, 10:00 

43 
KF 

11.  Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 
per 2021-08-31 
 

J Sandelin Erikaaon 46 

12.  Revisionsrapport - Granskning av krisberedskap 
och krishantering 
 

M Lindblom 60 
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Ärende Föredragande  

13.  Claes Anderssons minnesfond 2021 
 

M Lindblom  

14.  Översyn av samverkansavtal för 
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 
 

J Krüger 74 

15.  Årsredovisning 2020 för Samordningsförbund 
Gävleborg  
 

J Krüger 99 
KF 

16.  Svar på medborgarförslag - Naturområde Fornwij 
 

D Persson 135 
KF 

17.  Svar på medborgarförslag - Förnyelse av 
utegymmet vid Hälsans stig 
 

D Persson 138 
KF 

18.  Svar på motion - Sjöbackens grönområde och 
badplats (S) 
 

D Persson 143 
KF 

19.  Svar på medborgarförslag - Kuxabussarna bör 
trafikera Östbyvägen 
 

C Carter 145 
KF 

20.  Revidering av riktlinjer för sammanträden på 
distans för kommunstyrelsen och nämnder i 
Ockelbo kommun 
 

A-C Eriksson 148 

21.  KS-KF ärenden 
 

 154 

22.  Information kommunstyrelsen 
Corona/Covid-19 – aktuell situation 
Status bredband 
Utebliven bredbandsutbyggnad 
Båtbryggor Bysjön 
Frisbeegolfbana 
Muddring Sundsbron 
Simhallen – investering och drift 
Laddstolpar 
                       

 

 
M Lindblom 
L Sen Thakuri 
L Sen Thakuri 
Tekniska enheten 
Tekniska enheten 
Tekniska enheten 
Tekniska enheten 
C Carter 
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Magnus Jonsson 
ordförande 
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 Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2021-10-19 – 2021-11-05 har följande delegationsbeslut 
fattats: 

• Rätt att utkvittera medel från kommunens plusgirokonton och 
bankräkningar medges två i förening 2021-10-26 med stöd av punkt 2.2 
Beslut om undertecknanderätt avseende plusgiro och koncernkonto samt 
förvaltade fonder. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
• Ockelbogårdar AB – Protokoll 2021-09-29 
• Ockelbo Vatten AB – Protokoll styrelsemöte 2021-10-07 
• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2021-10-15 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Kallelse 2021-10-19 
• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2021-10-19 
• Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland – Protokoll 2021-10-19 
• Granskning av dataskyddsarbete 2021 
 

Länsstyrelsen – Gävleborgs läns författningssamling 
• Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om Dammtjärns naturreservat 

i Nordanstigs kommun  
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 Kommunfullmäktige 

 

Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Nytt reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd antas. 
2. Nytt reviderat reglemente gäller från den 1 december 2021, varvid tidigare 
reglemente upphör att gälla. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Vid uppkomna förändringar av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
uppdrag/ansvar behöver reglementet för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd revideras. Enligt samverkansavtalet och 
kommunallagen framgår att alla tre kommuners kommunfullmäktige 
behöver besluta om det förändrade reglementet. 
För Hofors kommun föreslås ansvaret för namnsättning av allmänna platser 
och gator flyttas från kommunstyrelsen till Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd. Det betyder att Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd då kommer att få ansvar för frågan i alla tre 
kommuner. 
Ansvaret för namnsättning av allmänna platser och gator innefattar bland 
annat beslut om namn på gator, torg, parker och andra allmänna platser. 
Detta gäller även för namnsättning av kommunens anläggningar som enligt 
detaljplanen anses vara allmän plats. 
I ansvaret ligger inte namnsättning en kommunens egna byggnader eller 
anläggningar som inte anses vara allmän platsmark. Vid denna typ av 
namnsättning bör kontakt däremot tas med namnberedningen vid VGS för att 
säkerställa att inga dubblettnamn tillskapas. 
För arbetet kommer det finnas riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige i 
Hofors kommun. Likvärdiga riktlinjer finns beslutade för Sandvikens och 
Ockelbo kommun. 
Det nya reglementet med ovan förändring förslås börja gälla den 1 december 
2021 varvid det tidigare reglementet upphör att gälla. 
Information om föreslagen förändring har skett med samtliga tre kommuner 
vid VGS-samrådet 22 april 2021.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30, diarienummer VGS-2021-67 
Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd                          

Beslutet ska skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
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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 
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Kommunfullmäktige i Sandvikens, Ockelbo och Hofors  

 
Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

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

1. anta nytt reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd, 

2. nytt reviderat reglemente gäller från den 1 oktober 2021, varvid 
tidigare reglemente upphör att gälla. 

Ärende 
Vid uppkomna förändringar av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
uppdrag/ansvar behöver reglementet för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd revideras. Enligt samverkansavtalet och 
kommunallagen framgår att alla tre kommuners kommunfullmäktige 
behöver besluta om det förändrade reglementet.    
För Hofors kommun föreslås ansvaret för namnsättning av allmänna platser 
och gator flyttas från kommunstyrelsen till Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd. Det betyder att Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd då kommer att få ansvar för frågan i alla tre 
kommuner. 
Ansvaret för namnsättning av allmänna platser och gator innefattar bland 
annat beslut om namn på gator, torg, parker och andra allmänna platser. 
Detta gäller även för namnsättning av kommunens anläggningar som enligt 
detaljplanen anses vara allmän plats. 
I ansvaret ligger inte namnsättning en kommunens egna byggnader eller 
anläggningar som inte anses vara allmän platsmark. Vid denna typ av 
namnsättning bör kontakt däremot tas med namnberedningen vid VGS för att 
säkerställa att inga dubblettnamn tillskapas. 

7

~ . , Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 

~ II<for, Kommun 
~ 
• Sandvikens Kommun 



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2021-04-30 

Diarienummer 
VGS-2021-67 

Sida 
2(2) 

 

 

För arbetet kommer det finnas riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige i 
Hofors kommun. Likvärdiga riktlinjer finns beslutade för Sandvikens och 
Ockelbo kommun. 
Det nya reglementet med ovan förändring förslås börja gälla den 1 oktober 
2021 varvid det tidigare reglementet upphör att gälla. 
Information om föreslagen förändring har skett med samtliga tre kommuner 
vid VGS-samrådet 22 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30, diarienummer VGS-2021-67 
Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  

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

Underskrifter 

Yvonne Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

Emelie Jonsson 
Verksamhetsutvecklare 
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Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 
Antagen av kommunfullmäktige i Hofors 2021-XX-XX, §  
Antagen av kommunfullmäktige i Ockelbo 2021-XX-XX, §  
Antagen av kommunfullmäktige i Sandviken 2021-XX-XX, § 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente samt det ingångna samverkansavtalet mellan kommunerna för 
den gemensamma nämnden.  
Sandvikens kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
Sandvikens kommuns organisation. 

Nämndens uppgifter 

§ 1 Verksamhetsområde  
Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter 
enligt: 

Miljö- och livsmedelsområdet 
• De uppgifter som enligt miljölagstiftningen ankommer på kommunen 

som tillsynsmyndighet enligt svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. 
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
• De uppgifter som enligt livsmedelslagstiftningen ankommer på 

kommunen som kontrollmyndighet enligt svensk lagstiftning och 
EU-lagstiftning. 

• Uppgifter enligt Lag om foder och animaliska biprodukter. 
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom livsmedels- och foderkontrollområdet. 
• Beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor inom 

miljöområdet. 

Plan- och byggområdet 
• Nämnden är kommunernas byggnadsnämnd i enlighet med plan- och 

bygglagstiftningen inom svensk lag och EU-lagstiftning. 
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. 
• Beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor såsom den 

kommunala fysiska planeringen avseende detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 

• Nämnden får anta en detaljplan som inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse.  

• På uppdrag av respektive kommun svara för kommunens strategiska 
arbete för samhällsutveckling såsom fysisk översiktsplanering och 
bostadsförsörjningsprogram. 
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• Prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. 

• Bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, 
anläggnings- och ledningsrättslagarna. 

Geografisk information 
• Hålla kommunernas primärkartor. 
• Mät-, kart- och beräkningsverksamhet. 
• Ansvara för utveckling och samordning av kommunernas geografiska 

informationssystem (GIS). 
• Ansvara för adressättning enligt Lag om lägenhetsregister. 

Trafik  
• Nämnden är kommunernas trafiknämnd i enlighet med 

Trafiklagstiftningen med ansvar för bland annat lokala 
trafikföreskrifter och prövning av parkeringstillstånd enligt 
trafikförordning. 

• Flyttning av fordon enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall. 
• Kommunernas ansvar enligt Sjötrafikförordning. 
• Samråd enligt Svävarfartsförordning. 

Övriga områden 
• Kommunens uppgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter 
• Kommunens uppgifter enligt Lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel. 
• Kommunens uppgifter enligt Strålskyddslag. 
• Kommunens uppgifter enligt Lag om sprängämnesprekursorer. 
• På uppdrag av respektive kommun svara för strategiskt miljöarbete.  
• Ansvar för kommunal energi- och klimatrådgivning inom ramen för 

åtagandet enligt Förordning om bidrag till kommunal energi- och 
klimatrådgivning. 

• Ansvar för att samordna kommunernas klimatanpassningsarbete. 
• Nämnden är kommunernas naturvårdsorgan. 
• Ansvar för kalkning (åtgärder vid försurning). 
• Ansvar för uppgifter rörande bostadsanpassningsbidrag enligt Lag 

om bostadsanpassningsbidrag. 
• Beredning och namnsättning av allmänna platser och gator. 

 

För Sandvikens och Hofors kommuner 
Ansvara för: 

• Skyddsjakt enligt Jaktförordning. 

För Hofors kommun 
Svara för:  

• Kommunens kontakt mot Region Gävleborg i färdtjänst- och 
riksfärdtjänstsfrågor. 
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För Sandvikens kommun 
Ansvara för: 

• Kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst och Lag om 
riksfärdtjänst samt för anordnande av skolskjutsar enligt Skollag. 

• Bidrag till enskild väghållning och vägföreningar. 
• Yttranden enligt ordningslagen rörande användning av offentlig plats. 

Svara för:  
• Samråd och samordning med Region Gävleborg kring kollektivtrafik. 
• Kommunal lantmäterimyndighet med ansvar i enlighet med Lag om 

kommunal lantmäterimyndighet. 

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde: 
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom 
kommunerna och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i 
frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden ska 
verka för en god bebyggd miljö samt en god stads- och 
landsbygdsutveckling. 
Nämnden ska i sitt arbete beakta miljö-, likabehandlings-, jämställdhets-, 
integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor, frågor som rör personer med 
funktionsnedsättning samt intentionerna i Förenta Nationernas 
barnkonvention. 
Nämndens förvaltning ska delta i respektive kommuns krisorganisation 
utifrån respektive kommuns behov och de möjligheter som ges enligt lag. 
Nämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda 
vilkas arbete och intressen rör nämndens verksamhet. 
Nämnden ansvarar för att informera externt och internt inom 
verksamhetsområdet samt att allmänhet och företag får den service som 
anges i förvaltningslagen.  

Övriga uppgifter 
Nämnden ska ansvara för de uppgifter som med stöd av lag eller annan 
författning överlämnas från statliga myndigheter och som 
kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar ska ligga inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden ska i övrigt fullfölja de uppdrag som 
respektive kommunfullmäktige ger nämnden.  

§ 2 Ledning, styrning och uppföljning  
Den gemensamma nämnden ska leda och samordna verksamheten inom 
nämndens ansvarsområde. Nämnden ska utforma övergripande mål, 
riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt ansvara för att de, av 
respektive kommunfullmäktige, fastställda målen för verksamheten efterlevs.  
Nämnden ska övervaka efterlevnaden av de lagstiftningar som reglerar 
nämndens ansvarsområde och med stöd av dessa meddela föreskrifter och 
beslut. Nämnden ansvarar för reformering av sitt regelbestånd.  
Nämnden ska arbeta med kvalitetsarbete och ta till vara de möjligheter som 
lagstiftningen ger till att förenkla och underlätta för den enskilde. 
Information, råd och upplysning ska vara en naturlig del av verksamheten. 
Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta 
de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt 
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samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars 
verksamhet berörs.  
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, annan 
nämnd eller kommunalförbund i någon av de samverkande kommunerna. På 
samma sätt ska nämnden svara på remisser och avge yttranden i övrigt inom 
sitt verksamhetsområde som inte är av strategisk eller kommunövergripande 
betydelse. 
Nämnden får tillämpa och efter delegation ändra taxor i enlighet med av 
respektive fullmäktige fastställda beslut.  
Nämnden ska tillse att den löpande förvaltningen sköts rationellt och 
ekonomiskt samt i enlighet med de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning eller som bestämmelse i detta reglemente. Nämnden kan 
omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av respektive fullmäktige beslutad beloppsram och 
andra riktlinjer.  
Ärenden i nämnden får väckas av medlem i den gemensamma nämnden 
genom framställan från respektive kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelse.  
Nämnden ska samråda med medlemmarna innan beslut fattas om att ändra 
befintlig verksamhet eller om ändringen är av principiell beskaffenhet, av 
större ekonomisk betydelse eller annars av större vikt.  
Ledamöterna i de fullmäktige som är medlemmar i nämnden äger rätt att 
ställa frågor och interpellationer inom nämndens verksamhetsområde.  

§ 3 Nämndens ställning 
Nämnden fattar beslut i Sandvikens kommun och ingår avtal för Sandvikens 
kommuns räkning. Sandvikens kommun har därför att hantera och svara för 
civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa på grund av 
annat avtal som nämnden ingått. Sandvikens kommun har regressrätt mot 
övriga samverkande parter med anledning av eventuella civilrättsliga krav 
som riktas mot Sandvikens kommun enligt ovanstående. 
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde 
Nämnden får själv eller genom ombud föra de samverkande kommunernas 
talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i 
sådana mål och ärenden rätt att på kommunernas vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta andra avtal. 
Kommunmedlemmar i de samverkande kommunerna har rätt att få 
lagligheten av nämndens beslut prövad enligt bestämmelserna i 
kommunallagen. 

§ 4 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två 
gånger per år redovisa till respektive fullmäktige hur de har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglementet. 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur de uppdrag som 
delegerats till den fullgjorts. 
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Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställts av respektive 
fullmäktige. Redovisningen lämnas till respektive kommunstyrelse. 
Nämnden ska tillse att respektive kommunstyrelse får rapporter om den 
ekonomiska ställningen och hur verksamheten utvecklas enligt 
överenskommen plan samt till respektive fullmäktige årligen lämna en 
redogörelse över föregående års verksamhet.  

§ 5 Arkiv  
Nämnden är ansvarig för vård och förvaring av verksamhetens 
arkivhandlingar enligt Sandvikens kommuns arkivreglemente.  

§ 6 Förvaltningsorganisation 
Under nämnden lyder en förvaltning benämnd Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning. Nämnden ansvarar för att dess organisation är 
tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och 
styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

§ 7 Personalansvar 
Nämnden har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för förvaltningens personal. 
Nämnden ska inom sin verksamhet ansvara för frågor rörande förhållandet 
mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare, förutom i frågor 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 

§ 8 Personuppgifter 
Nämnden är inom sin verksamhet personuppgiftsansvarig enligt 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 (”Dataskyddsförordningen”) samt nationell lagstiftning i anslutning till 
Dataskyddsförordningen.  
Nämnden ska utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet ska rapportera till personuppgiftsansvarig nämnd. 
Nämnden är i sin roll som personuppgiftsbiträde till andra nämnders 
behandling av personuppgifter skyldig att följa Dataskyddsförordningen 
samt nationell lagstiftning i anslutning till dataskyddsförordningen och 
instruktioner från personuppgiftsansvarig nämnd. Nämnden ska vidta 
samtliga åtgärda som anges i Artikel 28 Dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet ska rapportera personuppgiftsbiträdesfrågor till 
förvaltningschef. 

§ 9 Sammansättning  
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, varav Sandvikens 
kommun utser 5 ledamöter och ersättare, Hofors 3 ledamöter och ersättare 
och Ockelbo 3 ledamöter och ersättare. 
Nämnden ska ha en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 
som utses av Sandvikens kommunfullmäktige. Ordföranden ska komma från 
Sandviken. Förste vice respektive andre vice ordföranden ska komma från 
Hofors och Ockelbo. 

13



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
  
  

  
  

Sida 
6(9) 

 

 

Nämnden beslutar själv om utskott ska inrättas. Inrättas inget utskott ska 
nämnden ha ett presidium som består av ordförande och de två vice 
ordförandena.  

§ 10 Mandatperiod 
Den första mandatperioden för den gemensamma nämnden ska löpa från och 
med den 1 april 2016 till och med den 31 december 2018. Därefter ska 
mandatperioden vara 4 år från och med den 1 januari året efter det att 
allmänna val hållits i hela landet. 

§ 11 Presidieberedning  
Om nämnden har ett presidium enligt 9 § ska de ärenden som ska avgöras av 
nämnden i dess helhet beredas av presidiet om beredning behövs. Presidiet 
bestämmer dag och plats för sina sammanträden. Protokoll behöver inte 
föras från presidieberedningen. 

§ 12 Utskott 
Vid behov har nämnden rätt att inrätta ett utskott. Ett utskott är en mindre del 
av den beslutande nämnden med särskild uppgift som ska definieras av 
nämnden. 
Om nämnden inrättar ett utskott beslutar den om antal ledamöter och 
ersättare. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland nämndens 
ledamöter, en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. 
Utskottet sammanträder på tid och plats som det själv bestämmer. Utskottet 
sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. I övrigt ska vad som föreskrivs för nämnden i dess 
reglemente om arbetsformer även gälla för utskottet i tillämpliga delar. 

§ 13 Ordförande 
Det åligger nämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av 
betydelse för verksamhetens utveckling och ekonomiska intressen samt 
effektiviteten i verksamheten. Ordförande ska vidare ta initiativ i dessa 
frågor samt främja samverkan mellan nämnden och de samverkande 
kommunernas övriga nämnder. Ordförande representerar nämnden vid 
uppvaktningar, konferenser och sammanträde om inte nämnden bestämt 
annat. 

§ 14 Ersättare för ordföranden  
Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan delta i ett helt 
sammanträde, eller del av sammanträde, fullgör den ledamot med längst 
tjänstgöringstid i nämnden ordförandens uppgifter. Vid lika tjänsteålder 
fullgör den till levnadsålder äldste ledamoten dessa uppgifter. 
Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget, för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  

§ 15 Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde, eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om det inte finns någon ersättare 
närvarande från den frånvarande ledamotens kommun ska ersättare från 
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samma parti som den ordinarie ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Saknas ersättare från samma parti ska ersättare inträda för tjänstgöring i den 
ordning övriga partier är representerade i nämnden. En ersättare som har 
börjat tjänstgöra har dock företräde före annan ersättare oberoende av 
turordningen. 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om ersättare trätt in i ledamotens ställe.  
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdet även när de inte 
tjänstgör, men inte i beslutet eller rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.  

§ 16 Anmälan av förhinder 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 
del av ett sammanträde ska meddela detta till sitt parti som snarast meddelar 
namn på ersättare till nämndsekreteraren. 

§ 17 Närvarorätt för kommunalråd och oppositionsråd 
Kommunalråd och oppositionsråd från medlemskommunerna får närvara vid 
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätt gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild. 

§ 18 Jäv och andra hinder 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.  

§ 19 Tidpunkt och offentlighet för sammanträden  
Nämnden sammanträder på de dagar och tider som nämnden bestämmer. 
Sammanträden ska dessutom hållas om minst en tredjedel av nämnden begär 
det eller ordföranden anser att det behövs. 
Nämnden får besluta att ett sammanträde ska vara offentligt. Nämndens 
sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 
1. som avser myndighetsutövning, eller 
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

§ 20 Delta på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 
detta till ordföranden och nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. 
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Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

§ 21 Kallelse  
Ordföranden ansvarar för kallelse till sammanträde. Kallelsen ska vara 
elektronisk, i undantagsfall skriftlig, med uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt 
till annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. Kallelse ska 
skickas minst sju kalenderdagar före sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde 
ska den ledamot som har längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta. Vid 
lika tjänsteår fullgörs uppgiften av den till levnadsåldern äldste ledamoten. 
Ersättare ska tillställas kallelse till alla sammanträden med nämnden. 

§ 22 Ärenden i nämnd på initiativ av nämndsledamot 
Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera ledamöter.  
Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom nämndens 
befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma ärende. 
Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden. 
En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde. 

§ 23 Justering och anslag av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och ledamot. Nämnden kan besluta att en 
paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
justering sker. 
Anslagsbevis ska anslås på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavla. Protokollet i sin helhet ska finnas på respektive kommun. 
Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll 
har anslagits på de olika anslagstavlorna. Anslagstiden räknas från dagen när 
sista protokollet blivit anslaget på någon av kommunernas anslagstavla. 

§ 24 Reservation  
Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut, och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

§ 25 Delgivning  
Handlingar som ska delges nämnden lämnas till ordföranden, 
förvaltningschef eller annan anställd som nämnden utser. 

§ 26 Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, av 1: e vice 
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ordförande eller 2: e vice ordförande i nämnd ordning, och kontrasigneras av 
förvaltningschef. 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 27 Anmälan om delegationsbeslut 
Beslut som fattas på delegation från nämnden ska anmälas till nämnden. 
Delegationsbeslut anmäls genom att särskild beslutsförteckning lämnas till 
nämnden. Förteckningen sammanställs inför varje nämndssammanträde. 

§ 28 Revision och ansvarsfrihet 
Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de 
samverkande kommunerna.  
Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av 
de samverkande kommunerna.  
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§ 103 Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 

Diarienummer VGS-2021-67 

Beslut 

Kommunfullmäktige i Sandviken, Ockelbo respektive Hofors föreslås 
besluta att 

1. anta nytt reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd och att 

2. nytt reviderat reglemente gäller från den 1 oktober 2021, varvid 
tidigare reglemente upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid uppkomna förändringar av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
uppdrag/ansvar behöver reglementet för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd revideras. Enligt samverkansavtalet och 
kommunallagen framgår att alla tre kommuners kommunfullmäktige 
behöver besluta om det förändrade reglementet. 

För Hofors kommun föreslås ansvaret för namnsättning av allmänna platser 
och gator flyttas från kommunstyrelsen till Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd. Det betyder att Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd då kommer att få ansvar för frågan i alla tre 
kommuner. 

Ansvaret för namnsättning av allmänna platser och gator innefattar bland 
annat beslut om namn på gator, torg, parker och andra allmänna platser. 
Detta gäller även för namnsättning av kommunens anläggningar som enligt 
detaljplanen anses vara allmän plats. 

I ansvaret ligger inte namnsättning en kommunens egna byggnader eller 
anläggningar som inte anses vara allmän platsmark. Vid denna typ av 
namnsättning bör kontakt däremot tas med namnberedningen vid VGS för att 
säkerställa att inga dubblettnamn tillskapas. 

För arbetet kommer det finnas riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige i 
Hofors kommun. Likvärdiga riktlinjer finns beslutade för Sandvikens och 
Ockelbo kommun. 

Det nya reglementet med ovan förändring förslås börja gälla den 1 oktober 
2021 varvid det tidigare reglementet upphör att gälla. 

Information om föreslagen förändring har skett med samtliga tre kommuner 
vid VGS-samrådet 22 april 2021. 

Protokoll 2021-05-18 §§ 85?89, 92?107
(Signerat, SHA-256 4322E83CA9734498F3F7683C12B63C811FC783B3913F8CC24C73B8C9D232F5DE)
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-30, diarienummer VGS-2021-67 
Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Reservationer 

Stig Mörtman (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en motivering till 
varför i bifogad reservation.  

Protokollsutdrag skickas till 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 

Protokoll 2021-05-18 §§ 85?89, 92?107
(Signerat, SHA-256 4322E83CA9734498F3F7683C12B63C811FC783B3913F8CC24C73B8C9D232F5DE)

Sida 20 av 25
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Ockelbo   18   maj    2021   

  
Västra   Gästriklands   samhällsbyggnadsnämnd   
  

Reservation   

Reglemente   för   Västra   Gästriklands   samhällsbyggnadsnämnd   
  

I  reglementet  för  Västra  Gästriklands  samhällsbyggnadsnämnd  återfinns,  under  rubriken  övriga            
områden,   två   punkter   ang   klimatrådgivning   och   klimatanpassning.     
  

För  att  exempelvis  kunna  ge  rådgivning  i  olika  frågor  krävas,  som  jag  ser  det  det,  också                  
möjlighet  att  följa  upp  det  som  verksamheten  ger  råd  om,  för  utan  den  möjligheten  blir                
rådgivning   bara   ett   uttryck   för   åsikter   utan   belägg.   
  

Att  ge  råd  om  klimatet,  som  under  de  drygt  4  miljarder  år  som  jorden  existerat  inte  varit  statiskt                    
utan  varierat  torde  vara,  likt  vidskepelse,  en  tankevilla  om  verklighetens  beskaffenhet  som  inte               
baserar   sig   på   kunskap   eller   förnuft.   
  

När  det  relateras  till  klimatet,  klimat  som  är  vädrets  historia  över  en  lång  tid,  ofta  definierad  i                   
termer  av  30  årsmedelvärde  vilket  innebär  att  en  klimatanalys  bör  täcka  minst  två               
icke-överlappande  30  årsperioder,  och  tron  på  att  det  är  människan  som  påverkar  klimatet  är                
detta  en  stor  och  överdriven  förenkling  samt  lika  naivt  som  det  är  arrogant,  speciellt  då  klimatet                  
är   ett   kopplat   icke-linjärt   kaotiskt   system.   
  

I  ett  kopplat  icke-linjär  kaotiskt  system  kan  det  finnas  komponenter  som  inte  agerar  linjära  och                 
dessutom  uppträder  kaosartat  -  tex  en  ökning  av  jordens  temperatur  är  beroende  av  många                
andra  och  troligen  större  faktorer  än  mänskligt  orsakad  koldioxid  såsom  solens  aktivitet,              
fördelningen  av  atmosfärisk  vattenånga  och  moln,  atmosfäriska-  och  ocean-cirkulationsmönster,           
vulkaners   aktivitet   och   förändringar   i   jordens   omloppsbana.   
  

Jag  menar  att  det  inom  nämndens  verksamhetsområde  enbart  ska  finnas  aktiviteter,  mål  och               
eller  rådgivning  kring  sådant  som  nämnden  kan  mäta  utfall  av  under  tid  som  motsvarar  en                 
mandatperiod.     
  

Utifrån   ovanstående   reserverar   jag   mig   mot   beslutet.   
  
  

Stig   Mörtman,   (M)   Ockelbo   

Protokoll 2021-05-18 §§ 85?89, 92?107
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-11-05 

Referens 
KS 2021/00620  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ny Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen antas. 
2. Den nya taxan träder i kraft 1 januari 2022, varvid tidigare taxa upphör att 
gälla. 
3. Redan inbetald kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll inte 
genomförts (kontrollskuld) ska flyttas till 2022. Kontrollskuld ska räknas av 
från genomförd planerad kontrolltid under 2022. 
                      

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 april 2021 infördes ändringar i flera svenska lagar som berör 
livsmedelskontrollen. En av förändringarna är att efterhandsdebitering av 
livsmedelskontroll införs samt att det nya begreppet annan offentlig 
verksamhet införs i svensk rätt. 
Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin 
kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i förskott i 
början av varje kalenderår. Med efterhandsdebitering blir det en tydligare 
koppling mellan utförd kontroll och betalning. 
Med anledning av förändringarna har ett nytt förslag på taxa för kommunens 
avgifter inom livsmedelslagstiftningen tagits fram. Enligt det nya 
taxeförslaget tillämpas efterhandsdebitering för planerad kontroll för 
samtliga verksamheter från och med den 1 januari 2022. Inbetald 
kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll inte genomförts 
(kontrollskuld) föreslås flyttas till 2022 och räknas av från genomförd 
planerad kontrolltid under 2022. 
Nuvarande avgifter föreslås gälla även för den nya taxan.  

Avgift Avgift 2022 

Planerad kontroll 1 190 kr 

Uppföljande kontroll och klagomålskontroll och annan 
offentlig verksamhet som hör samman med sådan kontroll 1 080 kr 

Inställelseavgift    330 kr 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VGS-2021-162 Livsmedelstaxa 
Protokoll 2021-10-19 §§ 172-174                          

Ärendet 
Den 1 april 2021 infördes ändringar i flera svenska lagar som berör 
livsmedelskontrollen. Ändringarna anpassar de svenska lagarna till EU:s nya 
kontrollförordning (2017/625). En av förändringarna är att 
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll införs samt att det nya begreppet 
annan offentlig verksamhet införs i svensk rätt. 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har under 2021 uppdaterat 
taxeunderlag med vägledning utifrån de anpassningar av svensk lagstiftning 
som gjordes i april 2021. Underlaget presenterades på SKR:s hemsida den 22 
september 2021. 
Underlaget innehåller några nyheter jämfört med gällande taxa. Till exempel 
har en övergång till efterhandsdebitering samt avgiftsgrunder för kostnader 
för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-ärenden 
(myndigheternas system för att rapportera in varningar gällande livsmedel) 
införts. 
Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin 
kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i förskott i 
början av varje kalenderår. Med efterhandsdebitering blir det en tydligare 
koppling mellan utförd kontroll och betalning. 
Som tidigast kan efterhandsdebitering införas till 2022 och senast vid 
utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha infört det nya systemet. 
De tidigare reglerna om årlig kontrollavgift (förskottsdebitering) blir då inte 
längre möjlig att använda. 
Med anledning av förändringarna ovan har ett nytt förslag på taxa för 
kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen tagits fram. 
SKR skriver att kommunerna behöver säkerställa en skyndsam och smidig 
övergång till efterhanddebitering och har i sitt förslag möjliggjort en 
successiv övergång. SKR är även tydlig med att varje kommun behöver 
hantera övergången utifrån sina förutsättningar. Förvaltningen bedömer att 
den smidigaste övergången för både livsmedelsföretagarna och 
kontrollmyndigheten är att gå över till efterhanddebitering för samtliga 
livsmedelsföretagare samtidigt. Det blir mest tydligt och rättvist. 
Enligt det nya taxeförslaget tillämpas efterhandsdebitering för planerad 
kontroll för samtliga verksamheter från och med den 1 januari 2022. 
Hantering av kvarvarande kontrolltid i övergången 
Den årliga avgiften enligt befintligt avgiftssystem motsvarar den tid som i 
genomsnitt läggs på kontroll av livsmedelsanläggningen under ett år. För 
mindre verksamheter utförs inte kontroll varje år utan tid sparas i en pott och 
besök sker med intervaller på 2 eller 3 år. För vissa verksamheter har 
dessutom en kontrollskuld skapats då kontroll av olika orsaker inte kunnat 
genomföras i enlighet med planerat intervall. 
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Detta medför att kontrollskulden inför 2022 inte kommer ligga på noll (0) 
kontrolltimmar för alla livsmedelsanläggningar. 
Förutom verksamheter som har betalat för kontroll som ännu inte har utförts 
finns det andra verksamheter som har fått mer kontroll än vad de betalat för. 
För de fåtal livsmedelsföretagare som fått mer kontroll än vad de har betalat 
för, ca 0,5–2 h/företag som berörs, försvinner överskottet när den nya taxan 
träder i kraft. 
Enligt artikel 83.2 kontrollförordningen får inte avgifter återbetalas vare sig 
direkt eller indirekt, förutom i de fall de har uttagits felaktigt. För att 
säkerställa en smidig övergång från ett avgiftssystem till ett annat föreslås att 
kontrolltid för livsmedelsanläggningar som vid utgången av 2021 har 
inbetald kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll inte 
genomförts (kontrollskuld) ska flyttas till 2022. Kontrollskuld ska räknas av 
från genomförd planerad kontrolltid under 2022. Efter 2022 stryks eventuell 
kvarvarande kontrollskuld. Detta regleras av övergångsbestämmelserna i 
föreslagen taxa. 
Redovisningstekniskt hanteras kontrollskulden för åren 2020-2021 genom att 
den flyttas över till 2022. På så sätt täcks kostnaderna för den kontrollskuld 
som räknas av vid genomförd planerad kontroll under 2022. Preliminära 
siffror visar på kontrollskulder motsvarande 47 tkr för Ockelbo kommun, 41 
tkr för Hofors kommun respektive 181 tkr för Sandvikens kommun. Dessa 
summor kommer med andra ord flyttas över från intäktsåret 2021 till 2022. 
Timavgifter 
SKR har kommit ut med en ny mall för beräkning av timtaxa men det är 
enbart mindre förändringar jämfört med tidigare. Bland annat används en ny 
schablon för restid. Förvaltningen har räknat på kostnaderna utefter den nya 
mallen och avgifterna skiljer sig marginellt. Det tillsammans med att det är 
svårt att förutse hur denna förändring kan ge för andra effekter på 
verksamheten gör att nuvarande avgifter för 2021 föreslås gälla även för den 
nya taxan. 

Avgift Avgift 2022 

Planerad kontroll 1 190 kr 

Uppföljande kontroll och klagomålskontroll och annan 
offentlig verksamhet som hör samman med sådan kontroll 1 080 kr 

Inställelseavgift    330 kr 

 
Planerad kontroll 
Planerad kontroll kommer betalas i efterskott efter genomförda 
kontrollbesök. Precis som tidigare kommer intervallet för kontrollen styras 
av det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut. 
Grunden till riskklassningsbeslutet är Livsmedelsverkets modell för 
riskklassning. 
Övrigt 
För att efterhanddebitering ska kunna påbörjas till 2022 behöver en ny taxa 
antas innan årsskiftet.  
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Beslutet ska skickas till 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive 
Sandvikens kommuner 

 

Taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 

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

1. anta ny Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen, 
2. den nya taxan träder i kraft 1 januari 2022, varvid tidigare taxa 

upphör att gälla, 
3. redan inbetald kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll 

inte genomförts (kontrollskuld) ska flyttas till 2022. Kontrollskuld 
ska räknas av från genomförd planerad kontrolltid under 2022. 

4. förklara ärendet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Den 1 april 2021 infördes ändringar i flera svenska lagar som berör 
livsmedelskontrollen. En av förändringarna är att efterhandsdebitering av 
livsmedelskontroll införs samt att det nya begreppet annan offentlig 
verksamhet införs i svensk rätt. 
Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin 
kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i förskott i 
början av varje kalenderår. Med efterhandsdebitering blir det en tydligare 
koppling mellan utförd kontroll och betalning. 
Med anledning av förändringarna har ett nytt förslag på taxa för kommunens 
avgifter inom livsmedelslagstiftningen tagits fram. Enligt det nya 
taxeförslaget tillämpas efterhandsdebitering för planerad kontroll för 
samtliga verksamheter från och med den 1 januari 2022. Inbetald 
kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll inte genomförts 
(kontrollskuld) föreslås flyttas till 2022 och räknas av från genomförd 
planerad kontrolltid under 2022. 
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Nuvarande avgifter föreslås gälla även för den nya taxan. 

Avgift Avgift 2022 
Planerad kontroll 1 190 kr 
uppföljande kontroll och klagomålskontroll och annan 
offentlig verksamhet som hör samman med sådan kontroll 1 080 kr 

Inställelseavgift 330 kr 

Ärendet 
Den 1 april 2021 infördes ändringar i flera svenska lagar som berör 
livsmedelskontrollen. Ändringarna anpassar de svenska lagarna till EU:s nya 
kontrollförordning (2017/625). En av förändringarna är att 
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll införs samt att det nya begreppet 
annan offentlig verksamhet införs i svensk rätt. 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har under 2021 uppdaterat 
taxeunderlag med vägledning utifrån de anpassningar av svensk lagstiftning 
som gjordes i april 2021. Underlaget presenterades på SKR:s hemsida den 22 
september 2021. 
Underlaget innehåller några nyheter jämfört med gällande taxa. Till exempel 
har en övergång till efterhandsdebitering samt avgiftsgrunder för kostnader 
för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-ärenden 
(myndigheternas system för att rapportera in varningar gällande livsmedel) 
införts. 
Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin 
kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i förskott i 
början av varje kalenderår. Med efterhandsdebitering blir det en tydligare 
koppling mellan utförd kontroll och betalning.  
Som tidigast kan efterhandsdebitering införas till 2022 och senast vid 
utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha infört det nya systemet. 
De tidigare reglerna om årlig kontrollavgift (förskottsdebitering) blir då inte 
längre möjlig att använda. 
Med anledning av förändringarna ovan har ett nytt förslag på taxa för 
kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen tagits fram.  
SKR skriver att kommunerna behöver säkerställa en skyndsam och smidig 
övergång till efterhanddebitering och har i sitt förslag möjliggjort en 
successiv övergång. SKR är även tydlig med att varje kommun behöver 
hantera övergången utifrån sina förutsättningar. Förvaltningen bedömer att 
den smidigaste övergången för både livsmedelsföretagarna och 
kontrollmyndigheten är att gå över till efterhanddebitering för samtliga 
livsmedelsföretagare samtidigt. Det blir mest tydligt och rättvist. 
Enligt det nya taxeförslaget tillämpas efterhandsdebitering för planerad 
kontroll för samtliga verksamheter från och med den 1 januari 2022.  

Hantering av kvarvarande kontrolltid i övergången 
Den årliga avgiften enligt befintligt avgiftssystem motsvarar den tid som i 
genomsnitt läggs på kontroll av livsmedelsanläggningen under ett år. För 
mindre verksamheter utförs inte kontroll varje år utan tid sparas i en pott och 
besök sker med intervaller på 2 eller 3 år. För vissa verksamheter har 
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dessutom en kontrollskuld skapats då kontroll av olika orsaker inte kunnat 
genomföras i enlighet med planerat intervall. 
Detta medför att kontrollskulden inför 2022 inte kommer ligga på noll (0) 
kontrolltimmar för alla livsmedelsanläggningar.  
Förutom verksamheter som har betalat för kontroll som ännu inte har utförts 
finns det andra verksamheter som har fått mer kontroll än vad de betalat för. 
För de fåtal livsmedelsföretagare som fått mer kontroll än vad de har betalat 
för, ca 0,5–2 h/företag som berörs, försvinner överskottet när den nya taxan 
träder i kraft.  
Enligt artikel 83.2 kontrollförordningen får inte avgifter återbetalas vare sig 
direkt eller indirekt, förutom i de fall de har uttagits felaktigt. För att 
säkerställa en smidig övergång från ett avgiftssystem till ett annat föreslås att 
kontrolltid för livsmedelsanläggningar som vid utgången av 2021 har 
inbetald kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll inte 
genomförts (kontrollskuld) ska flyttas till 2022. Kontrollskuld ska räknas av 
från genomförd planerad kontrolltid under 2022. Efter 2022 stryks eventuell 
kvarvarande kontrollskuld. Detta regleras av övergångsbestämmelserna i 
föreslagen taxa. 
Redovisningstekniskt hanteras kontrollskulden för åren 2020-2021 genom att 
den flyttas över till 2022. På så sätt täcks kostnaderna för den kontrollskuld 
som räknas av vid genomförd planerad kontroll under 2022. Preliminära 
siffror visar på kontrollskulder motsvarande 47 tkr för Ockelbo kommun, 41 
tkr för Hofors kommun respektive 181 tkr för Sandvikens kommun. Dessa 
summor kommer med andra ord flyttas över från intäktsåret 2021 till 2022.  

Timavgifter 
SKR har kommit ut med en ny mall för beräkning av timtaxa men det är 
enbart mindre förändringar jämfört med tidigare. Bland annat används en ny 
schablon för restid. Förvaltningen har räknat på kostnaderna utefter den nya 
mallen och avgifterna skiljer sig marginellt. Det tillsammans med att det är 
svårt att förutse hur denna förändring kan ge för andra effekter på 
verksamheten gör att nuvarande avgifter för 2021 föreslås gälla även för den 
nya taxan. 

Avgift Avgift 2022 
Planerad kontroll 1 190 kr 
uppföljande kontroll och klagomålskontroll och annan 
offentlig verksamhet som hör samman med sådan kontroll 1 080 kr 

Inställelseavgift 330 kr 

Planerad kontroll 
Planerad kontroll kommer betalas i efterskott efter genomförda 
kontrollbesök. Precis som tidigare kommer intervallet för kontrollen styras 
av det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut. 
Grunden till riskklassningsbeslutet är Livsmedelsverkets modell för 
riskklassning. 

Övrigt 
För att efterhanddebitering ska kunna påbörjas till 2022 behöver en ny taxa 
antas innan årsskiftet. Genom att underlaget från SKR blev tillgängligt för 
kommunerna den 22 september 2021 kommer underlaget senare till 
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nämnden än normalt. För att säkerställa att ärendet hinner upp i respektive 
kommuns kommunfullmäktige senast december krävs därmed omedelbar 
justering av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-11, Dnr VGS-2021-162 
Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen 

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

Underskrifter 
 

Yvonne Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

Emelie Jonsson 
Verksamhetsutvecklare 
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Katarina Bolander (SD) 
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Övriga deltagare 

Yvonne Andersson, Samhällsbyggnadschef 
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§ 172 Ekonomisk uppföljning inklusive prognos jan-sep 2021 

Diarienummer VGS-2021-51  

Beslut 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att 

1. godkänna den ekonomiska uppföljningsrapporten per 30 september 
2021 med helårsprognos för 2021 och att 

2. ärendet justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen ska sammanställa en månatlig rapport över ackumulerat 
ekonomiskt resultat till nämndens ordinarie sammanträde. Detta enligt 
Sandvikens kommuns ekonomiska styrprinciper, KS2020/67. 

Förvaltningsekonomen har gjort en sammanställning av resultatet för 
nämndens verksamhetsområden inklusive periodiseringar för perioden 
januari-september 2021. Med hänsyn till kända faktorer har en helårsprognos 
för 2021 skapats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning inklusive prognos januari-september 
2021 för VGS 2021-10-04, dnr VGS-2021-51 
Bilaga: Ekonomisk uppföljning inklusive prognos januari-september 2021 – 
VGS totalt inklusive per kommun 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen Ockelbo kommun (mail: kommun@ockelbeo.se)  
Kommunstyrelsen Ockelbo kommun (mail: kommun@ockelbeo.se) 
Kommunstyrelsen Hofors kommun (mail: hofors.kommun@hofors.se) 
Joachim Krüger, Ockelbo kommun (mail: joachim.kruger@ockelbo.se) 
Daniel Persson, Ockelbo kommun (mail: daniel.persson@ockelbo.se) 
Yuval Chulati, Hofors kommun (mail: yuval.chulati@hofors.se) 
Liliana Sultana, Hofors kommun (mail: liliana.sultana@hofors.se)  
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§ 173 Uppföljning internkontrollplan 2021 för Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd  

Diarienummer VGS-2021-12 

Beslut 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att 
1. godkänna uppföljning och rapportering av internkontrollplanen per 30 
september 2021, 
2. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder och att 
återrapportera arbetet i samband med uppföljning av interkontrollen 2022, 
och 
3. ärendet justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen Sandviken har 2021-02-02 beslutat att ge uppdrag åt 
samtliga nämnder att genomföra intern kontroll utefter nämndernas egen 
beslutade internkontrollplan. Intern kontroll är reglerat i kommunallagen. 
I Sandvikens kommuns internkontrollreglemente finns anvisningar om hur 
kontrollen är organiserad och hur nämnderna ska arbeta. Reglementet för 
intern kontroll syftar till att säkerställa att en tillfredsställande intern kontroll 
upprätthålls. 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutade den 23 februari 2021 
om internkontrollplan 2021. Uppföljning sker i enligt med 
internkontrollplanen och nämnden ska dessutom varje år rapportera resultatet 
till kommunstyrelsen och till kommunernas revisorer utefter befintliga 
anvisningar senast oktobernämnden. 
För internkontrollplanen har åtta kontrollmoment beslutats och för samtliga 
kontrollmoment har någon avvikelse noterats. I Rapport genomförd kontroll 
2021 går det att läsa resultat/iakttagelser, vilka avvikelser som konstaterats 
samt förslag på åtgärd. Kontrollansvariga har informerat förvaltningschef om 
vilka brister som noterats vid kontrollerna och förslag på åtgärder. 

I förslag till åtgärder föreslås flera av kontrollmomenten finnas kvar i 
nämndens interkontrollplan 2022 som en del av uppföljningen av 
förvaltningens återrapportering. Detta gäller för Kontroll av pågående 
ärenden (ärendebalans), Kontroll av tid från inkommen handling till 
registrerad handling, Kontroll av genomförd tillsyn inom PBL samt Kontroll 
av handläggningstider inom utvalda områden inklusive områden där lagkrav 
finns. 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 

2021-10-19 
Mötets diarienummer 

VGS2021/9 
Sida 

6(7) 

 

 

Nämnden föreslås att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna 
åtgärder och att återrapportera arbetet i samband med uppföljning av 
internkontrollen 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-02-02, § 12, KS2020/696 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-06, VGS-2021-12 
Internkontrollplan VGS-nämnd 2021 – uppföljning, VGS-2021-12 
Rapport genomförd kontroll 2021, VGS-2021-12 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen, Hofors kommun 
Kommunstyrelsen, Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsen, Sandvikens kommun 
Kommunrevisorerna, Hofors kommun 
Kommunrevisorerna, Ockelbo kommun 
Kommunrevisorerna, Sandvikens kommun  
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Nämnd/Styrelse 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 

2021-10-19 
Mötets diarienummer 

VGS2021/9 
Sida 
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§ 174 Taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen  

Diarienummer VGS-2021-162 

Beslut 

Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo respektive Sandviken föreslås  
besluta att 
1. anta ny Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen, 
2. den nya taxan träder i kraft 1 januari 2022, varvid tidigare taxa upphör att 
gälla, 
3. redan inbetald kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll inte 
genomförts (kontrollskuld) ska flyttas till 2022. Kontrollskuld ska räknas av 
från genomförd planerad kontrolltid under 2022. 
4. förklara ärendet omedelbart justerat. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 april 2021 infördes ändringar i flera svenska lagar som berör 
livsmedelskontrollen. En av förändringarna är att efterhandsdebitering av 
livsmedelskontroll införs samt att det nya begreppet annan offentlig 
verksamhet införs i svensk rätt. 
Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin 
kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i förskott i 
början av varje kalenderår. Med efterhandsdebitering blir det en tydligare 
koppling mellan utförd kontroll och betalning. 
Med anledning av förändringarna har ett nytt förslag på taxa för kommunens 
avgifter inom livsmedelslagstiftningen tagits fram. Enligt det nya 
taxeförslaget tillämpas efterhandsdebitering för planerad kontroll för 
samtliga verksamheter från och med den 1 januari 2022. Inbetald 
kontrollavgift från tidigare avgiftsperiod där kontroll inte genomförts 
(kontrollskuld) föreslås flyttas till 2022 och räknas av från genomförd 
planerad kontrolltid under 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-11, Dnr VGS-2021-162 
Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen 

Protokollsutdrag skickas till 

Hofors Kommun 
Ockelbos Kommun 
Sandvikens kommun 
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Ekonomienheten 
Persson, Daniel 
daniel.persson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-05 

Referens 
KS 2021/00075  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens månadsredovisning per oktober 2021. 
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OCKELBO KOMMUN  

Kommunstyrelsen - Ekonomisk uppföljning

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Okt Okt Okt

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET                      2 862 2 562 300 2 385 1 993 392

11 STÖD TILL POLITISKA PARTIER 877 877 0 731 523 208

13 ÖVRIG VHT 714 614 100 595 294 301

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     1 150 2 500 -1 350 958 2 148 -1 189

32 NÄRINGSLIVBEF ÅTGÄRDER 2 535 2 535 0 2 113 1 834 278

33 TURISM 150 150 0 125 59 66

36 VGS 4 756 4 756 0 3 963 3 984 -21

38 RÄDDNINGSTJÄNST           4 800 5 400 -600 4 000 4 246 -246

39 KOMMUNAL BEREDSKAP 0 0 0 0 0 0

53 KOMMUNIKATIONER 9 550 9 550 0 7 958 8 021 -63

71 FOLKHÄLSA - BRÅ 350 400 -50 292 377 -86

79 FÄRDTJÄNST 990 890 100 825 583 242

91 UTVECKLINGSMEDEL 2 000 1 000 1 000 1 667 368 1 299

93 KOMMUNADM 23 988 23 788 200 19 990 19 460 530

94 INTERNATIONELLT 100 100 0 83 4 79

96 PERSONALADM 1 964 1 964 0 1 637 1 388 249

Summa KS (exkl teknik och AME/Integration) 56 786 57 086 -300 47 322 45 282 2 040

AME/Integration

21 FLYKTINGVERKSAMHET 0 0 0 0 47 -47

22 ARBETSMARKNADSENHETEN 6 640 6 640 0 5 533 5 375 158

Summa AME/Integration 6 640 6 640 0 5 533 5 422 111

Teknikområdet

30 FYSISK O TEKNISK PLAN     430 430 0 358 82 276

34 VÄGAR, GATOR O PARKER 8 285 8 585 -300 6 904 6 969 -65

773 BOSTADSANPASSNING 1 150 1 150 0 958 654 304

93 KOMMUNADM 3 265 3 265 0 2 721 2 637 84

FASTIGHETER 3 950 4 350 -400 3 292 4 200 -909

Summa Teknikområdet 17 080 17 780 -700 14 233 14 543 -310

Summa kommunstyrelsen totalt 80 506 81 506 -1 000 67 088 65 247 1 841

Kommentarer:

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per 2021-10-31 visar på ett överskott om 1 841 tkr.

De negativa avvikelserna är i huvudsak de samma som tidigare signalerats. Översiktsplanen, Räddningstjänsten, 

Securitasronderingarna och markarbeten på och kring Hästentomten.  

Om inga oförutsedda kostnader dyker upp så ser Politiskverksamhet ut att ge ett litet överskott där distansmöten gjort att 

verksamheten reducerat sina kostnader. 

Färdtjänsten har också haft låga kostnader hittils under året och bör kunna få ett visst överskott. 

Utvecklingsmedel har en stor del av medlen kvar i år. Håller trenden i sig så kommer det att bli ett överskott här. 

Även kommunadministrationen har något lägre kostnader hittils i år, främst pga vakanser men även IT-kostnader ligger något 

bättre än budget just nu. 

Bostadsanpassningarna kommer också med största sannolikhet att ge ett visst överskott men här har vi en del kostnader som inte 

kommit in ännu varför årsprognosen ännu ligger på +/-0
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Ekonomienheten 
Sandelin Eriksson, Johanna 
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-05 

Referens 
KS 2021/00076  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Nämndernas månadsredovisning per oktober 2021. 
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OCKELBO KOMMUN 2021  
Socialnämnden oktober

Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos okt okt okt

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

10 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 427 427 0 356 252 104
31 KONSUMENT O ENERGIRÅDGIVNING 200 200 0 167 140 27
35 ALKOHOLTILLSTÅND MM 0 0 0 0 -16 16
72 FAMILJERÄTT 300 300 0 250 247 3
712 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 50 50 0 42 11 31
93 ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 90 -90

Summa SN (exk IFO o Vård o Omsorg) 977 977 0 814 724 90

INDIVID- O FAMILJEOMSORG
710 INDIVID- O FAMILJEOMSORG 9 366 9 366 0 7 805 8 547 -742
711 BARN- O UNGDOMSVÅRD 6 374 6 574 -200 5 312 5 549 -237
713 INSATSER VUXNA 6 871 6 871 0 5 726 4 871 855
714 EKONOMISKT BISTÅND 7 000 7 200 -200 5 833 5 588 245

Summa IFO 29 611 30 011 -400 24 676 24 555 121

VÅRD OCH OMSORG
771 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 47 681 46 181 1 500 39 734 38 611 1 123
772 HANDLÄGGARENHETEN 2 641 2 841 -200 2 201 2 212 -11
773 STÖD I ORDINÄRT BOENDE 23 482 23 382 100 19 568 19 903 -335
774 ÖVRIGT STÖD ÄLDREOMSORG -225 -225 0 -188 -235 48
775 ÖVRIGT STÖD VÅRD OMSORG 2 921 2 721 200 2 434 2 011 423
777 HEMSJUKVÅRD 12 447 12 847 -400 10 373 10 799 -427
778 LAG OM STÖD O SERVICE LSS 29 057 29 657 -600 24 214 24 734 -520
779 SOCIALPSYKIATRI 2 668 2 668 0 2 223 2 159 64

Summa VÅRD OCH OMSORG 120 672 120 072 600 100 560 100 194 366

Summa SN totalt 151 260 151 060 200 126 050 125 473 577

Kommentarer:

Socialnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-10-31 visar ett överskott om 577 tkr.

Individ och familjeomsorgen visar ett överskott om 121 tkr mot budget. Några avslutade placeringar, men några nya på väg 
in.

Särskilda boendet Bysjöstrand visar ett överskott om 1 123 tkr. Covidersättning med 900 tkr från staten ligger medräknat i 
resultatet för kostnader som härrör från 2020, men som utbetalats och bokats 2021. 

Handläggarenheten visar ett underskott mot budget med -11 tkr. Konsult har hyrts in för att minska belastningen. 

Hemtjänsten visar ett underskott om -287 tkr. Högre personalkostnader. Markant ökning av ärenden och larm.

Hemsjukvården visar ett underskott mot budget om -427 tkr. Högre personal och bemanningskostnader. Högre kostnader för 
hygien och hjälpmedel.
.
LSS och Socialpsykiatrin visar ett underskott om -456 tkr. Flera ärenden. Dyra externa placeringar. 

Semesterlöneskuldensförändingen har inte tagits i beaktande i utfallet per 211031.
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OCKELBO KOMMUN  

Utbildnings- och Kulturnämnden  Ekonomisk uppföljning

Oktober Års- Avvikelse Budget Ek uppf Avvikelse

Budget prognos årsprognos Oktober Oktober Oktober

Verksamhet 2021 2021 2021 2021 2021 2021

NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAMHET 378 378 0 315 262 53

ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET 1 395 1 545 -150 1 163 1 324 -162

KULTURSKOLA 3 366 3 366 0 2 805 2 712 93

SIMHALL 4 015 4 015 0 3 346 3 164 182

IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN 2 984 2 984 0 2 487 2 716 -229

ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 221 221 0 184 77 107

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 3 746 3 746 0 3 122 3 052 70

FÖRSKOLEKLASS 3 164 3 164 0 2 637 2 552 85

FÖRSKOLA 38 099 37 799 300 31 749 31 199 550

FRITIDSHEM 3 138 2 938 200 2 615 2 235 380

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 2 652 2 002 650 2 210 1 482 728

GRUNDSKOLA 57 876 57 076 800 48 230 45 857 2 373

VUXENUTBILDNING 12 422 12 422 0 10 352 9 975 377

GYMNASIESÄRSKOLA 2 150 2 150 0 1 792 1 934 -142

GEMENSAMMA KOSTNADER UTB 1 022 1 022 0 852 898 -46

ALLM KOMMUNADMINISTRATION 0 0 0 0 0 0

KOSTVERKSAMHET 0 0 0 0 -110 110

Summa UKN (exkl Gymnasiet) 136 628 134 828 1 800 113 857 109 329 4 528

GYMNASIESKOLA 24 139 26 739 -2 600 20 116 22 695 -2 579

Summa UKN totalt 160 767 161 567 -800 133 973 132 024 1 949

Kommentarer:

Utbildnings- och kulturnämndens ekonomiska uppföljning per 2021-10-31 visar att nämnden har ett överkott 

om 1 949 tkr efter 10 månaders verksamhet. Årsprognosen är - 800 tkr.

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 oktober, även extra bidrag till förening har delats ut till följd av pandemin. 

Prognos -150 tkr.    

Förskola: Adminsitration förväntas gå med överskott pga minskade kostnader. Förseningar av leverans pga Coronapandemin. 

Även mindre personalkostnader än budgeterat. Interkommunal förskola förväntas gå med överskott pga färre barn än 

budgeterat. Pedagogisk omsorg förväntas hålla budget eftersom grundskolan bekostar fritids. Övrig verksamheter håller budget.

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

budgeterat. Prognos  +200 tkr.

Grundsärskola har mindre kostnader än budgeterat. Prognos +650 tkr.

Grundskolan: Personalkostnader mot statsbidrag ger budgetöverskott +1 500 tkr, utifrån givna antaganden om sjukfrånvaro pga 

covid-19. Övriga verksamhetskostnader ökar mot budget. Prognos +1 200 tkr.    

Grundskola interkommunal och grundskola fristående: Fler elever än budgeterat. Interkommunal skola prognos-100 tkr. 

Fristående skola prognos -600 tkr. 

Vuxenutbildningen har mindre personalkostnader än budgeterat. Prognos 0.

Gymnasieskolan har högre utbildningskostnader än budget. Prognos -2 600 tkr.

Förändringen av semesterlöneskuld redovisades tidigare endast per årsbokslutet. Uppföljning av förändringen sker nu månadsvis 

och större avvikelser har ej noterats. 
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Sandelin Eriksson, Johanna,  
johanna.sandelin_eriksson@ockelbo.se 
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Referens 
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 Kommunstyrelsen 

 

Årsredovisning 2021 - information 
                     
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunens 
årsredovisning upprättas på ett överskådligt sätt och ge en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat och ekonomiska ställning.  
Årsredovisningen ska bestå av resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys, förvaltningsberättelse, noter samt drift- och 
investeringsredovisning. Sammanställda räkenskaper ska ingå om sådana 
upprättas. 
De verksamhetsmässiga och finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning ska följas upp i årsredovisningen. 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. Enligt 
kommunallagen ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 
 
Anvisningar och tidplan för bokslut och årsredovisning upprättas av 
ekonomienheten och delges berörda tjänstemän.   
 
Kommunstyrelse och nämnder ska behandla sina bokslut vid respektive 
sammanträde i februari 2022.  
Årsredovisningen för 2021 överlämnas till revisorerna efter 
kommunstyrelsens beslut i mars 2022 och till kommunfullmäktige i maj 
2022. 
Vid ekonomiutskottets sammanträde i mars 2022 hålls en bokslutsdag där 
nämndernas, bolagens och förbundens bokslut presenteras.                       
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Kommunkontoret 
Krüger, Joachim 
joachim.kruger@ockelbo.se 
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Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-09 

Referens 
KS 2021/00652  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Gemensam entré för padelhall och Ugglebo arena 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
En investeringsbudget om 3 650 000 kronor för byggnation av gemensam 
entré beviljas. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
En lokal entreprenör har köpt en tomt av Ockelbo kommun i anslutning till 
Ugglebo arena med syfte att där uppföra en padelhall. En satsning som 
bidrar till att utveckla området kring IP. Den föreslagna entrén ska vara 
gemensam för och förbinda de båda byggnaderna. Det ger möjlighet att 
samverka kring bl.a. omklädning och RWC. Avtal gällande hyra, värme och 
drift ska förhandlas och tecknas. 
Byggandet av en padelhall och en gemensam entré kommer att kräva att 
vissa nödvändiga markarbeten som ny anslutningsväg och parkeringar 
genomförs. 
Bygglovsansökan och uppförandet bör synkroniseras för att få en så 
kostnadseffektiv process som möjligt. 
I projektet ingår även en hiss som ökar tillgängligheten till ishallen. 

Gemensam entré (tkr)   

  Projekt kalkyl 
Reviderat 
förslag 

Entré  2 500  2 500 
Entré plan 2  1 500  650 
Mark  4 675  500 

totalt:  8 675  3 650 
                         

Beslutsunderlag 
Ritning L-30-0-001 
Ritning_2021-09-15 GH                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsen 

 

Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 
2021-08-31 

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

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 
granskning av Ockelbo kommuns delårsrapport för perioden 2021-01-01 -  
2021-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för 
år 2021.  
De bedömer att delårsrapporten, i allt väsentligt, är upprättad enligt lagens 
krav och god redovisningssed. Förutsättningar att för helåret uppnå de av 
fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning bedöms delvis 
finnas. Rapporten tar upp områden som går att utveckla och påpekanden att 
beakta framöver. 
                         

Beslutsunderlag 
Rapport delårsgranskning 2021 slutlig 
Revisorernas bedömning 2021 
Missiv – Granskning av delårsrapport 2021 
 
                        

Ärendet 
I den översiktliga granskningen har det inte framkommit något som ger 
anledning att anse att delårsrapporten för Ockelbo kommun inte, i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i 
övrigt. Bedömningen är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021. 
 
I delårsrapporten redovisas en avstämning av de i budget 2021 fastställda 
finansiella målen. 4 av 5 mål prognostiseras att uppfyllas. 
 
Rapporten tar upp områden som går att utveckla och påpekanden att beakta 
framöver. Nedan presenteras några frågor som ska prioriteras. 
 

- Upphöra med manuell hantering i sidoordnad bokföring för 
semesterlöneskulden i delårsbokslutet och istället bokföra den 
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Ockelbo kommun 
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2021-11-05 
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2021/00598 

Sida 
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kontinuerligt i ekonomisystemet för att underlätta historiska 
jämförelser. 

- Redovisa utvärdering och prognostisering av fullmäktiges strategier i 
delårsrapport och årsredovisning. Konkretisera de övergripande 
strategierna genom koppling till nyckeltal/indikatorer för att förbättra 
utvärdering och bedömning av måluppfyllelse. 

- Se över rutiner och processer för kommunens bokslutsarbete och 
upprättande av årsredovisningar och delårsrapporter för att 
säkerställa en god intern kontroll. 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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OCKELBO KOMMUN 
Revisorerna 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 

8 oktober 2021 

Granskning av delårsrapport per 2021-08-31 

OCKELBO KbMMUN 

Ank 2021 :-10- 0.8 

DnrAt> .. ~~\.\9.~.'?5~. 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört 
granskning avseende delårsrapport 2021. 

Revisorerna har beslutat 

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

, Fö#i/2fJlt.rer_ 
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Revisorerna i Ockelbo kommun 2021-10-08 

OCKELBO KbMMUN 

Ank 2021 :-10--Q_ 8 
D -~~t~9.~\\.9.~.~~~ 

Till 
Fullmäktige i Ockelbo kommun 
organisationsnummer 212000-228 8 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. 
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

V år bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Resultatet för perioden visar på ett överskott om 24,9 mnkr. Prognosen för helåret 
pekar mot ett positivt resultat om 9,7 mnkr vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse om 5,8 mnkr. Kommunstyrelsens bedömning är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för 2021. 

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott med 4,7 mnkr. 
Kommunstyrelsen samt utbildnings- och kulturnämnden prognostiserar ett 
underskott för året om -2,7 mnkr respektive -2,2 mnkr och socialnämnden 
prognostiserar ett överskott för året om 0,2 mnkr. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Revisorernas samlade bedömning är att det prognostiserade resultatet i 
delårsrapporten delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige 
fastställt i budget 2021. Revisorerna kan inte bedöma om förutsättningar 
finns för att målen för god ekonomisk hushållning ur det 
verksamhetsmässiga perspektivet kommer att uppnås för helåret. Detta med 
anledning av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges 
kommunövergripande strategier för god ekonomisk hushållning inte 
redovisas i delårsrapporten. 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed i övrigt. 

Vi bedömer den ekonomiska utvecklingen inom kommunstyrelsen samt 
utbildnings- och kulturnämnden som otillfredsställande. Utbildnings- och 
kulturnämnden har även tidigare år redovisat underskott. Kommunens ekonomi 
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tål inte upprepade underskott och det är väsentligt att den av kommunfullmäktige 
fastställda budgeten hålls och att verksamheterna bedrivs inom de ramar som 
fullmäktige beslutat att tillföra dem. 

Utifrån de framtida utmaningar som lyfts i delårsrapporten vill vi poängtera 
vikten av att det långsiktiga arbetet med att anpassa verksamheten till de 
ekonomiska ramarna fortsätter, inte bara inom utbildnings- och 
kulturförvaltningen utan även inom övriga förvaltningar. Kommunstyrelsen 
behöver därför fortsatt under året och framåt noga följa verksamhet och ekonomi. 
Detta för att kommunen ska kunna efterleva kommunallagens krav på en ekonomi 
i balans. 

Ockelbo den 8 oktober 2021 

,1) ~ 
,/ l /d!JJI J d, '' ~ 77- -;-~z,t,-u / 
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Bilagor: 

Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 2021 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Grundat på vår översiktliga granskning har det
inte kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att delårsrapporten
för Ockelbo kommun inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.

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

Delvis uppfyllt

Finansiella mål
4 av 5 finansiella mål prognostiseras att
uppfyllas.

Grundat på vår översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att det prognostiserade
resultatet inte skulle vara delvis förenligt med
de finansiella mål som fullmäktige fastställt i
budget 2021.

Verksamhetsmässiga mål
Utvärdering och bedömning saknas

I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering
av fullmäktiges kommunövergripande
strategier, kan inte revisionen uttala sig om
förutsättningar finns att fullmäktiges mål för en
god ekonomisk hushållning i det
verksamhetsmässiga perspektivet kommer att
uppnås för helåret.
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

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

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2021-09-28 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-10-18.
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Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari –augusti. Resultatet för
perioden uppgår till +24,9 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid
till fullmäktige.

Kommunen avviker mot god sed avseende RKR´s rekommendation R17. En
delårsrapport ska innehålla upplysningar i not om förändringar i väsentliga
ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början. Inga sådana
upplysningar lämnas i not.

I vår granskning har vi noterat att manuella justeringar sker av det periodresultat som
redovisas i delårsrapporten. Dessa manuella justeringar avser förändringar av
semesterlöneskuld. Justeringarna bokförs däremot inte i ekonomisystemet.

Vi har även noterat fel i periodiseringen av kostnader. Det avser främst kostnader
tillhörande 2020 som har bokförts 2021 p.g.a sen inkommande faktura. Vi har även
noterat kostnader som tillhör tertial två men som har bokfört i sin helhet under tertial tre.
Effekten av noterade periodiseringsfel är att periodens resultat är 473 tkr för lågt.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Ockelbo kommun inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

Noterade avvikelser bedöms inte vara materiella och påverkar inte den rättvisande1

bilden av resultat och ställning.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt ett mål- och budgetdokument för 2021 med plan för
perioden 2021-2023. Ockelbo kommuns styrmodell omfattar Vision 2030 som är den
högsta övergripande målnivån för kommunen. Utifrån visionen har sex
kommunövergripande strategier utarbetats; Trygga kompetensförsörjningen, Värna
miljön i stort och smått, Utveckla samhället, Ständiga förbättringar, Teknik som
underlättar samt Torgför Ockelbo. Utifrån de kommunövergripande strategierna fastställs
mätbara mål per nämnd.

1 Felen uppgår sammantaget, i relation till kommunens omsättning, inte till ett väsentligt belopp
vid bedömning av om räkenskaperna är rättvisande.
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Det av kommunfullmäktige fastställda mål- och budgetdokumentet för 2021 med plan för
perioden 2022-2023 innehåller även ett antal finansiella mål för god ekonomisk
hushållning.

Iakttagelser
Finansiella mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella som fastställts i budget 2021.

Av redovisningen framgår att 4 av 5 finansiella mål prognostiseras att uppfyllas, där
måluppföljningen presenteras i tabellen nedan.

Finansiella mål Prognos 2021

God ekonomisk hushållning ska
genomsyra kommunens alla
verksamheter.

Enligt prognos för helår förväntas
resultatet uppgå till +9,7 mnkr. Av
nämnderna så visar kommunstyrelsen
samt utbildnings- och kulturnämnden
ett underskott enligt prognosen.

Målet bedöms delvis uppfyllas.

Årets resultat, efter finansnetto ska vara
minst 0,8 % av skatter och utjämning.

Resultatet för perioden motsvarar 9 %
av skatter och statsbidrag.

Enligt årsprognosen motsvarar ett
resultat om 9,7 mnkr 2,3 % av skatter
och avgifter.

Målet bedöms uppfyllas.

Investeringar ska i möjligaste mån
självfinansieras.

Vid ny/ombyggnad kan upplåning ske
utifrån separat beslut.

Prognosen är att investeringar under
2021 kommer att självfinansieras.

Målet bedöms uppfyllas.

Amortering av låneskulden sker med
minst 1 % årligen.

Prognosen är att låneskulden vid årets
slut kommer att uppgå till 162 mkr.
Amortering för 2021 planeras att
genomföras under hösten.

Målet bedöms uppfyllas

Soliditeten ska årligen förbättras. Vid bokslut 2020 var soliditeten 32,6%,
årsprognosen visar en soliditet om
37,9% för 2021.

Målet bedöms uppfyllas.
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Verksamhetens mål

I delårsrapporten finns en beskrivning av kommunens vision och fullmäktiges
kommunövergripande strategier. Redogörelse för kommunstyrelsens utvärdering av
fullmäktiges fastställda kommunövergripande strategier och bedömning av
måluppfyllelsen för helåret saknas.

Vi noterar att fullmäktige i mål- och budgetdokumentet inte har fastställt vilka kriterier
som krävs för att respektive kommunövergripande strategi ska bedömas vara uppfyllt,
delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. De övergripande strategierna behöver konkretiseras
genom att kopplas till nyckeltal/indikatorer för att en bättre utvärdering och bedömning
av måluppfyllelsen ska kunna göras.

I verksamhetsberättelserna görs en avstämning av styrelsens respektive nämndernas
fastställda mätbara mål. Avstämning sker främst mot utfallet för perioden. Årsprognos
per verksamhetsmål lämnas i lägre utsträckning i nämndernas verksamhetsberättelser.
Redogörelsen sker i tabellform per kommunövergripande strategi där respektive
nämnds samt kommunstyrelsens måluppfyllelse per mål återges. Graden av
måluppfyllelse anges som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.

Det redovisas i låg utsträckning någon information som underlag för bedömning av
respektive mål för styrelsen och nämnderna. Det är därför inte möjligt att följa upp den
bedömning som gjorts.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kommunövergripande
strategier, kan inte revisionen uttala sig om förutsättningar finns att fullmäktiges mål för
en god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet kommer att
uppnås för helåret. Kommunstyrelsen bör framgent tillse att utvärdering och
prognostisering av fullmäktiges strategier redovisas i delårsrapporten.
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Rekommendationer
● I likhet med föregående år så sker fortsatt manuella justeringar i delårsrapporten

kopplade till semesterlöneskulden. Detta innebär en sidoordnad bokföring vilket
försvårar historiska jämförelser av den finansiella informationen. Vi rekommenderar
kommunstyrelsen att säkerställa att manuella justeringar i delårsrapporten upphör
och istället sker kontinuerligt i bokföringen.

● Kommunstyrelsen bör framgent tillse att utvärdering och prognostisering av
fullmäktiges strategier redovisas i kommande finansiella rapporter, såväl
delårsrapport som årsredovisning. Vidare bör kommunstyrelsen tillse att fullmäktiges
kommunövergripande strategier konkretiseras genom att kopplas till
nyckeltal/indikatorer för att en bättre utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen
ska kunna göras.

● Det har inför framtagandet av delårsrapporten 2021 skett ett flertal justeringar i både
bokföringen och i delårsrapporten efter utförd revision. Vi har även noterat mindre fel
i periodiseringen av kostnader som inte har justerats. Vi rekommenderar
kommunstyrelsen att göra en översyn av rutiner och processer för kommunens
bokslutsarbete och upprättande av kommande årsredovisningar och delårsrapporter
för att säkerställa en god intern kontroll i bokslutsprocessen. Denna
rekommendation har påtalats i tidigare rapport, kopplad till årsredovisningen 2020.

2021-10-08

Cecilia Axelsson Wictoria Ingvarsson
___________________________ ___________________________
Uppdragsledare Auktoriserad revisor

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Ockelbo kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
2021-06-18. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Kommunkontoret 
Lindblom, Mia 
eva-marie.lindblom@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-09 

Referens 
KS 2021/00442  
 

  

 
 Kommunstyrelsen 

 

Revisionsrapport - Granskning av krisberedskap och 
krishantering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningen.  
                       

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 
granskning av kommunens arbete med krisberedskap och krishantering. 
Granskningen tar sin utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. 
Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen. 
 
Utifrån genomförd granskning gjordes en sammantagen bedömning att 
arbetet inom granskningsområdet delvis sköts med tillräcklig intern kontroll, 
men det finns ett flertal avvikelser som bör noteras. 
 
Svar på granskningsrapporten  
Kommunkontoret ser positivt på att revisionen granskat arbetet med 
krisberedskap och krishantering och ser rekommendationerna som en god 
hjälp för förbättringsåtgärder i arbetet och rutinerna.  
 
Kommunen kommer att i sitt kommande krisberedskapsarbete ha revisionens 
rekommendationer med som en del i underlaget för att förbättra detta arbete.   
                         

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av krisberedskap och krishantering                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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OCKELBO KOMMUN 
Revisorerna 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 

18juni2021 

Granskning av krisberedskap och krishantering 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ockelbo kommun har 
PwC genomfört rubricerad granskning. Granskningen har syftat till att 
pröva och bedöma om kommunstyrelsens arbete med krisberedskap 
och krishantering sköts med tillräcklig intern kontroll. 

Revisorerna har beslutat 

att godkänna revisionsrapporten och 
att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beaktande 
och svar enligt nedan samt 
att överlämna revisionsrapporten till kommunfullmäktige för känne
dom. 

Skriftligt svar från kommunstyrelsen på hur de avser att åtgärda de 
förbättringsområden/brister som påtalas i revisionsrapporten, vänligen 
senast 2021-11-30. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en granskning 
av kommunens arbete med krisberedskap och krishantering. Granskningen tar sin 
utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Revisionsobjekt i granskningen är 
kommunstyrelsen. Granskningen har riktats mot följande områden:  

- Organisation för krisberedskap och krishantering 
- Ansvarsfördelning för krisberedskap 
- Kommunstyrelsens uppsikt inom området 
- Återrapportering till kommunfullmäktige 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att arbetet 
inom granskningsområdet inte helt sköts med tillräcklig intern kontroll. Underlag för 
revisionell bedömning redovisas i avsnitt 2.1-2.4.  

För att utveckla området bör följande rekommendationer prioriteras:  

● Kommunstyrelsen klargör hur ansvar för krisberedskap fördelas inom 
verksamhetsorganisationen. Detta bör dokumenteras i Styrdokument för 
krisberedskap respektive Instruktion för kommunchef.  

● Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens styrande dokument för krisberedskap 
inte är motsägelsefulla gällande vilket eventuellt ansvar som vilar på nämnderna i 
fråga om löpande krisberedskapsarbete.  

● Kommunstyrelsen klargör formerna för hur mål och planer inom området 
krisberedskap ska följas upp och återrapporteras till den politiska organisationen.  

● Kommunstyrelsen tar fram förslag till reglemente för krisledningsnämnden. 
Reglementet ska antas av kommunfullmäktige. 

● Kommunstyrelsen beslutar hur kommunens hantering av Covid-19 pandemin ska 
utvärderas. En utvärdering inom området kan ge lärdomar för framtiden.    
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget 
att göra en granskning inom området krisberedskap och krishantering.   

I lagstiftning och föreskrifter ställs krav på att kommunen har en beredskap för att 
hantera extraordinära händelser. Under föregående och innevarande år har kommunen 
tvingats hantera effekterna av Covid-19. Rådande pandemi har även medfört ett ökat 
fokus på hur den kommunala organisationen arbetar med sitt systematiska 
krisberedskapsarbete.  

Revisionen har under 2020 genomfört en fördjupad granskning hur kommunen arbetar 
med risk- och sårbarhetsanalyser inom ramen för sitt krisberedskapsarbete. I 
granskningen noterades ett flertal utvecklingsområden. Ett bristfälligt arbete med 
krisberedskap kan riskera – förutom att lagar och föreskrifter inte efterlevs – att 
kommunens medborgare i ökad grad utsätts för en extraordinär krissituation.    

Revisionsobjekt i denna granskning är kommunstyrelsen.    

1.2 Syfte och revisionsfrågor 
Revisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12. Syftet med granskningen är 
att pröva om arbetet med krisberedskap och krishantering sköts med tillräcklig intern 
kontroll.  

Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen: 

1. Finns en tydlig organisation för arbete med krishantering och krisberedskap? Fokus 
på vid krissituation respektive ej krissituation (normalläge).   

2. Är ansvarsfördelning tydlig inom organisationen (politisk nivå respektive 
verksamhetsnivå) avseende krisberedskap? 

3. Utövar kommunstyrelsen i tillräcklig grad uppsikt inom granskningsområdet? 
4. Sker rapportering till kommunfullmäktige i tillräcklig omfattning?    

1.3 Revisionskriterier 
Följande revisionskriterier används i granskningen:  

- Kommunallagen 6:1, 6:6, 6:13 
- Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (2006:544), kapitel 2:1-2 
- Föreskrift 2015:5, utfärdad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
- Överenskommelse om kommunernas krisberedskap: MSB och SKL 2018 
- Kommuninterna styrdokument inom området, främst plan för hantering av 

extraordinära händelser samt reglemente för kommunstyrelse och nämnder.  

1.4 Avgränsning 
Granskningen avgränsas i första hand till kalenderåren 2021 och 2020. Övrig 
avgränsning, se avsnitten Syfte och revisionsfrågor och Revisionskriterier.  
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1.5 Metod 
Analys av för granskningen relevant dokumentation. Framför allt har följande dokument 
granskats:  

● Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022,  
● Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022,  
● Styrdokument krisberedskap 2019-2022,  
● Utbildnings- och övningsplan 2019-2022,  
● Reglemente för kommunstyrelse och nämnder,  
● Delårsrapport 2020 och årsredovisning 2020,  
● Sammanträdesprotokoll för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för perioden 1 

januari 2020 - 30 april 2021.   

Intervjuer har genomförts med företrädare för kommunstyrelsen samt säkerhetschef. 
Samtliga ovanstående har erhållit rapporten för sakavstämning. Därmed har de haft 
möjlighet att lämna förslag på korrigeringar i texten och i övrigt föra en dialog om 
rapportens faktainnehåll innan den slutligt fastställts. 

Revisionell bedömning av respektive revisionsfråga sker utifrån en tregradig skala: 
ja/uppfyllt (grön); delvis uppfyllt (gul); nej/ej uppfyllt (röd).  
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2. Iakttagelser och bedömningar 
 
2.1 Organisation för krishantering och krisberedskap 
Revisionsfråga 1: Finns en tydlig organisation för arbete med krishantering och 
krisberedskap? Fokus på vid krissituation respektive ej krissituation (normalläge).  

Iakttagelser 
I lag och föreskrifter ställs krav på att kommunen tillskapar en organisation för såväl 
hantering av en krissituation som det löpande arbetet under en normalsituation.   

Kommunens organisation inom granskningsområdet beskrivs framför allt i följande 
styrdokument:  
- Plan för hantering av extraordinära händelser 2019-2022 (KF 2019-12-16) 
- Styrdokument krisberedskap 2019-2022 (KF 2019-12-16) 

Krishantering 
I plan för extraordinära händelser beskrivs hur kommunen ska organisera sig vid en 
krissituation. Enligt planen består organisationen framför allt av följande organ:  
● Krisledningsnämnden 
● Krisledningsgruppen 

I planen regleras även vilka uppgifter som vilar på respektive organ. Av planen framgår 
att krisledningsnämnden vid en krissituation kan överta ansvarsområden från 
kommunstyrelse och nämnder. Granskningen kan inte belägga att kommunfullmäktige 
antagit särskilt reglemente för nämnden. Av kommunstyrelsens reglemente framgår att i 
styrelsens uppdrag ingår att vara krisledningsnämnd.   

Företrädare för politik och förvaltning upplever att kommunens organisation för att 
hantera en krissituation är tydlig.   

Granskningen visar att Ockelbo kommun under pågående Covid-19 pandemi aktiverat 
delar av sin krisledningsorganisation.  

Krisberedskap  
Kommunens styrdokument ger uttryck för att arbetet med krisberedskap ska bedrivas 
inom ramen för befintlig organisation och integreras så långt som möjligt i ordinarie 
verksamhetsplanering och arbete. Av kommunstyrelsens reglemente framgår att i 
styrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna kommunal beredskap.  

I granskade styrdokument anges att respektive förvaltning ska utföra risk- och 
sårbarhetsanalyser i sina egna verksamheter samt kontinuitetsplanera för 
samhällsviktiga verksamheter. I kommunchefens uppdrag ingår att besluta om en 
åtgärdsplan för det löpande krisberedskapsarbetet.  

Inom kommunstyrelsens förvaltning finns en tjänst som krisberedskapssamordnare. I 
övrigt finns ingen särskild organisation för att bedriva krisberedskap. Frågor av 
övergripande karaktär som avser krisberedskap behandlas i första hand av kommunens 
ledningsgrupp (KLG).   
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Företrädare för verksamheten upplever att det är tydligt att det löpande arbetet med 
med krisberedskap ska bedrivas inom den ordinarie verksamhetsorganisationen.   

Bedömning 
Vi gör bedömningen att organisation för krishantering och krisberedskap i allt väsentligt 
är tydlig. Bedömningen baseras på följande iakttagelser:  
- Krishantering: Det finns en dokumenterad beskrivning hur kommunens organisation 

ska utformas för att hantera en krissituation.   
- Krisberedskap: Arbetet med löpande krisberedskap ska bedrivas i befintlig 

linjeorganisation. Detta har klarlagts i kommuninterna styrdokument.  

För att tydliggöra krisledningsnämndens uppdrag föreslås att kommunstyrelsen tar fram 
förslag till reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet ska antas av 
kommunfullmäktige.     

2.2 Ansvar för krisberedskap 
Revisionsfråga 2: Är ansvarsfördelning tydlig inom organisationen (politisk nivå 
respektive verksamhetsnivå) avseende krisberedskap?  

Iakttagelser 
En del i den interna kontrollen är att tydliggöra hur ansvaret fördelas inom en 
organisation. En otydlig ansvarsfördelning försvårar möjligheten att utkräva ansvar av 
organisationen.  

Politisk nivå 
Kommunfullmäktige har fattat beslut hur den politiska organisationen ska vara utformad. 
I kommunen finns kommunstyrelse, nämnder och gemensamma nämnder. 
Kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag preciseras i särskilda reglementen. Av 
reglemente för kommunstyrelse framgår att styrelsen har ett ansvar för kommunens 
krisberedskapsarbete. En genomgång av nämndernas reglementen visar att dessa inte 
bär något uttalat ansvar inom området krisberedskap.  

Kommunens styrdokument är i viss grad motsägelsefulla mot vad som finns fastställt i 
reglemente för kommunstyrelse. Enligt plan för hantering av extraordinära händelser 
2019-2022 ska samtliga nämnder upprätta särskild plan för krisledning inom sina 
ansvarsområden. Vid intervjuer med företrädare för politik och verksamhet framkommer 
att det finns olika uppfattningar vilket eventuell ansvar som ska vila på facknämnderna.  

I sammanhanget noteras att ledamöter i nämnder inte berörs i befintlig utbildnings- och 
övningsplan för år 2019-2022. Företrädare för kommunstyrelsen framhåller vikten av att 
kontinuerlig utbildning och övning även innefattar den politiska organisationen.  

Verksamhetsnivå 
Kommunens styrdokument uttrycker att kommunchefen har en nyckelbefattning i arbetet 
med krisberedskap och krishantering. Vissa styrdokument, exempelvis åtgärdsplan för 
krisberedskap, ska beslutas av kommunchef. En brist med styrdokumenten är att 
kommunchefens ansvar inom området inte tydliggjorts.    

I överenskommelse mellan MSB och SKL anges att kommunstyrelsen i sin instruktion till 
kommundirektör/kommunchef ska precisera vilka uppgifter som befattningen ska ha 
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inom området krisberedskap. Krav på instruktion till kommunens ledande tjänsteperson 
har införts i kommunallagen 1 januari 2018. Granskningen visar att kommunstyrelsen 
ännu inte upprättat en sådan instruktion. Verksamhetsföreträdare beskriver att 
uppdraget att ta fram instruktion finns och att ett första utkast är framtaget.  

Av kommunens styrdokument framgår att beredskapssamordnare/säkerhetschef 
ansvarar för att stödja och samordna verksamheternas arbete med krisberedskap. 
Däremot regleras inte vilka verksamhetsbefattningar som bär ansvar för det löpande 
krisberedskapsarbetet. Företrädare för kommunledningsförvaltningen upplever att ett 
övergripande ansvar vilar på förvaltningschefer. Respektive förvaltningschef bör i sin tur 
klargöra hur ansvaret fördelas inom den egna verksamhetsorganisationen.  

I utbildnings- och övningsplan 2019-2022, beslutad av kommunchef, beskrivs vilka 
insatser som ska genomföras under perioden. Totalt planeras ett 20-tal insatser. Av 
planen framgår vilka i verksamhetsorganisationen som ansvarar för respektive insats. 
Ansvaret vilar framför allt på kommunledning respektive säkerhetschef.     

Bedömning 
Vår revisionella bedömning är att ansvarsfördelning för krisberedskap endast delvis är 
tydliggjord i organisationen. Bedömningen baseras på följande:  
- På politisk nivå är ansvarsfördelning i stort tydliggjord. Ansvaret vilar på 

kommunstyrelsen. När det gäller nämndernas ansvar är kommunens styrdokument i 
viss utsträckning motsägelsefulla.   

- På verksamhetsnivå är ansvaret för krisberedskap överlag otydligt. Kommunens 
styrdokument är endast tydligt när det gäller vilket ansvar som vilar på 
beredskapssamordnare/säkerhetschef. Kommunchefens och förvaltningschefernas 
ansvar har inte klargjorts.      

För framtiden föreslås att kommunstyrelsen dels säkerställer att kommunens styrande 
dokument inte är motsägelsefulla när det gäller nämndernas ansvar för löpande 
krisberedskapsarbete. Dels bör kommunstyrelsen även klargöra vilket ansvar som vilar 
på kommunchef och förvaltningschefer inom området krisberedskap. Detta bör 
dokumenteras i instruktion för kommunchef respektive styrdokument för krisberedskap.    

2.3 Kommunstyrelsens uppsikt inom granskningsområdet  
Revisionsfråga 3: Utövar kommunstyrelsen i tillräcklig grad uppsikt inom 
granskningsområdet?  

Iakttagelser 
Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen bär ett ansvar att dels leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och dels utöva uppsikt över 
kommunens samlade verksamhet.  

Av föregående avsnitt framgår att kommunfullmäktige behandlat ett flertal styrande 
dokument som rör krisberedskap och krishantering. I kommunstyrelsens uppdrag ingår 
att verkställa beslut, mål och planer som antagits av kommunfullmäktige.  

I kommunstyrelsens uppdrag ingår även att bereda de ärenden som ska handläggas av 
kommunfullmäktige. Granskningen visar att kommunstyrelsen i december 2019 
föreslagit fullmäktige att godkänna upprättad risk- och sårbarhetsanalys för 2019-2022. 
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En genomgång av risk- och sårbarhetsanalysen visar att den innefattar området 
smittspridning/pandemi. I analysen görs bedömningen att inom kommunen finns det en 
tillräcklig förmåga att hantera en omfattande influensapandemi, dock kan brist på 
personal med rätt kompetens uppstå.  

I risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022, plan för hantering av extraordinära händelser 
2019-2022 samt styrdokument krisberedskap 2019-2022 beskrivs syfte och 
övergripande mål för arbetet med krisberedskap. En brist med styrdokumenten är att de 
inte reglerar formerna för hur dokumenten ska följas upp, utvärderas och rapporteras.  

Granskningen kan inte belägga att kommunstyrelsen i beslut angett hur styrelsen ska 
fullgöra sin uppsikt inom området krisberedskap. Exempelvis saknas området i 
kommunstyrelsens internkontrollplan.  

Under granskningsperioden har kommunen fått hantera en krissituation i form av en 
Covid-19 pandemi. Granskningen kan verifiera att kommunstyrelsen under perioden fått 
återkommande redovisning från verksamheten framför allt i form av lägesrapportering 
och åtgärder. Styrelsen kan således belägga att den utövat uppsikt hur kommunens 
verksamheter hanterat pågående pandemi från ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt 
perspektiv. Säkerhetschef har regelbundet under året informerat om det aktuella läget 
under informationspunkter. Den första informationen lämnades vid sammanträdet i mars 
2020 § 42 och är en återkommande punkt vid kommunstyrelsens sammanträden fram 
till dagens datum under rubriken Corona/Covid-19 – aktuell situation.  

Granskningen kan inte belägga att styrelsen utövat uppsikt när det gäller det löpande 
arbetet med krisberedskap. Det kan inte styrkas att styrelsen under perioden 
exempelvis följt upp och utvärderat i vilken utsträckning verksamheten uppnått 
fullmäktiges mål och planer för krisberedskap. Företrädare för kommunstyrelsen ser ett 
behov av att inkludera denna typ av rapportering i kommunens årshjul.  

Enligt kommunledningen kommer en utvärdering av kommunens hantering av pandemin 
tidigast att ske under senare delen av 2021.  

Bedömning 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen endast delvis utövar en tillräcklig uppsikt inom 
granskningsområdet. Bedömningen baseras främst på följande iakttagelser:  
- Krishantering: Kommunstyrelsen har fått återkommande rapportering hur pågående 

kris i form av coronapandemin hanteras av organisationen.  
- Krisberedskap: Kommunstyrelsen saknar en tillförlitlig rutin för uppföljning och 

rapportering av det fortlöpande krisberedskapsarbetet. Det gäller såväl verkställande 
av beslutade planer som att säkerställa att verksamheten når de mål som antagits 
av fullmäktige inom området krisberedskap.     

För att utveckla granskningsområdet föreslås att styrelsen i styrdokument för 
krisberedskap klargör formerna för hur mål och planer inom området ska följas upp och 
återrapporteras till politiska organ. Rapportering bör ske i muntlig och skriftlig form.  

Kommunstyrelsen bör även säkerställa att kommunens hantering av Covid-19 pandemin 
utvärderas, exempelvis när det gäller beslutsfattande och beslutsorganisation. 
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2.4 Rapportering till kommunfullmäktige 
Revisionsfråga 4: Sker rapportering till kommunfullmäktige i tillräcklig omfattning?  

Iakttagelser 
Kommunstyrelsen ska se till att rapportering och redovisning inom gransknings- 
området sker i enlighet med gällande direktiv. Detta gäller rapportering till såväl statliga 
myndigheter som till kommunfullmäktige. Det är lämpligt att i interna styrdokument 
(planer m.m.) reglera formerna för hur uppföljning, utvärdering, rapportering och 
redovisning av planer m.m. ska ske.  

Av föregående avsnitt framgår att kommunfullmäktige fastställt ett flertal styrdokument 
som rör områdena krisberedskap och krishantering. Dokumenten innehåller bland annat 
mål och åtgärdsplan. En brist med styrdokumenten är att de inte klargör hur uppföljning 
och rapportering ska ske inom kommunens organisation, exempelvis till fullmäktige.  

I kommunstyrelsens reglemente anges att styrelsen återkommande ska rapportera till 
fullmäktige hur kommunens verksamheter utvecklas.  

Granskningen visar att återrapportering till kommunfullmäktige i första hand har skett 
genom delårsrapport och verksamhetsberättelse/årsredovisning. Granskningen visar att 
dessa rapporter lämnar information om hur kommunstyrelse, nämnder och dess 
verksamheter hanterat pågående kris i form av Covid-19 pandemi.   

Kommunfullmäktige har under perioden inte fått rapportering om hur verksamheten 
arbetar med krisberedskap. Företrädare för verksamheten framhåller att 
krisberedskapsarbetet har avstannat till följd av pågående pandemi.  

Vid intervju med företrädare för politik och förvaltning framkommer att det över tid i låg 
utsträckning lämnats rapporter till fullmäktige hur arbetet med krisberedskap 
(måluppfyllelse, följsamhet till planer etc.) bedrivs inom organisationen.    

Bedömning 
Vår revisionella bedömning är att rapportering till kommunfullmäktige endast delvis sker 
i tillräcklig omfattning. Bedömningen baseras på följande: 
- Kommunstyrelsen kan i rimlig grad verifiera att den informerat fullmäktige hur 

kommunstyrelse, nämnder och dess verksamheter hanterat pågående krissituation i 
form av pandemi.  

- Kommunstyrelsen kan inte styrka att det finns en fungerande rapporteringsrutin när 
det gäller hur kommunens verksamheter arbetar med krisberedskap.    

För att utveckla granskningsområdet, se rekommendation i avsnitt 2.3 angående direktiv 
för rapportering till politiska organ.    
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3. Avslutning 
3.1 Sammanfattande revisionell bedömning 

Granskningsområde Bedömning  

Organisation för 
krisberedskap och 
krishantering  

Uppfyllt 
 
 

 

Ansvarsfördelning för 
krisberedskap (politisk nivå 
och verksamhetsnivå) 

Delvis uppfyllt 
 
 

 

Kommunstyrelsens uppsikt Delvis uppfyllt 
 
 

 

Rapportering till 
kommunfullmäktige  

Delvis uppfyllt 
 
 

 

   

Utifrån genomförd granskning görs en sammanfattande bedömning att arbetet med 
krisberedskap och krishantering inte helt sköts med tillräcklig intern kontroll.   

3.2 Rekommendationer 
För att utveckla granskningsområdet bör följande rekommendationer prioriteras.  

● Kommunstyrelsen klargör hur ansvar för krisberedskap fördelas inom 
verksamhetsorganisationen. Detta bör dokumenteras i Styrdokument för 
krisberedskap respektive Instruktion för kommunchef.  

● Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens styrande dokument för krisberedskap 
inte är motsägelsefulla gällande vilket eventuellt ansvar som vilar på nämnderna i 
fråga om löpande krisberedskapsarbete.  
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● Kommunstyrelsen tar fram förslag till reglemente för krisledningsnämnden. 
Reglementet ska antas av kommunfullmäktige. 

● Kommunstyrelsen klargör formerna för hur mål och planer inom området 
krisberedskap ska följas upp och återrapporteras till den politiska organisationen.  

● Kommunstyrelsen beslutar hur kommunens hantering av Covid-19 pandemin ska 
utvärderas. En utvärdering inom området kan ge lärdomar för framtiden.    
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 Kommunfullmäktige 

 

Översyn av samverkansavtal för 
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 

Förslag till beslut 
Reviderat samverkansavtal för Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 
godkänns och träder i kraft 1 januari 2022. 
           

Sammanfattning av ärendet 
Efter kommunstyrelsens utredning som genomfördes angående 
Överförmyndarnämndens förutsättningar fick nämnden i uppdrag att 
utvärdera och se över samverkansavtalet från 2015. Någon utvärdering av 
samverkansavtalet har inte gjorts sedan sammanslagningen. 
Förutom utökade resurser till handläggning och granskning av ärenden finns 
ett behov av verksamhetsutveckling och stöd för ledningsarbete och 
nämndadministration. Fördelningen av kostnader för den gemensamma 
förvaltningen mellan de ingående kommunerna i Överförmyndarnämnden i 
Västra Gästrikland, speglar inte den verkliga fördelningen av verksamhetens 
kostnader. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland lämnar därför 
förslag på ett reviderat samverkansavtal som innehåller ny fördelningsnyckel 
avseende den ekonomiska fördelningen av kostnader för den gemensamma 
verksamheten.                          

Beslutsunderlag 
Rapport Överförmyndarverksamhetens förutsättningar 
Förslag till reviderat samverkansavtal 
ÖFN tjänsteskrivelse 2021-09-13                          

Beslutet ska skickas till 
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 
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Sammanfattning 
Inledning 
På uppdrag av kommunstyrelsen har en utredning genomförts för att 
undersöka och utvärdera överförmyndarverksamhetens förutsättningar.  
 
Målsättningarna har varit att presentera en nulägesbild av verksamhetens 
utmaningar och lämna rekommendationer för en långsiktigt välfungerande 
överförmyndarverksamhet.  
 
Överförmyndarverksamheten i Sandvikens kommun leds av 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland (fortsättningsvis ÖVG). Det är 
en gemensam nämnd för Sandvikens, Hofors och Ockelbo kommuner, med 
Sandvikens kommun som värdkommun.  
 
Utmaningar och behov 
Utredningen har identifierat flera väsentliga utmaningar och behov inom 
överförmyndarverksamheten: 

• Hög arbetsbelastning med ett högt antal ärenden per handläggare 
leder till stress och en ohållbar arbetssituation för personalen.  

• Antalet ärenden totalt, samt andelen komplexa ärenden ökar. Den 
demografiska utvecklingen innebär även ökande kostnader för ÖVG.  

• Svårigheter med att rekrytera nya ställföreträdare (gode män och 
förvaltare). 

• Mer fokus behöver läggas på handläggning och granskning. 
• Stöd behövs för ledning av verksamheten, administration och 

stabsfunktion till nämnden. 
• Behov av stöd för verksamhetsutveckling av rutiner och för 

långsiktig planering.  
• De ekonomiska resurserna i budget täcker inte verksamhetens 

kostnader och medger ingen redundans vid exempelvis oförutsedda 
händelser eller frånvaro hos personalen.  

• Samverkansavtalet mellan kommunerna i ÖVG behöver revideras för 
att åstadkomma en kostnadsfördelning som motsvarar respektive 
kommuns del av verksamhetens kostnader. Antal ärenden per 
kommun, bör utgöra grunden för kostnadsfördelningen av den 
gemensamma administrationen.  

 
Rekommendationer 
För att åstadkomma en hållbar och välfungerande överförmyndarverksamhet 
rekommenderar utredningen följande åtgärder:  

• Att stöd ges till överförmyndarenheten gällande chefsfunktioner och 
administration, inklusive stabsfunktion för nämnden.  

• Att stöd för verksamhetsutveckling ges till överförmyndarenheten.  
• Att utökade ekonomiska resurser för år 2021 ges till 

överförmyndarverksamheten. 
• Att revidering av samverkansavtalet för den gemensamma nämnden 

genomförs.  
• Att de ekonomiska budgetramarna till ÖVG utökas från och med 

budgetåret 2022.   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-05-26 har en utredning genomförts för 
genomlysa överförmyndarverksamhetens förutsättningar.1  
Överförmyndarverksamheten i Sandvikens kommun leds av 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland (fortsättningsvis ÖVG). Det är 
en gemensam nämnd med ledamöter från Sandvikens, Hofors och Ockelbo 
kommuner. Sandvikens kommun är värdkommun.  

1.1.1 Behov av översyn 
Sedan den gemensamma nämnden tillsattes år 2015 har avtalet som reglerar 
samverkan mellan kommunerna reviderats 2017, men ingen översyn av 
verksamhetens förutsättningar har gjorts.  
Under de år ÖVG funnits har överförmyndarverksamheten påtalat ett ökat 
antal ärenden. Under perioder har även utmaningar med arbetsmiljön 
uppkommit. Därför behöver såväl övergripande förutsättningar som 
samverkansavtalet utredas. 

1.2 Syfte  
Syftet med utredningen är att undersöka och utvärdera 
överförmyndarverksamhetens förutsättningar.  

1.3 Mål 
Målsättningarna är att: 

 Presentera en nulägesbild av utmaningar överförmyndar-
verksamheten står inför.  

 Lägga fram rekommendationer för en långsiktigt välfungerande 
överförmyndarverksamhet.  

1.4 Tillvägagångssätt 
För genomförandet av utredningen har nedanstående underlag och källor 
nyttjats:  

 Genomgång av underlag från överförmyndarverksamheten, 
Länsstyrelsen, samt jämförbara överförmyndarverksamheter i andra 
kommuner. 

 Intervjuer med representanter för överförmyndarverksamheten och 
Sandvikens kommunstyrelseförvaltning. 

 Genomgång av ekonomiska underlag och budgetdokument. 

 Genomgång och översyn av avtal om samverkan i gemensam 
överförmyndarnämnd. 

  

 
1 Kommunstyrelsen i Sandvikens kommun, 2020-05-26, § 139, beslut om uppdrag att göra 
en utredning av överförmyndarverksamhetens förutsättningar, dnr: KS2020/302 78
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Underlag till rapportens texter baseras till största del på de intervjuer som 
genomförts, vilket innebär att det i huvudsak är respondenternas 
bedömningar och upplevelser som kommer till uttryck. Källhänvisningar 
kommer därför endast anges vid de delar av rapporten där andra underlag 
nyttjas. 

1.4.1 Rapportens upplägg  
 Kapitel 2 ”nuläge och förutsättningar” beskriver kortfattat de 

faktamässigt övergripande förutsättningar som gäller för 
överförmyndarverksamheten utifrån bland annat statistik och 
gällande budget för år 2020. 

 Kapitel 3 ”Omvärldsspaning och jämförelser” presenterar statistik 
och kort beskrivning av jämförbara överförmyndarverksamheter. 

 Kapitel 4 ” Utmaningar och behov” utgår från en analyserande och 
resonerande ansats där överförmyndarverksamhetens inspel tolkas 
och beskrivs av utredaren. 

 Kapitel 5 ”Rekommendationer” utgörs av utredarens 
rekommendationer utifrån vad som presenteras i kapitel 2 och 3, samt 
de resonemang som lyfts i kapitel 4. 

1.5 Begrepp2 
Beskrivning av återkommande begrepp och termer för 
överförmyndarverksamheter: 

 Huvudman: person med hjälpbehov som enligt beslut från tingsrätten 
har god man eller förvaltare. 

 Ställföreträdare: person som är utsedd till god man eller förvaltare. 

 God man: ställföreträdare som utsetts av tingsrätten för att förvalta 
personers rätt, bevaka rätt och sörja för person. Samtycke krävs av 
huvudmannen om den har förmåga att lämna sådant.   

 Förvaltare: ställföreträdare som utsetts av tingsrätten för att förvalta 
personers rätt, bevaka rätt och sörja för person. Detta är en 
tvångsåtgärd där inget samtycke behövs.    

 Ärende: tillsynsärende för godmanskap, förvaltarskap eller 
förmyndarskap. 

 Årsräkning: ställföreträdarens redovisning om hur huvudmannens 
tillgångar har förvaltats under året.  

 Sluträkning: ställföreträdarens redovisning om hur huvudmannens 
tillgångar har förvaltats under året fram till avslut av ärendet 
(huvudmannen avlider eller ställföreträdarskapet upphör). 

 

  

 
2 Övriga underlag och uppgifter från överförmyndarenheten 79
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2 Nuläge och förutsättningar 

2.1 Överförmyndarverksamheten i Västra Gästrikland 3  

2.1.1 Målgrupp och verksamhetsuppdrag 
Enligt Föräldrabalken ska det i varje kommun finnas en överförmyndare 
eller en överförmyndarnämnd. Nämnden har även ansvar för ärenden enligt 
lag om god man för ensamkommande barn (2005:429). 
I överförmyndarverksamheten ingår att utöva tillsyn över hur en persons 
tillgångar sköts av olika representanter, förmyndare, gode män och 
förvaltare. 

2.1.2 Verksamhetsbeskrivning 
Personer som inte själva kan ta hand om sig och sin egendom riskerar att 
drabbas av rättsförlust. Det kan handla om omyndiga eller personer som på 
grund av hög ålder eller psykiskt funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, 
förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt 
välbefinnande. För den som har behov av hjälp medverkar ÖVG till att 
ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare utses för att 
tillvarata dessa personers intressen och exempelvis sköta deras ekonomi.  
Nämnden ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Det 
innebär att ÖVG kontrollerar att de utsedda ställföreträdarna fullgör sina 
uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 
Den gemensamma nämnden och överförmyndarenheten arbetar med att ta 
fram mål för verksamheten samt utveckla verksamheten så att bland annat 
respektive kommun bibehåller en lokal anknytning och tillgänglighet. ÖVG 
står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

2.1.3 Ekonomiska förutsättningar i budget 
Kommunfullmäktige i Sandvikens kommun beslutade i juni 2020 om 
budgetramar för år 2021. Beslut togs att samma budgetramar som för år 
2020 kommer gälla för nämnderna. 4 För ÖVG innebär det ekonomiska 
resurser om totalt ca 5 600 000 kr, inräknat kommunbidrag och övriga 
intäkter.  

2.1.4 Styrmodell mot Vision 2025 – nämndens mål i budget 
I budgeten fastställer nämnden årligen mål inom ramen för kommunens 
Styrmodell mot Vision 2025. För år 2020 har nämnden beslutat om 13 mål, 
fördelat på styrmodellens fyra perspektiv: medborgare (fyra mål), 
medarbetare (tre mål), hållbar samhällsutveckling (fem mål) samt ekonomi 
(ett mål).  
Målen i budget uttrycker nämndens önskemål om inriktning och utveckling 
av verksamheten, men riktas mot och harmoniserar med åtaganden som 
överförmyndarenheten ändå behöver leva upp utifrån lagar och andra 
bestämmelser i sin myndighetsutövning. 

 
3 Budget 2020 Sandvikens kommun 
4 Kommunfullmäktige Sandvikens kommun, 2020-06-08, § 127 ”Budgetramar för år 2021-
2023, drift och investeringar”, dnr: KS2020/358 80
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2.1.5 Organisation 
ÖVG består av fem ledamöter och tre ersättare. Sandviken som värdkommun 
väljer tre ordinarie och en ersättare. Hofors kommun respektive Ockelbo 
kommun väljer en ledamot och en ersättare var. 
Till nämndens förfogande finns ett gemensamt överförmyndarkontor, 
placerat i Sandviken. Kontoret, som inom kommunorganisationen benämns 
överförmyndarenheten, svarar för beredning och verkställighet av ärenden 
inom nämndens ansvarsområden. 

2.2 Samverkansavtal för den gemensamma nämnden5 
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Sandviken, Hofors 
och Ockelbo kommuner började gälla 1 januari 2015. Ett reviderat avtal 
gäller från 1 januari 2017. I avtalet regleras ansvarsförhållanden och 
kostnadsfördelning för överförmyndarverksamheten mellan de ingående 
kommunerna.  
Följande lydelse i avtalet anger hur kostnaderna för den gemensamma 
nämndens verksamhet: 
” Nämnd 
Kostnader för arvode och kostnadsersättningar till ledamot och ersättare i den gemensamma 
nämnden betalas av varje medverkande kommun. Nämnds övriga kostnader fördelas med en 
tredjedel på varje ingående kommun. 

Gemensam förvaltning 
Kostnaderna som utgör den gemensamma förvaltningen för den gemensamma nämndens 
verksamhet ska fördelas efter antalet invånare i respektive kommun per den1 november året 
före verksamhetsåret. 

God man , förvaltare och förmyndare 
Arvoden och kostnadsersättning till god man, förvaltare eller förmyndare administreras av 
värdkommunen. Den faktiska kostnaden för respektive medverkande kommun faktureras 
vid två tillfällen under verksamhetsåret efter avläst utfall per den 31 maj och per den 31 
december. 

Ensamkommande barn 
Kostnaden för asylsökande ensamkommande barn som är placerade i kommun hanteras 
särskilt och återsöks från berörd statlig myndighet. Kostnader som inte kunnat återsökas 
faktureras berörd kommun. Kostnaden för ensamkommande barn, avseende tid efter 
permanent uppehållstillstånd har beviljats, återsöks från respektive medverkande kommun. 

Skadestånd 
Eventuella skadestånd fördelas solidariskt mellan de medverkande kommunerna. 
Sandvikens kommun har regressrätt mot övriga medverkande kommuner. 

Fördelning av över- eller underskott 
Eventuella över- eller underskott som hänförs till kostnader för nämnd eller gemensam 
förvaltning ska fördelas enligt respektive fördelningsmodell.” 

  

 
5 Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Sandviken 81
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2.3 Överförmyndarenheten6  

2.3.1 Antal ärenden som handläggs 
Totalt hanteras 746 ärenden per augusti 2020. Under 2020 har 504 
årsräkningar och 78 sluträkningar avseende 2019 granskats. Det innebär 
förenklat 249 ärenden per årsarbetare. En årsarbetare motsvarar arbetstiden 
för en heltidsanställd medarbetare under ett år. 
I de antal ärenden överförmyndarenheten hanterar ingår 112 förvaltarskap 
och 395 godmanskap. 

2.3.2 Godmanskap och förvaltarskap 
Godmanskap innebär generellt sett ett mindre omfattande åtagande för 
huvudmannens ställföreträdare jämfört med förvaltarskap, vilket är ett 
betydligt mer krävande uppdrag. Förvaltarskap skapar även mer arbete för 
överförmyndarenheten, framförallt kring förhandlingar i domstol och för 
handläggning av olika intyg, som exempelvis läkarintyg, för huvudmännen.  

2.3.3 Fördelning av ärenden mellan kommunerna 
De ärenden som rör förvaltarskap och godmanskap överförmyndarenheten 
handlägger fördelas mellan nämndens ingående kommuner enligt 
nedanstående tabell: 
Förvaltarskap 

Hofors 20 st. 18 % 

Ockelbo 10 st. 9 % 

Sandviken 82 st. 73 % 

 
Godmanskap 

Hofors 99 st. 25 % 

Ockelbo 46 st. 12 % 

Sandviken 259 st. 63 % 

 
Befolkningen i de tre ingående kommunerna i ÖVG uppgick i slutet av 2019 
till ca 54 700 personer (avrundat). För att jämföra antal ärenden med 
folkmängd per kommun illustreras det i nedanstående tabell7:  
Invånare per kommun och procent av total summa för nämndens 
geografiska område 

Hofors   9 600 17,55 % 

Ockelbo   5 900 10,79 % 

Sandviken 39 200 71,86 % 

 

 
6 Överförmyndarenhetens egen statistik, augusti 2020 
7 SCB, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2019 82
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2.3.4 Personal på överförmyndarenheten 
Överförmyndarenheten är organisatoriskt en enhet inom Sandvikens 
kommunstyrelseförvaltning, som sorterar under kommunledningskontoret. 
ÖVG har ingen egen förvaltningsorganisation.  
Mellan januari och juni 2020 arbetade fyra personer, varav tre var 
handläggare och en administratör (administratörstjänsten är en tillfällig 
insats för arbetsmiljön under 2020). En av handläggarna är dessutom 
enhetschef, med varierande grad av arbetstid för chefsuppgifter. Från och 
med augusti 2020 finns tre anställda medarbetare på heltid på 
överförmyndarenheten, då en av handläggarna avslutat sin anställning. 

2.4 Länsstyrelsens inspektion8 
Länsstyrelsen Dalarnas län är den myndighet som har tillsynsansvar för 
verksamheten inom Västra Gästriklands överförmyndarnämnd. En 
inspektion genomfördes i november 2019 och inspektionsrapport har 
överlämnats till överförmyndarnämnden. Nedan lyfts kortfattat vad som 
framkommit vid inspektionen: 

 Antalet aktiva ärenden 2018 var 783 st. Då fanns tre årsarbetare att 
tillgå, vilket teoretiskt innebär 261 ärenden per årsarbetare. 

 En rimlig nivå på antal ärenden bedöms vara 200 per handläggare, 
för att kunna hålla handläggningstider och upprätthålla rättssäkerhet.  

 Samtliga årsarbetare kan rent praktiskt inte arbeta heltid med 
handläggning av ärenden, vilket betyder att antal ärenden per 
handläggare i realiteten är ännu högre.  

 Andelen av befolkningen med ställföreträdare som har förvaltarskap 
är dubbelt så hög som snittet för kommunerna i de fyra län 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har tillsyn för. Antalet förvaltarskap 
uppgår till 118 stycken, men borde statistiskt sett inte vara fler än 
runt 55-60. Nämnden har uppmanats att se över detta. 

 

3 Omvärldsspaning och jämförelser 

3.1 Nationell statistik från Länsstyrelsen9 
Länsstyrelserna samlar in statistik från överförmyndarverksamheterna i 
samtliga Sveriges kommuner, vilken sammanställs på en webbsida. 
Sammantaget för 2019 redovisas 121 935 ärenden med ställföreträdarskap i 
landet, varav 12 914 utgörs av förvaltarskap. Dessa ärenden är fördelade på 
918 tjänster i årsarbetstid, vilket innebär i snitt ungefär 133 ärenden per 
årsarbetare.  
  

 
8 Protokoll över inspektion av kommunens övreförmyndarverksamhet, dnr: KS2020/474 
9 Länsstyrelsens överförmyndarstatistik, september 2020 83
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3.2 Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna10 
I Dalarna finns en etablerad samverkan kring överförmyndarverksamheten 
mellan kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. 
Det sker inom ramen för ”Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna”. 
Mora kommun är värdkommun för denna samverkan och där är samtliga 
tjänstemän anställda. Varje ingående kommun i samverkan har en egen 
överförmyndare, vilken har delegerat arbetet till samverkansorganisationen.  

3.2.1 Ärenden och förutsättningar för handläggning 
De ingående kommunerna har sammantaget ca 68 000 invånare11. År 2020 är 
ca 950 ärenden aktuella inom överförmyndarverksamheten. Av dessa är ca 
600 årsräkningar som granskas varje år. Av de 950 ärenden som handläggs 
är 62 förvaltarskap.  
Inom samverkansorganisationen arbetar fyra handläggare med uppgift att 
granska årsräkningar, samt en chef för verksamheten som även stöttar vid 
granskningsarbetet. Precis som hos överförmyndarverksamheten i Västra 
Gästrikland djupgranskas samtliga årsräkningar. Utgångspunkten för 
planeringen av arbetet med årsräkningar är att handläggana vardera har att 
granska fem ärenden i veckan, under en period på 13 veckor mellan mars 
och juni. Med detta upplägg klaras årsräkningarna i god tid, samtidigt som 
övrig handläggning klaras av.  

3.2.2 Antal ärenden per årsarbetare 
I snitt handläggs ca 190 ärenden per årsarbetare (950 ärenden delat på fem 
årsarbetare). Chefen för samverkansorganisationen hänvisar till en tidigare 
utredning kring överförmyndarverksamheter och hur många ärenden det bör 
vara för en handläggare innan det blir för mycket. I utredningen framkom det 
att 200 ärenden per anställd på en överförmyndarverksamhet, oavsett vilka 
roller de anställda har, är en rimlig nivå för att klara arbetsuppgifterna i god 
tid. Uträkningen görs genom att dividera antalet ärenden med antalet 
heltidsanställda årsarbetare.  
 

3.3 Överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers 
kommuner12 

Ett annat exempel är överförmyndarverksamheten i kommunerna Flen, 
Gnesta och Vingåker. Dessa kommuners överförmyndarverksamhet sker 
även i en gemensam nämnd. År 2019 hanterades hos dem 731 ärenden med 
ställföreträdarskap, fördelat på fem tjänster i årsarbetstid (årsarbetare). Det 
ger ett snitt på ca 146 ärenden per årsarbetare. Av de ärenden som redovisas 
utgörs inget av förvaltarskap. Denna statistik säger inget om verksamheten i 
övrigt, men ger en översiktlig bild av förutsättningar och arbetsbelastning för 
de anställda. 

  

 
10 Uppgifter från Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, enhetschef på 
överförmyndarkansliet i Mora, augusti 2020. 
11 SCB, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2019 
12 Övriga underlag och uppgifter från överförmyndarenheten 84
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4 Utmaningar och behov  

4.1 Verksamhetsmässiga utmaningar 

4.1.1 Hög arbetsbelastning med få handläggare 
Arbetsbelastningen lyfts som ett problem av företrädare för 
överförmyndarverksamheten. Det finns många krav och målsättningar att 
leva upp till, inte minst det som föreskrivs i lagstiftning för att upprätthålla 
hög rättssäkerhet gentemot de huvudmän som har ställföreträdare. Att i 
rimlig tid hinna med framförallt granskning av årsräkningar och liknande är 
en svår utmaning givet de resurser i form av personal och budgetutrymme 
som överförmyndarverksamheten har att tillgå.  
På grund av hög arbetsbelastning och sommarsemester anställdes under juli 
och augusti 2020 tillfälligt ytterligare två handläggare, varav en 
semestervikarie. Detta behövdes för att klara av årsräkningarna. En av de 
tillfälligt anställde var en pensionerad tidigare medarbetare med hög 
kompetens och lång erfarenhet av arbetsuppgifterna. 
Från och med augusti år 2020 finns endast två handläggare att tillgå. 
Rekrytering av en till handläggare kommer att göras, men 
överförmyndarenheten påpekar att det troligen kommer att dröja till efter 
andra kvartalet 2021 innan denne är på plats. 
Den höga arbetsbelastningen, med få handläggare som delar på ett stort antal 
ärenden leder till stress. Förutsättningarna kring antal ärenden per årsanställd 
kan ställas i relation till det nationella snittet, men framförallt jämföras med 
de som råder i de i rapporten jämförda kommunerna. ÖVG har betydligt fler 
ärenden fördelat på antalet medarbetare. Detta visar på och stärker 
verksamhetens upplevelse av att en ohållbar arbetssituation är på väg att 
utvecklas. 

4.1.2 Svårigheter att rekrytera nya ställföreträdare 
Verksamheten beskriver ett ökande problem med svårigheter att rekrytera 
nya ställföreträdare vid ett ökande antal huvudmän eller som ersättare för 
ställföreträdare som avslutat sina åtaganden. Detta gäller framförallt för 
rekrytering till förvaltarskap eftersom detta uppdrag har en högre 
komplexitet och ofta kräver att ställföreträdaren har en del erfarenhet inom 
området. Dessutom påpekas att det är svårare i Hofors kommun än i 
Sandviken och Ockelbo att rekrytera ställföreträdare.  

4.1.3 Hur förutsättningarna för verksamheten utvecklas  
Sedan sammanslagningen till gemensam nämnd har flertalet utvecklingsspår 
påverkat överförmyndarverksamheten, utöver det ökade antalet ärenden från 
ytterligare två kommuner.  
Fler komplexa ärenden 
Företrädare för verksamheten anger att mängden komplexa ärenden ökat 
samtidigt som antalet ärenden totalt har blivit flera, med en hög andel 
förvaltarskap i jämförelse med vad som statistiskt kan förväntas. 
Överförmyndarenheten har arbetat med att identifiera, utreda och minimera 
antalet förvaltarskap, men ändå kvarstår ett förhållandevis stort antal som 
kommer att behöva hanteras. 
Omfattningen på arbetet för varje ärende har utökats och handläggningen är 
mer genomgående och kvalitativt inriktad än den varit tidigare. Detta har 
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krävt mer personal med hög kompetens. Generellt har medarbetarnas 
kompetens varit hög på överförmyndarnämnden, men på grund av hög 
personalomsättning har det varit svårt att få en god kontinuitet i en 
verksamhet med ökande grad av komplexitet.  
Ensamkommande barn 
Flera problem uppstod även i samband med den stora volym 
ensamkommande barn som anlände under 2015. Detta innebar nya och 
utmanande uppgifter, samt ökade kostnader för överförmyndarenheten, 
vilket kom att påverka såväl arbetsbelastning som ekonomi under flera år. 
Redovisningen fungerade inte tillfredsställande, eftersom verksamhetssystem 
och bokföringssystem kopplat till arvoden inte synkroniserat på ett fullgott 
sätt. Något år visade verksamheten ett ekonomiskt överskott och andra år 
underskott, vilket åtminstone delvis kan ha berott på att periodiseringar inte 
varit korrekta. 
Demografin 
En annan påverkan den demografiska utvecklingen, där antalet huvudmän 
utan möjlighet att själva betala arvode till ställföreträdare ökat. Detta är en 
trend som överförmyndarverksamheten bedömer kommer att fortsätta. I 
dessa fall måste ÖVG träda in och betala arvoden till ställföreträdarna, vilket 
innebär ökade kostnader som inte är möjliga att planera och budgetera för i 
förhand.  

4.1.4 Påverkan av tidigare skillnader mellan kommunernas handläggning  
Överförmyndarenheten i Sandviken tog vid sammanslagningen till 
gemensamma nämnd över handläggningen av ett antal ärenden från Hofors 
och Ockelbo. I Sandviken har samtliga årsräkningar djupgranskats, medan 
detta inte tillämpats på motsvarande sätt i övriga kommuner. Exempelvis 
genomfördes djupgranskning av ca 12-15 % av ärendena i Ockelbo innan 
sammanslagningen.  
Ett flertal ärenden som flyttats över från överförmyndarverksamheterna i 
Ockelbo och Hofors till den gemensamma överförmyndarenheten har 
tidigare hanterats felaktigt. Påpekanden från länsstyrelsen för sådana ärenden 
har heller inte korrigerats. Dessa ärenden har blivit kvar och har i efterhand 
behövt rättas till, vilket har inneburit extra arbete för handläggarna på 
överförmyndarenheten och därmed en negativ påverkan på verksamheten.  

4.2 Verksamhetsmässiga behov 

4.2.1 Fokus på handläggning - plan för år 2021 
Mer fokus och tid behöver prioriteras på årsräkningar och övrig 
handläggning, menar överförmyndarenheten. Att endast en och en halv eller 
två medarbetare på heltid handlägger ärenden är inte hållbart, givet den 
mängd ärenden överförmyndarenheten har att arbeta med. Övriga uppgifter 
för verksamheten kommer att behöva omprioriteras för att klara 
myndighetsuppdraget.  
Överförmyndarenheten har börjat planera för verksamheten år 2021. Det 
kommer att behöva göras omprioriteringar, vilket framförallt innebär att 
chefen för överförmyndarenheten ska ägna mer tid åt handläggning snarare 
än uppgifter relaterade till chefskapet. Hur handläggning av ärenden ska 
hanteras och vilken nivå som ska gälla behöver också ses över.  
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Planeringen utgår från tre årsarbetare i snitt över året, där samtliga 
medarbetare har rollen handläggare. Överförmyndarenheten kommer under 
första halvåret rekrytera en handläggare som ersättning till den 
administratörstjänst som avslutas vid årsskiftet 2020/2021. Det är vad som 
kommer krävas för att klara den mängd ärenden och åtaganden som 
föreligger.  
Det påpekas att det ändå kommer bli en hög arbetsbelastning framöver trots 
mer fokus på handläggning av ärenden. Antal ärenden per årsarbetare 
kommer ändå vara högt (närmare 250 per årsarbetare). Dessutom kommer ett 
nytt ärendehanteringssystem att implementeras under året och en nyanställd 
ska introduceras, vilket kommer inledningsvis kommer att kräva tid och ta 
fokus från handläggningsuppgifterna.  

4.2.2 Ledarskap och förväntningar 
Strategiska frågor och de flesta uppgifter som normalt hanteras av 
enhetschefer kommer behöva övertas av någon högre upp i 
organisationshierarkin för att få verksamheten att fungera väl. Ledarskap 
kommer fortfarande att behövas inom den komplexa verksamhet 
överförmyndarenheten bedriver, såväl för löpande verksamhet men även för 
verksamhetsutveckling, men är svår att ”delegera”. Verksamheten anser det 
vara av stor vikt att krav och förväntningar på överförmyndarverksamheten 
förtydligas och påpekar att det inte behövs en chef på heltid men åtminstone 
ett aktivt ledarskap för att exempelvis kunna driva verksamhetsutveckling. 

4.2.3 Verksamhetsutveckling för tydliga rutiner och långsiktiga behov 
Överförmyndarenheten har uttryckt ett behov av att vidareutveckla 
verksamheten. Det finns ett flertal idéer, tankar och förslag för förbättringar, 
men det saknas tid att arbeta vidare och genomföra dessa. Verksamheten 
efterfrågar stöd i arbetet med verksamhetsutveckling, möjligen någon intern 
personell resurs på kommunen som kan bistå överförmyndarenheten.  
Något som även påtalas och försvårar ett effektivt arbete är avsaknad av 
tydliga arbetsrutiner och processer. Mycket av arbetet sker utifrån olika 
handläggares egen metodik, vilket exempelvis skulle göra det svårt för 
någon nyanställd att snabbt komma igång med arbetet eller för handläggare 
att bistå varandra eller ta över ärenden vid frånvaro. Precis som övrig 
verksamhetsutveckling behöver tid läggas på framtagande av tydliga 
arbetsrutiner samt planering utifrån ett årshjul där återkommande uppgifter 
visualiseras. 
I och med den höga arbetsbelastningen som råder finns inte möjlighet att 
planera och exempelvis göra omvärldsbevakning för framtiden. 
Överförmyndarenheten har stora utmaningar att klara det operativa arbetet 
och handläggning av ärenden inom rimlig tid. Detta gör att det inte är möjligt 
att lyfta blicken för strategiska överväganden. Det skulle behövas 
möjligheter att göra långsiktiga behovsanalyser, möjligen på fem års sikt, 
utifrån den demografiska utvecklingen och andra viktiga faktorer i samhället 
som kommer påverka verksamheten.  
Analys av långsiktiga behov, kombinerat med verksamhetsutveckling skulle 
effektivisera verksamheten för att bättre möta de utmaningar som finns i 
nuläget och göra anpassningar för den framtida utvecklingen. 
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4.2.4  Stöd och stabsfunktion för nämnden 
Sedan sammanslagningen till gemensam överförmyndarnämnd för Västra 
Gästrikland 2015 har nämnden gradvis i ökad utsträckning integrerats i 
Sandviken kommuns ordinarie nämndstruktur. Det innebär att nämnden har 
ett fast antal nämndsammanträden och deltar på samma villkor som övriga 
nämnder i kommunens planerings- och budgetprocess (inklusive Styrmodell 
mot Vision 2025). Innan sammanslagningen sammanträdde 
överförmyndarnämnden vid behov snarare än vid förutbestämda punkter och 
hade inte fullt ut samma formella krav som övriga nämnder.  
De ökande formella kraven på nämnden, tillsammans med utmaningarna 
med att få tre kulturer och traditioner för de ingående kommunernas 
överförmyndarverksamheter har ökat komplexiteten och behoven av stöd 
kring nämndsprocessen. ÖVG har inte någon egen förvaltning med 
stabsfunktion och administration. En beskrivning är att det finns ett antal 
krav på nämnden, men att det saknas resurser för att bemöta dem. 
Detta innebär att alla stödfunktioner till nämnden, som nämndadministration 
och budgetarbete/ekonomi måste hanteras med stöd av andra resurser inom 
Sandvikens kommunstyrelseförvaltning eller med hjälp av den redan hårt 
belastade överförmyndarenheten. För att avhjälpa detta uttrycker företrädare 
för överförmyndarverksamheten en mer formellt dedikerad stödfunktion till 
nämnden. 

4.3 Ekonomiska utmaningar och behov av utökade resurser 
Under 2020 fanns även ekonomiska ramar avsatta för att bekosta tre 
årsarbetare, vilket inte varit tillräckligt. På grund av personalomsättning och 
hög arbetsbelastning har det varit nödvändigt att ta in ytterligare personella 
resurser. Detta, tillsammans med kostnader för ett nytt 
ärendehanteringssystem, bidrar till att ett underskott om ca 300 000 kr 
prognosticeras för år 2020.  

4.3.1 Väntat underskott för år 2021 
Även om överförmyndarverksamheten år 2021 skulle kunna klara sig med 
endast tre årsarbetare, vilket budgetramen för 2021 medger, beräknas ett 
underskott om ca 300 000 kr uppstå för år 2021. Det beror delvis på högre 
kostnader för det nya ärendehanteringssystemet. På sikt väntas det nya 
systemet underlätta handläggning av ärenden så att framtida behov möjligen 
kan klaras utan större utökningar av antalet medarbetare.  
Det är i övrigt svårt för överförmyndarenheten att hitta besparingsåtgärder 
och kostnader att skala bort, förutom möjligen att undvika konferenser och 
liknande.  

4.3.2 Frysta budgetramar trots behov av utökade resurser 
Det största problemet med fryst budgetram för överförmyndarverksamheten 
är ändå att det saknas tillräckliga medel för personella resurser. Det kan vara 
möjligt att klara verksamhetens åtaganden under 2021 med tre årsarbetare, 
om samtliga anställda arbetar med handläggning av ärenden. Dock kommer 
det uppstå svårigheter när någon på överförmyndarenheten är frånvarande, 
oavsett om det rör sig om sjukdom eller andra orsaker. Det finns inget 
utrymme för att ta in extra personal eller vikarier vid oförutsedda händelser 
eller frånvaro.  
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En annan viktig faktor är att det inte är möjligt att planera och styra alla 
utgifter, eftersom kommunerna måste träda in och betala arvoden för 
ställföreträdare i de fall huvudmännen inte själva har råd. Det innebär att nya 
huvudmän med låg eller obefintlig betalningsförmåga kan tillkomma och då 
behövs ekonomiskt utrymme för att betala arvoden. Med andra ord saknas 
redundans i verksamheten, vilket i slutändan riskerar att drabba 
huvudmännen med lägre rättssäkerhet och kvalitet i handläggningen av deras 
ärenden.  
Överförmyndarverksamheten lyfter att ökade resurser i form av utökade 
budgetramar är nödvändiga för att få en långsiktigt hållbar och 
kvalitetssäkrad verksamhet. För innevarande år (2020) och år 2021 kommer 
inte det utrymmet inom ordinarie budgetramar finnas, men det är högst 
nödvändigt att skjuta till ekonomiska medel i någon form för att på kort sikt 
lösa de mer akuta behoven. 

4.4 Behov av revidering av samverkansavtalet 
Företrädare för överförmyndarverksamheten påpekar att det finns ett behov 
av att revidera nuvarande avtal. Anledningen är att åstadkomma en 
kostnadsfördelning som i högre grad motsvarar respektive kommuns del av 
de kostnader som uppstår inom och belastar överförmyndarverksamheten. 
Fördelningen av kostnader för den gemensamma förvaltningen, vilken 
bygger på invånarantal i medlemskommunerna, uppges inte vara tillräcklig 
för att spegla den verkliga fördelningen av de kostnader som uppstår inom 
verksamheten. 

4.4.1 Kostnadsfördelning vid reviderat samverkansavtal 
En viktig aspekt att väga in vid en revidering av samverkansavtalet, och då 
främst den del som avser kostnadsfördelning mellan kommunerna, är antalet 
ärenden för respektive kommun. Reviderad kostnadsfördelning kommunerna 
emellan för överförmyndarverksamheten bör, åtminstone delvis, utgå från 
det totala antalet ärenden som härstammar från respektive kommun.  
Av statistiken på antal ärenden per kommun inom ÖVG framgår att antalet 
förvaltarskap fördelas relativt jämnt mellan kommunerna, sett till andelen 
invånare i respektive kommun. Andelen godmanskap för Hofors kommun 
relativt övriga kommuner är däremot högre än vad som kan förväntas rent 
statistiskt. Det innebär alltså fler ärenden per capita i Hofors än i övriga 
kommuner. 
Fördelning kostnader utifrån antal ärenden 
En kostnadsfördelning där antal ärenden per kommun utgör en komponent 
skulle, i högre grad. proportionerligt motsvara de kostnader som respektive 
kommun belastar verksamheten med. Ett sätt att hantera detta på är att med 
jämna mellanrum göra nya justeringar av avtalet, med uppdaterad 
kostnadsfördelning. Möjligtvis kan revidering ske i samband med ny 
mandatperiod, det vill säga vart fjärde år. Statistik från 
överförmyndarenheten kan tas fram för de senaste fyra åren där antal 
ärenden per kommun framgår, vilket då kan utgöra en del av grunden för 
reviderad kostnadsfördelning för kommande mandatperiod.  
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Overheadkostnader 
Kostnader som i nuläget inte tydligt uttrycks inom ramen för 
samverkansavtalet är de overheadkostnader Sandvikens kommun har för 
överförmyndarverksamheten. Samverkansavtalet anger att nämnden har en 
egen förvaltning inom värdkommunen där samtliga arbetstagare har sin 
anställning. För närvarande har däremot överförmyndarverksamheten inte 
någon egen förvaltning, då överförmyndarenheten är en enhet inom 
kommunstyrelseförvaltningen i Sandvikens kommun – organisatoriskt 
placerad under kommunledningskontoret. Det innebär att det finns kostnader 
kopplade till överförmyndarverksamheten vilka inte är bokförda på 
överförmyndarenheten för exempelvis administration, ekonomi och 
medborgarservice, vilka i nuläget endast Sandvikens kommun betalar för.  
Det är rimligt att samtliga kostnader som uppstår hos värdkommunen med 
grund i överförmyndarverksamheten fördelas på samtliga ingående 
kommuner i överförmyndarnämnden. Att specificera belopp för detta är inte 
praktiskt görbart. Inom Sandvikens kommun görs av ekonomikontoret 
centrala overheadpåslag enligt en formel som bygger på budgeterade värden 
från Sandvikens kommunfullmäktige till kommunstyrelse med centrala 
funktioner. Det avser de delar som är finansierade med skattemedel och 
bedöms vara produktionsstödjande: 
K-bidrag Produktionsstödjande verksamhet 
 Totalt kommunbidrag *)  

= Procentuellt påslag för 
OH-kostnader 

*) Exkluderat centrala 
kostnader   
för pensioner och 
finans.   

 
Enligt ekonomikontoret skulle denna formel ge ett overheadpåslag på mellan 
3,5 – 3,8 % av kommunbidraget, vilket skulle kunna fördelas mellan 
kommunerna i den gemensamma överförmyndarnämnden.  
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5 Rekommendationer 
Utifrån det som utredningen presenterar i rapporten lämnas följande 
rekommendationer: 

 Stöd för chefsfunktioner och administration för 
överförmyndarenheten, samt stabsfunktion för nämnden bör 
utvecklas och tydliggöras. Detta kan underlätta för 
överförmyndarenheten att fokusera på prioritering av handläggning 
och granskning.   

 Stöd för verksamhetsutveckling och framtagande av tydliga 
planeringsförutsättningar, rutiner och arbetsprocesser bör ges till 
överförmyndarenheten.  

 Utökade ekonomiska resurser till överförmyndarverksamheten för år 
2021, för att möjliggöra utveckling, implementering av nytt 
verksamhetssystem och möjliggöra redundans vid exempelvis 
frånvaro eller oförutsedda händelser. 

 Revidering av samverkansavtalet för den gemensamma nämnden, för 
att åstadkomma en kostnadsfördelning som i högre grad motsvarar 
respektive medlemskommuns andel av uppkomna kostnader. 
Förslagsvis bör antalet ärenden per kommun, samt 
overheadkostnader ingå som komponenter i kostnadsfördelningen. 

 Utökade ekonomiska budgetramar till ÖVG från och med budgetåret 
2022, för att möjliggöra en långsiktigt hållbar 
överförmyndarverksamhet.  
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Sandvikens Kommun 
Datum 
2020-10-19 

Diarienummer 
KS2020/591 

      
15(15) 

Referenser 
Intervjuer 

 Intervjuer med företrädare för överförmyndarverksamheten i Västra 
Gästrikland 2020-06-30,  
2020-09-08, 2020-09-09 och 2020-09-10.  
Respondenter för utredningen har varit personalen och en 
förtroendevald på överförmyndarenheten, samt budgetansvarig på 
Sandvikens kommunstyrelseförvaltning. 

Statistiska underlag 

 Överförmyndarenhetens egen statistik, augusti 2020. 

 Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna: uppgifter från 
enhetschef på överförmyndarkansliet i Mora, augusti 2020. 

 Länsstyrelsen: överförmyndarstatistik, september 2020. 

 Statistiska Centralbyrån (SCB): Folkmängd i riket, län och 
kommuner 31 december 2019.  

Ekonomiska underlag 

 Budget 2020 Sandvikens kommun. 

 Kommunfullmäktige i Sandvikens kommun, 2020-06-08, § 127, 
beslut om budgetramar för år 2021-2023, drift och investeringar, dnr: 
KS2020/358. 

Övrigt 

 Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Sandviken, 
Hofors och Ockelbo kommuner, dnr: KS2013/92. 

 Kommunstyrelsen i Sandvikens kommun, 2020-05-26, § 139, beslut 
om uppdrag att göra en utredning av överförmyndarverksamhetens 
förutsättningar, dnr: KS2020/302. 

 Protokoll över inspektion av kommunens övreförmyndarverksamhet, 
dnr: KS2020/474. 

 Övriga underlag och uppgifter från överförmyndarenheten.
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Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Sandviken, 
Hofors och Ockelbo kommuner 

Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner har sedan 1 januari 2015 inrättat en gemensam nämnd för 
överförmyndarverksamheten. Detta görs med stöd av 3 kap. 9§ kommunallagen och 19 kap. 16 § 
föräldrabalken.  
 
Nämndens namn är ”Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland”. Syftet med 
avtalssamverkan om gemensam organisation är att minska sårbarheten genom att upprätthålla 
kontinuitet och kompetens hos personalen och samtidigt uppnå en högre kostnadseffektivitet.  
 
§ 1   Värdkommun 
Sandvikens kommun är värdkommun. Den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 
organisation. 
 
§ 2   Uppdrag och uppgifter 
Den gemensamma nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med vad 
som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning för överförmyndarverksamheten. 
 
§ 3   Mandatperiod 
Den gemensamma nämndens första mandatperiod började den 1 januari 2015 och löper 
därefter fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige 
hållits i hela landet.  
 
§ 4   Nämndens sammansättning 
Nämnden består av fem ledamöter och 3 ersättare. Varav tre ordinarie och en ersättare från 
värdkommunen Sandviken samt en ordinarie och en ersättare från vardera Hofors och 
Ockelbo kommuner. 
Värdkommunen väljer tre ledamöter och en ersättare, övriga samverkande kommuner väljer 
en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande. 
Värdkommunen skall sträva efter att utse vice ordförande från annan kommun än 
värdkommunen. 
 
§ 5  Arvoden och ekonomiska förmåner 
Nämndens ledamöter och ersättare arvoderas och får kostnadsersättning enligt 
arvodesbestämmelser i respektive kommun som har utsett den förtroendevalde. 
 
Arvoden och kostnadsersättning utbetalas av respektive kommun. 
 
§ 6  Reglemente 
Den gemensamma nämnden regleras av särskilt reglemente.  
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§ 7  Organisation 
Värdkommunen är huvudman för den gemensamma nämnden.  
Nämnden har en egen förvaltning som svarar för beredning och verkställighet av ärenden 
inom nämndens ansvarsområden. Förvaltningen är placerad i värdkommunen och samtliga 
arbetstagare i den gemensamma förvaltningen har sin anställning i värdkommunen. 
 
§ 8  Verksamhetsstyrning och budget 
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning, kvalitet och kostnader specificeras årligen i 
verksamhetsbudget för verksamheten.  
 
I enlighet med 11 kap. 5 § kommunallagen ska budget upprättas av värdkommunen i samråd 
med övriga samverkande kommuner.  
 
§ 9  Kostnadsfördelning 
 
Gemensam förvaltning 

Kostnaderna som utgör den gemensamma förvaltningen för den gemensamma nämndens 
verksamhet ska fördelas enligt följande: 
 
1. 50 % av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun per den 1 
november året före verksamhetsåret.  

 
2. 50 % av kostnaderna för den gemensamma organisationen fördelas mellan parterna utifrån 
respektive kommuns andel av det totala antalet aktiva ärenden.  
 
Om någon kommun anser att fördelningsnyckeln enligt ovan är oskälig äger vederbörande 
kommun rätt att uppta förhandlingar med de övriga kommunerna i denna fråga. Om 
extraordinära kostnader uppstår kan detta regleras i särskild ordning. 
 
God man, förvaltare och förmyndare 

Arvoden och kostnadsersättning till god man, förvaltare eller förmyndare administreras av 
värdkommunen. Den faktiska kostnaden för respektive medverkande kommun faktureras vid 
två tillfällen under verksamhetsåret efter avläst utfall per den 31 maj och per den 31 
december. 
 
Ensamkommande barn 

Kostnaden för asylsökande ensamkommande barn som är placerade i kommun hanteras 
särskilt och återsöks från berörd statlig myndighet. Kostnader som inte kunnat återsökas 
faktureras berörd kommun. 
 
Kostnaden för ensamkommande barn, avseende tid efter permanent uppehållstillstånd har 
beviljats, återsöks från respektive medverkande kommuns socialnämnd.  
 
Skadestånd 

Eventuella skadestånd fördelas solidariskt mellan de medverkande kommunerna. Sandvikens 
kommun har regressrätt mot övriga medverkande kommuner.  
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Fördelning av över- eller underskott 

Eventuella över- eller underskott som hänförs till kostnader för nämnd eller gemensam 
förvaltning ska fördelas enligt respektive fördelningsmodell. 
 
§ 10  Ersättning till värdkommunen 
Ersättning för nämnd och gemensam förvaltning ska av Hofors och Ockelbo kommuner 
betalas till värdkommunen med 1/12 av fastställd verksamhetsbudget senast den 25:e i varje 
månad.  
 
Avräkning sker två gånger per år avseende god man, förvaltare och förmyndare, se ovan, och 
faktureras månaden efter, det vill säga i juni och i januari. 
 
Ersättning för ensamkommande barn eller för skadestånd faktureras vid behov.  
 
 
§ 11  Upplåtelse av lokaler och lös egendom 
Värdkommunen upplåter ändamålsenliga lokaler för den gemensamma nämndens verksamhet. 
Värdkommunen ansvarar för nya investeringar vilket räknas in i hyreskostnaden. 
 
 
§ 12  Insyn i förvaltningen 
Alla deltagande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som 
gäller den gemensamma nämndens verksamhet.  
Den gemensamma nämnden ska till respektive fullmäktige i de deltagande kommunerna 
erhålla rapporter i samband med delårsrapport och årsredovisning om verksamhetens 
utveckling, detta utöver de ekonomiska månadsrapporter som upprättas och som går till 
nämnden. 
 
 
§ 13  Arkivhantering 
Akthantering och arkivfrågor är viktiga kvalitetsområden för överförmyndarverksamheten då 
en god ordning i akterna är centralt för att säkerställa en rättssäker tillsyn över de 
ställföreträdare som kontrolleras av nämnden. Vid bildandet av en gemensam nämnd ska 
skapas ett gemensamt arkiv. Pågående ärenden när den gemensamma nämnden bildas ska 
föras över till den gemensamma nämnden. Avslutade ärenden per den 31 december 2014 ska 
då slutarkiveras i respektive kommun. Slutarkivering för de ärenden som överflyttas till den 
gemensamma nämnden sker i värdkommunen. För tillsynen över den gemensamma nämndens 
arkiv svarar arkivet i Sandviken 
 
§ 14  Omförhandling 
Alla deltagande kommuner har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal om det inträffar 
omständighet som väsentligt förändrar förutsättningarna för avtalet. En sådan omförhandling 
skall initieras senast 9 månader före en ny mandatperiod. 
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§ 15  Försäkringar 
Värdkommunen tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för nämndens 
verksamhet. 
 
 
§ 16  Revision 
Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna. Fråga om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var 
och en av de samverkande kommunerna. Det är enbart fullmäktige i den kommunen 
som valt personen i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande 
av den förtroendevalde från uppdraget enligt 4 kap. 8 § och 4 kap. 9 § kommunallagen. 
 
 
§ 17  Tvister 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna. Kan 
inte enighet uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
 
 
§ 18  Avtalets giltighet och upphörande 
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2022 under förutsättning att kommunfullmäktige i 
Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner, har godkänt avtalet genom beslut som vunnit 
laga kraft. Avtalet löper tillsvidare och för upphörande sägas upp senast två år före 
mandatperiods utgång. 
 
 
§ 19  Upphörande av verksamheten 
I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas tillgångar och 
avvecklingskostnader på samma sätt som kostnaderna för den gemensamma nämndens 
verksamhet enligt § 9 ovan. 
 
 
Detta avtal har upprättas i tre likalydande originalavtal, varav parterna har tagit varsitt. 
 
Sandviken den Hofors den 
 
 
………………………. ………………………. 
 
Ockelbo den 
 
………………………. 
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Ekonomikontoret 
Postadress 

Sandvikens kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 

Stadshuset, Odengatan 37 
Telefon 

026-24 00 00 
Fax 

026-27 39 80 

E-post 

kommun@sandviken.se 
Hemsida 

www.sandviken.se 

Organisationsnr 

212000-2346 
PlusGiro 

3 22 28-9 
 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2021-09-13 
 

      

 

 
 

 

 
 

 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 

 

Revidering av samverkansavtalet 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästriklands 

Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland föreslås besluta att 

1. godkänna reviderat samverkansavtal för Överförmyndarnämnden i 
Västra Gästrikland 

2. uppmana kommunfullmäktige i medlemskommunerna Hofors 
Kommun, Ockelbo kommun och Sandvikens kommun besluta att 
godkänna reviderat samverkansavtal för att träda i kraft 1 januari 
2022 

3. uppmana respektive medlemskommun att i sin budgetprocess beakta 
de ekonomiska konsekvenserna av det reviderade samverkansavtalet 

Sammanfattning 
Efter kommunstyrelsens utredning som genomfördes angående 
Överförmyndarnämndens förutsättningar fick nämnden i uppdrag att 
utvärdera och se över samverkansavtalet från 2015.  

Förutom utökade resurser till handläggning och granskning av ärenden finns 
ett behov av verksamhetsutveckling och stöd för ledningsarbete och 
nämndadministration. Fördelningen av kostnader för den gemensamma 
förvaltningen mellan de ingående kommunerna i Överförmyndarnämnden i 
Västra Gästrikland, speglar inte den verkliga fördelningen av verksamhetens 
kostnader.  

Beslutsunderlag 
Rapport Överförmyndarverksamhetens förutsättningar, 2020-10-19, Dnr 
KS2020/591 
Förslag till reviderat samverkansavtal 
Presentation från dialogmöten Sandviken, Hofors och Ockelbo 
Tjänsteskrivelse Budgetäskande för år 2022 avseende 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland, 2021-04-15 
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Datum 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen i Sandviken, Hofors och Ockelbo 
Ekonomikontoret i Sandviken, Hofors och Ockelbo 
 

Underskrifter 

Ann-Sofie Karlsson Hedenström 
Chef för kommunledningskontoret 

Dalia Goro 
Överförmyndarchef 

 

98



 

 

 
 
Ekonomienheten 
Krüger, Joachim 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-08 

Referens 
KS 2021/00346  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbund 
Gävleborg  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Samordningsförbundet Gävleborgs årsredovisning för 2020 godkänns. 
2. Styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 
 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2020 Samordningsförbundet Gävleborg signerat av 
utsedd revisor 
Revisionsberättlese 2020 KPMG Samordningsförbundet Gävleborg 
Årsredovisning SFG 2020 underskrivet                          

Beslutet ska skickas till 
Samordningsförbund Gävleborg 
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1 Ordförande har ordet 

Efter 2019 års särskilda svårigheter med att hantera en fördubbling av våra medel, hade vi 

förhoppningar om att komma in ordentligt i fas med de nya förutsättningarna under 2020. Till 

delar har så också skett och vi har förbrukat något mer medel än vad vi har tilldelats, varför vi 

kunnat minska våra ackumulerade överskott. Dock var ambitionen att göra det i större 

utsträckning än vad som har gjorts. 

Det som har präglat året är i stor utsträckning den pandemi som drabbat världen, Sverige och 

även oss. Att det har påverkat arbetsformer med ett digitaliserat arbetssätt som följd, är väl en 

sak, men den genuina osäkerhet kring genomförande av verksamhet som uppstått har påverkat 

våra insatser som varit oförutsägbart. Mycket har dock kunnat genomföras enligt plan, och det 

är väl kanske inte förvånande att det är just nya utvecklingsinsatser som har drabbats hårdast 

och där de budgeterade medlen inte har förbrukats alls i den önskade utsträckningen. Även om 

pandemin kommer att prägla det kommande verksamhetsåret också, har förhoppningsvis alla 

inblandade aktörer lärt sig att hantera den uppkomna situationen så att viktiga 

utvecklingsinsatser kan komma till stånd även under nya betingelser. 

En av de centrala verksamheterna är Trisam, såväl verksamhetsmässigt som ekonomisk. Under 

året har utvecklingsarbetet fortsatt och även om pandemin har lett till att arbetet inte helt 

kunnat genomföras som planerat, känns det som att det finns en uppslutning kring det 

förändrade arbetssättet, vilket jag finner mycket positivt. 

Ett viktigt steg i utvecklingen är också att vi fortsätter att arbeta med att tydligare mäta och 

redovisa våra resultat. Samverkan har inte ett egenvärde, utan det är vad vi åstadkommer i 

samverkan som är avgörande, och då behöver vi kunna visa vad vi åstadkommer. De mätningar 

vi nu har börjat med ska kunna få oss att känna trygghet i att vi satsar på rätt aktiviteter, de 

mest effektiva aktiviteterna. Att utveckla det arbetet är en fortsatt viktig fråga för styrelsen. I 

årsredovisningen finns uppföljningen av våra mål redovisade och vi ser då att vi har mer att 

göra för att nå dem, liksom att kvalitetssäkra mätningarna. Men det känns väldigt bra att vi har 

en positiv utveckling och kan se att resultaten blir bättre över tid. 

Tommy Berger 
Ordförande Samordningsförbundet Gävleborg 
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2 Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 

samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020. Alla belopp redovisas i tkr 

om inte annat anges. 
(Till redovisningen hör 1 bilaga) 

1.1 Om förbundet 

Organisation 
Samordningsförbund Gävleborg är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, 

Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn som medlemmar. 

Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli. 

Historik 
Samordningsförbundet bildades den 15 december 2014. 

Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

(2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. 

Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 

rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 

samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. 

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 

och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. 

Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar, kompletterar myndigheternas ordinarie 

verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 

få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet 

genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet 

stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna 

ska kunna samarbeta bättre. 

Finansiering/Medlemsavgifter 

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 13 320 tkr. Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Gävleborg med en fjärdedel och 

länets kommuner tillsammans med resterande fjärdedel. 

4 

--, 8 
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Vision och verksamhetside 

Samordningsförbundets vision är ett socialt hållbart och jämställt samhälle, där individer med 

behov av samordnad rehabilitering når egen försörjning. 

Vår roll är att vara en finansiell arena för utveckling av verkningsfulla tjänster riktade mot 

individer som har behov av samordnad rehabilitering från flera olika parter, för att uppnå eller 

förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Vi uppmuntrar våra parter att vara innovativa och involvera de individer som insatserna avser i 

utvecklingsarbetet. Samordningsförbundet strävar efter att allt arbete ska genomsyras av ett 

jämställdhetsperspektiv. 
Länets kommuner har olika förutsättningar och behov, Samordningsförbundet strävar efter att 

en stark lokal samverkanskultur identifierar och formar insatser utifrån sina behov. 

Mål i Verksamhetsplan 2020: 

1. Våra insatser leder till att individer uppnår arbetsförmåga eller förbättrar sin förmåga 

att utföra arbete. 
2. Stödja och utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i 

länet. 
3. Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och spridning av goda 

exempel/lösningar mellan parter och över länet. 
4. Verksamhet i ekonomisk balans. 

1.2 Översikt över verksamhetens utveckling 

Tkr 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens 

intäkter 13401 13 319 6938 6727 

Verksamhetens 

kostnader -13616 -8432 -8 148 -7506 

Finansie lla 

Intäkter 

Finansiella 

kostnader -2 -2 ,. ,. ,. ,. 
Årets resultat -215 4887 -1212 -781 

Soliditet 65% 74% 43% 58% 

Antal anställda 4 3 4 4 

2016 

7 199 

-5 528 

1671 

75% 

4 

2019 fördubblade Samordningsförbundet intäkterna genom att ta emot mer av de medel 

staten avsätter varje år till Samordningsförbund. Baserat på invånarantal (25%) och 

försörjningsmått (75%} gör staten gör varje år ett förslag till en fördelning av medel mellan de 
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olika Samordningsförbunden i landet. Staten föreslog ca 10 000 tkr för 2020, 

Samordningsförbund Gävleborg äskade 6 660 tkr. 

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

I Verksamhetsplan och budget 2020-2022 var 4 470 tkr tillgängliga för nya insatser. Under året 

beviljades nya insatser för 1 287 tkr. 
Under 2020 har Samordningsförbundet finansierat rehabiliteringsinsatser för 10170 tkr, vilket 

är en dubblering jämfört med 2019 (5 077 tkr). Med medel från föregående år fanns möjlighet 

att lägga en budget med underskott för att nyttja till ytterligare insatser. 

Förbrukningsgraden för beviljade insatser var 84%. 

Förbrukade 

medel, andel av 

Insats Utfall 2020, tkr Budi:iet 2020, tkr budget Kommentarer 

Mysam processledare 427 427 100% Enll,i:t plan 

Ett hållbart arbetsliv-Ockelbo 801 892 90% Enligt plan 

Ett hållbart arbetsliv- Ovanåker 266 309 86% Enligt plan 

Prova väRar vidare-Bollnäs 799 834 96% Enligt plan 

ASF 30S 400 76% Enlii:i:t plan 

Insatsen var ej resurssatt under en del 

året. 

Insatskatalogen 188 303 62% 
Med anledning av covid-19 har det 

mesta av utvecklingslnsatser ställts in 

eller genomförts till en lägre kostnad än 

Utvecklingsinsatser 38 100 38% planerat. 

Det är en stor variation mellan aktörer 

hur mycket av budget man förbrukat. 

Region Gävleborg, Försäkringskassan, 

Söderhamns kommun samt Hofors 

Trisam 2.0 7347 8851 83% kommun är de med störst avvikelser. 

1.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Samordningsförbund Gävleborg har liksom alla dess parter varit påverkade av effekterna av 

Covid-19. Alla parter har under året varit tvingade till nya och svåra prioriteringar. 
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Trisam 2.0 som sedan oktober 2019 har arbetat med ett utvecklingsarbete har varit särskilt 

påverkat. Arbetsgruppens förslag till utvecklingsspår är inte beslutade. Enligt årsplanen skulle 

journalgranskningar utföras under två tillfällen för att följa upp om offentlig försörjning minskar 

som ett resultat av Trisam, men med anledning av ett hårt tryck på vårdpersonal gjordes detta 

endast vid ett tillfälle. Den enkät som skulle svara på om individer sex månader efter 

Trisamkonsultationen, känner sig mer redo att arbeta eller studera har genomförts via post 

istället för personligen, vilket har inneburit en låg svarsfrekvens. Det har varit en stor variation 

mellan parterna i vilken utsträckning man har nyttjat samverkansmedel. 

Ett Hållbart arbetsliv i Ockelbo har upplevt svårigheter att arbeta med målgruppen eftersom 

många har varit väldigt oroliga för smitta. Att genomföra träffar har krävt ett stort mått av 

uppfinningsrikhet och att pröva nya metoder. Alla studiebesök på arbetsplatser har pausats, 

och det har varit svårare att hitta arbetsträningsplatser. 

Förstudien Prova Vägar vidare i Bollnäs förlängdes under perioden 1/9-31/12 eftersom de hade 

så stora svårigheter att hitta arbetsgivare som kunde ta emot målgruppen att resultaten inte 

gick att uppnås. 

Samtidigt som covid-19 har inneburit stora utmaningar har det även lett till en snabb utveckling 

av nya och effektivare arbetssätt främst via digital mötesteknik. Försvårande har varit att våra 

parter har olika regelverk och förhållningssätt kopplat till existerande digitala 

mötesplattformar. 

1.5 Styrning och uppföljning av verksamheten 

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ 

och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I 

styrelsen ingår politiskt valda representanter för länets kommuner och Region Gävleborg. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. 

Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare. 

2020 års verksamhetsplan och budget har tagits fram i dialogform och med stöd av 

kanslipersonal. Styrelsen följer upp verksamheten via kontinuerliga verksamhetsrapporter vid 

varje styrelsemöte. 

Styrelsens sammansättning 2020 
Ordinarie ledamöter: 
Tommy Berger, Region Gävleborg - ordförande 

Kenneth Axling, Hofors kommun - vice ordförande 

Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan 
Charlotta Backström, Arbetsförmedlingen 
Einar Wängmark, Ovanåker kommun 
Ove Schönning, Ljusdal kommun 
Stefan Nybom, Nordanstig kommun 

16 
7 
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Marianne Persson, Söderhamn kommun 
Ersättare: 
Angelica Gabrielsson, Försäkringskassan 
Anna Magnusson Kroon, Arbetsförmedlingen 

Hans Backman, Region Gävleborg 
Erika Engberg, Bollnäs kommun 
Stefan Grandien, Gävle kommun 
Henrik Berglund Persson, Hudiksvall kommun 

Hans-Olov Frestadius, Sandviken kommun 
Anders Öquist, Ockelbo kommun 

Styrelsens sammanträden 

Styrelsen har haft sex möten under 2020. De har genomförts i en blandad form både digitalt 

och fysiskt. Arvoden till styrelsen för verksamhetsåret uppgår till 187 tkr. 

Arbetsutskott 

Ett arbetsutskott är utsett av styrelsen och består av ordförande, vice ordförande, 

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie ledamöter. Föredragande är 

förbundschef. Arbetsutskottet har en beredande funktion inför styrelsemöten. 

Arbetsutskottet har haft sex möten under 2020. 

Beredningsgrupp 

Beredningsgruppen består av chefer med olika funktioner och från alla parter med uppgift att 

granska att inkomna ansökningar fyller formella krav, föreslå prioriteringar och avge yttrande 

inför beslut. Beredningsgruppen har också till uppgift att föra vidare och förankra information 

och beslut i den egna organisationen och i berörda nätverk i länet. Beredningsgruppen har 

träffats fyra gånger under året. 

Kansli 
Förbundets kansli består av förbundschef 100 %, verksamhetsutvecklare 100 % och sedan 2/6-

2020 ekonom 100%. 

Medlemssamråd 

Under oktober/november genomfördes fyra separata medlemssamråd enligt följande; 

- Västra Gästrikland 
Gävle 

- Södra Hälsingland 
Norra Hälsingland 

Revisorer 

Samordningsförbundet granskas av revisorer utsedda av staten (Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen) och Region Gävleborg samt länets kommuner. 

För staten: Lars Skoglund, KPMG 
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För Region Gävleborg och länets kommuner: Nils Westling och sakkunnigt biträde Cecilia 

Axelsson, PwC. 

1.6 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 

Insatsbeskrivning 

Samordningsförbundet har finansierat följande insatser under året, se bilaga 1 för utförligare 

redovisning och beskrivning av mål och resultat. 

Individinriktade insatser 

- Trisam 2.0 2019-10-01-2021-12-31 
Ett hållbart arbetsliv - Ockelbo, 2019-10-01- 2022-06-30 

Ett hållbart arbetsliv - Ovanåker 2020-09-01- 2023-08-31 

Strukturinriktade insatser 

- Trisam 2.0 2019-10-01- 2021-12-31 
Mysam processledare, ej tidsbegränsad 

- Arbetsintegrerande sociala företag, processledare, 2016-08-01 - 2020-12-31 

Insatskatalogen Gävleborg, 2019-09-01- ej tidsbegränsad 

Förstudie Prova Vägar Vidare, Bollnäs 2019-01-01 - 2020-12-31 

Redovisning av målgrupper 

Samordningsförbundets insatser riktar sig till personer i åldrarna mellan 16 - 64 år; 

i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller 

annan varaktig försörjning 
i behov av samordnade förebyggande insatser. 

Behoven varierar i Gävleborg därför sker prioriteringar i varje lokal samverkansgrupp (Mysam). 

Beskrivning av målgrupper för indivinriktade insatser 

Under 2020 har Samordningsförbund Gävleborgs insatser nått ut till 938 individer med behov 

av samordnade insatser. 

Insatsen Trisam 2.0 har nått 923 individer (544 kvinnor och 394 män). Huvudsaklig försörjning 

var sjukpenning 35% tätt följt av försörjningsstöd 31%. En journaluppföljning, i maj/juni, av 

ärenden föredragna sex månader tidigare (oktober/november 2019) visade att andelen med 

offentlig försörjning minskat med 9%. 

Insatsen Ett hållbart arbetsliv-Ockelbo har omfattat 15 individer varav 8 kvinnor och 7 män. 

Gruppen som erhållit insatsen har haft följande karaktäristiska 
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Åldersintervall Kvinna Man 

15-29 4 

30-44 s 2 

45-50 3 
SO- 1 

Summa 8 7 

Totalt 

4 
7 
3 
1 

15 

Försörjning före insats 

Försörjningskälla (varje enskild 

individ kan vara aktuell inom flera 
kategorier) Kvinna Man 

Aktivitetsersättning 1 

Aktivitetsstöd 3 2 

Försörjningsstöd 6 5 

Sjukpenning/rehab penning 1 

Summa 9 9 

Tid i offentlig försörjning 

Kvinna Man Total 

Upp till 2 år 3 3 

Upp till 3 år 2 2 4 

Upp till 5 år 2 2 

Upp till 6 år 1 1 

Upp till 9 år 1 1 

Mer än 9 år 3 1 4 

Summa 8 7 15 

Totalt 

1 

5 

11 

1 

18 

Insatsen Ett hållbart arbetsliv-Ovanåker har inte haft några deltagare under året. 

Beskrivning av målgrupper för strukturövergripande insatser 
För att främja en hållbar struktur för samverkan på lokal och regional nivå har samordningsförbundet 

även inriktat sig på att genomföra och stödja insatser av strukturell karaktär. Målgrupper för de 

strukturella insatserna är parternas medarbetare både på lednings- och handläggarnivå. 

Under året har 761 ej unika personer deltagit i de strukturella insatserna som förbundet bidragit 

till/finansierat. 
I länets tio lokala samverkansgrupperna {Mysam) har 68 operativa chefer träffats två gånger per 

termin. 
Trisam 2.0 har involverat 180 medarbetare och chefer och består både av styrgrupper, de lokala 

teamen och kompetensutvecklingsinsatser. 

Ökad kompetens och mobilisering om Arbetsintegrerande och sociala företag har nått ut till 176 

politiska företrädare, chefer och medarbetare hos våra parter. 

Förstudien- Prova vägar vidare i Bollnäs har nått 23 medarbetare och chefer. 

Digitala kunskapsdialoger under året arrangerade av Nordanstig och Söderhamn har nått ut till 

129 medarbetare. 
Webbinarium om Fontänhus 40 politiker, chefer och tjänstepersoner 

lnformationsinsatser om Insatskatalogen, 145 tjänstepersoner hos alla våra parter. 

10 

n 
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Måluppfyllelse 

Mål 1. Våra insatser leder till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra arbete 

Indikator Måttbeskrivni ng Utfall 

Deltagare upplever att de känner sig Enkätfråga: Känner du dig mer redo 22% svarar till mkt stor del och helt 

mer redo att kunna arbeta eller att kunna arbeta eller studera? och hållet, (kvinnor 21%, män 24%) 

studera efter insats. Våra resultat 

ska vara på minst samma nivå som Andel som svarat till mkt stor del Kommentar: Svar endast från 

nationella jämförelsetal från samt helt och hållet i nationella deltagare i Trisam 2.0 eftersom för 

föregående år. jämförelsetal: 43%, (kvinnor 40%, få deltagare var inregistrerad som 

män 47%). avslutade från Ett hållbart arbetsliv i 

Ockelbo. I Trisam 2.0 var 
svarsfrekvensen endast 25%, varför 

det inte är möjligt att bedöma om 

indikatorn är uppfylld. 

Sammanfattning: 

Ej mätbart 

Vi tillvaratar erfarenheter, Andel som svarat till mkt stor del Andel som svarat till mkt stor del 

kunskaper och synpunkter, från samt helt och hållet i nationella samt helt och hållet i lokala 

enskilda deltagare, enkäter. mätningar. 

brukarorganisationer samt grupper 

av deltagare. Våra resultat ska vara 1. Upplever du att personalen tar 1. 69% (för få deltagare för att 

på minst samma nivå som nationella tillvara dina erfarenheter, redovisa könsuppdelad statistik). - Ej 

jämförelsetal från föregående år. kunskaper och synpunkter? uppfylld 

(deltagare under pågående insats) 
70% (kvinnor 72%, män 67%). 2. 22% (kvinnor21%, män 24%} 

Svarsfrekvensen var endast 25% 

2.Upplever du att personalen tar varför det inte är möjligt att 

tillvara dina erfarenheter, bedöma om indikatorn är uppfylld-

kunskaper och synpunkter? Ej mätbart 
(deltagare, avslutsenkät) 68% 
(kvinnor 67%, män 69%). 3.57% 

Uppfylld 

3.Tas erfarenheter, kunskaper och 

synpunkter från deltagare 4.31% 
systematiskt tillvara? Uppfylld 

(personalenkät) 53% 
Kommentar: 

4. Tas erfarenheter, kunskaper och Generellt så är personal samt chefer 

synpunkter från mer positiva än deltagare. 

brukarorganisationer systematiskt 

tillvara? (enkät parternas 
chefsgrupp) 16%. Sammanfattning: 

Delvis uppfylld 

Förbundsfinansierade insatser ska Trisam 2.0: 

uppnå angivna mål. l.Sex månader efter konsultation 1. 22% som svarat till mkt stor del 

upplever deltagarna att de är samt helt och hållet, (kvinnor 21%, 

mer redo att arbeta eller studera. män 24%). Svarsfrekvensen endast 

Resultat på samma nivå jämfört 25%, varför det inte är möjligt att 

med nationella mätningar. Andel bedöma om indikatorn är uppfylld -

som svarat till mkt stor del samt helt Ei mätbart ,4_ 

-~ 

11 

-rB 
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och hållet i nationella jämförelsetal: 
43%, (kvinnor 40%, män 47%) 

2. Sex månader efter konsultation 
har andelen individer som har 
försörjning via socialbidrag, 
sjukpenning, a-kassa, 

aktivitetsstöd minskat. 

3. Ca 800 individers ärenden 
konsulteras årligen. 

Ett hållbart arbetsliv i Ockelbo: 
1. Minst 40% av deltagarna går 
vidare till sysselsättning, studier 
eller anställning. 

2. Att deltagarna upplever att de 
fått stöd som varit till nytta. 

2. I journalgranskning genomförd i 

maj och juni hade den offentliga 
försörjningen minskat med 9% (9% 
kvinnor, 8% män) - Uppfylld 

3. 923 individers ärenden har 
konsulterats i Trisam-team i länet -
Uppfylld 

Sammanfattning: 

Uppfylld 

1. 3 individer avslutade insats under 
året. 2 av dessa gick vidare till 
arbete 66%. 

2. Ej mätbart eftersom för få 
enkätsvar inkommit. 

Sammanfattning: 

Uppfylld 

Mål 2. Stödja och utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i länet. 

Indikator Måttbeskrivning Utfall 

Alla lokala samverkansgrupper 1. Alla 10 lokala grupper har träffats 

(Mysam) har kontinuerligt minst två minst två gånger per termin. -
träffar per termin där alla parter 2. Följande grupper har uppdaterat 
deltar. Alla grupper har under året sin handlingsplan Sandviken, 
uppdaterat sin handlingsplan Ockelbo, Hofors. 
baserat på lokala behov och 
utmaningar, den har gjorts känd hos 
alla medlemmar. 

Uppfylld till övervägande del 

Insatskatalogen är ett fungerande I jämförelse med andra 

instrument, slutet av året ligger vi i Samordningsförbund anslutna till 

nivå med genomsnittlig användning. Insatskatalogen ligger vi i nivå med 

genomsnittlig användning. 

Uppfylld 

Cheferna i de lokala 2019 var andelen som svarade "till 2020 var andelen 39% 

samverkansgrupperna (Mysam) mkt stor del" samt "helt och hållet" 

upplever en förbättring jämfört 35% på enkätfråga till chefer i 

med föregående år avseende att en Mysam "Har ni strukturer för att 

struktur har skapats vars initiera, upprätthålla och 

huvuduppgift är att strategiskt underhålla relationer mellan 

initiera, upprätthålla och inblandade aktörer? 

underhålla relationer. Uppfylld 
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Oavsett var du bor i länet finns det 
tillgång till Trisam-team, i varje 
kommun finns team på minst 90% 
av hälsocentralerna samt alla 
vuxenpsykiatriska mottagningar 

Personal som arbetar i Trisam team 
upplever en förbättring jämfört 
med föregående år avseende att de 
har strukturer för att initiera, 
upprätthålla och underhålla . 
relationer mellan alla inblandade 
aktörer. 

Samordningsförbundet har under 
året arrangerat aktiviteter för att 
stödja och utveckla samverkan 
mellan offentliga parter och ASF i 
länets alla kommuner 

1. Alla kommuner utom Söderhamn 1. I 8 av 10 kommuner finns Trisam-

och Nordanstig har team på 90% av team på 90% av hälsocentralerna -

hälsocentralerna. Ej uppfyllt 

2. Team finns på Söderhamns och 2. Trisam-team finns på 2 av 5 

Bollnäs vuxenpsykiatriska vuxenpsykiatriska 

öppenvårdsmottagningar. öppenvårdsmottagningar i länet- Ej 

uppfyllt 

Ej uppfylld 
2019 var andelen som svarade "till 2020 var andelen 41% 

mkt stor del" samt "helt och hållet" 
43% på enkätfråga ställd till 
personal som arbetar i Trisam "Har 
ni strukturer för att initiera, 
upprätthålla och underhålla 
relationer mellan inblandade 

aktörer? Ej uppfylld 
Erbjudande om lokala 

samverkansformer har erbjudits i 

länets alla kommuner. Under 

senare delen av året har aktiviteter 

skett i form av främst poddar. 

Uppfylld 

Mål 3. Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och spridning av goda exempel/lösningar 

mellan parter och över länet. 
Indikator Måttbeskrivning Utfall 

Alla deltagare i de lokala Anordnade spridningstillfällen Kommentar : 

samverkansgrupperna (Mysam) har webbinarium Fontänhus, lokala 

under året deltagit i någon form av kunskapsdialoger, två utbildningar 

spridningstillfälle anordnat av om våld i nära relationer samt 

Samordningsförbundet antingen utbildningstillfällen i lokala .Mysam 

lokalt eller länsgemensamt. grupper. Uppfylld 

Samordningsförbundet har under Processledare samt kanslipersonal 

året arbetat med att ta fram har deltagit samt alla chefer i länets 

metoder för att tillvarata brukares Mysam grupper har erbjudits delta i 
synpunkter workshop om "hur vi får en 

brukarsamverkan vi inte kan vara 

utan?" - Uppfyllt 

Uppfylld 

13 

T:r; 
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Mål 4 Verksamhet i ekonomisk balans 
Indikator Måttbeskrivning 

Det egna kapitalet ska inte 20% av 13 320 tkr;;:2 664 tkr 

överstiga 20% av förbundet 
budgeterade intäkter vid årets slut. 

Samlad bedömning 

Utfall 
Utgående eget kapital är 6 630 tkr, 

dvs 50% 

Ej uppfylld 

Mål 1, bedöms till övervägande del vara uppfylld. Den första av indikatorerna var ej mätbar. 

Mål 2, bedöms till övervägande del vara uppfylld, 4 av 6 indikator är uppfyllda. 

Mål 3, uppfylld 
Mål 4, ej uppfylld 

Kommentar kring resultat och avvikelse mot budget 

Samordningsförbundet har inte nått mål 4, verksamhet i ekonomisk balans. Förbrukade medel 

för samverkansinsatser 2020 var 10 170 tkr jämfört med 2019 (5 077 tkr). Det innebär en 

fördubbling men var ändå lägre än budgeterat. För 2020 var 15 300 tkr budgeterat till 

samverkansmedel. Beslutsprocesserna hos våra parter är långa för att söka samverkansmedel 

och under större delen av året var samverkansparternas huvudfokus inte ytterligare 

samverkansinsatser utan att klara sina kärnuppdrag på ett så bra sätt som möjligt. 

1. 7 Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat 2020 (i tkr) 

Årets resultat enligt resultaträkningen -215 

Samtliga realisationsvinster 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 

Åretsresultat efter balanskravsjusteringar -215 

Reserverin~ av medel till resultatutjämningsreserv 

Användning av medel till resultatutjämningsreserv 

Balanskravsresultat -215 
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1.8 Väsentliga personalförhållanden 

Samordningsförbundet har inga väsentliga personalförhållanden att redovisa. 

Ingen sjukfrånvaro finns att rapportera. För antalet anställda se 1.5 

1.9 Förväntad utveckling 

Förbrukade medel för samverkansinsatser har fördubblats under år 2020. I budget för 2021 är 

12 773 tkr redan intecknade i beviljade samverkansinsatser som är resurssatta och de flesta 

redan igång. 
Det finns en kvarstående oro kring vad Arbetsförmedlingens uppdrag från 2022 kommer att 

innebära, särskilt på vilket sätt myndigheten kommer att finnas tillgänglig för lokal samverkan 

runt enskilda individer. 
Det är fortsatt en hög belastningen på offentlig försörjning i länet, SCBs helårsekvivalenter visar 

att alla länets kommuner ligger över rikssnittet vad gäller andel försörjda med sociala 

ersättningar och bidrag i åldrarna mellan 20-64 år. Risken är stor att det utanförskap som vi 

redan tidigare uppmärksammat förstärks under covid-19. Samverkan kommer därmed att bli 

viktigare än någonsin för att uppnå ett socialt hållbart och jämställt samhälle där människor 

med behov av samordnad rehabilitering når egen försörjning. 

3 Driftsredovisning 

Awikelse utfall-

Belopp tkr utfall 2020 8udget2020 budget utfall 2019 

Intäkter/bidrag 13401 13320 81 13 319 

Kostnader -13 616 -18806 5190 -8432 

Resultat -215 -5486 5 271 4887 

Eget kapital 6630 6845 

likvida medel 10087 9054 
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4 Resultaträkning 

Belopp i tkr 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens nettokostnad 

Verksamhetens resultat 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Extraordinära post er 

-------------------------
·------------------- ----~ 
ÅRETS RESULTAT 

Not 

1 

2,5 

2020-01-01 2019-01-01 

-2020-12-31 -2019-12-31 

13401 13319 

-13 616 -8432 

-21S 4887 

-21S 4887 

0 0 

0 0 

-215 4887 

0 0 

-215 4887 

16 (/f 
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4 Balansräkning 

Belopp i tkr 

TIUGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Summa tillgångar 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Kortfristiga sku lder 

Summa eget kapital och skulder 

Panter och ansvarsförbindelser 

Not 

3 

4 

2020-01-01 2019-01-01 

-2020-12-31 -2019-12-31 

132 136 

10087 9 054 

10219 9190 

6630 6 845 

3589 2345 

10 219 9190 

inga inga 
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5 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten 

Belo pp i tkr. 
Årets resultat 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 

Medel frin verksamheten före förindrin1 

av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Summa förändring av rörelsekapital 

Kassaflöde för den löpande verksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2020-12-31 

-215 

-215 

4 

1244 
1248 
1033 

1033 
9054 

10087 

1033 

6 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

2019-12-31 
4 887 

4 887 

187 

-223 
-36 

4851 

4851 
4203 
9054 

4 851 

Från och med räkenskapsåret 2019 är årsredovisningen upprättad i enlighet med lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för 

kommunal redovisning (RKR). 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 

upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, där inget annat anges. 

Förbundet har inga pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. 
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I förbundet tillämpas ett premiebaserat pensionssystem som innebär att pensionskostnaderna 

kostnadsförs direkt. 

7 Noter 

Not 1. M edlemsav ifter, intäkter och bidrac 

Belopp i tkr 

Statligt bidrag (försäkringskassan och arbetsförmedlingen) 

Region Gävleborg 

Bollnäs Kommun 

Gävle kommun 

Hofors Kommun 

Hudiksvalls Kommun 

Ljusdals Kommun 

Nordanstigs Kommun 

Ockelbo Kommun 

Ovanåkers Kommun 

Sandvikens Kommun 

Söderhamns Kommun 

Tillfällig uthyrning av personal 

Summa 

Not 2. Verksamhetens kostnader 

Insatsmedel 

löner och sociala avgifter 

Pensionskostnader 
Övriga kostnader 
Summa 

2020-12-31 2019-12-31 

6660 6660 

3330 3330 

306 306 

1219 1219 

110 110 

433 433 

216 216 

109 109 

70 70 

130 130 

443 443 

293 293 

82 

13401 13319 

2020-12-31 2019-12-31 

10171 5077 

2439 2516 

362 367 

644 4n 
13616 8432 

19 

TG 
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Not 3. Kortfristica fordrinear 

Skattefordran 

Förutbetalda kostnader 

Summa 

Not 4. Upplupna kostnader 

Gävle kommun 

Söderhamns kommun 

Region Gävleborg 

Ockelbo kommun (hållbart) 

Hudiksvalls kommun 

Ovanåkers kommun (hållbart) 

Ockelbo kommun 

Ovanåkers kommun 

Hofors kommun 

Sandvikens kommun 

Arbetsförmedlingen 

Bollnäs kommun 

Försäkringskassan 

Upplupna semesterlöner 

Upplupna sociala avgifter 

Upplupna penslonskostnader 

övriga upplupna kostnader 

Revisionsarvode 

Summa 

Not 5. Revisionskostnader 

Revision 

Summa 

2020-12-31 2019-12-31 

43 109 

89 27 

132 136 

2020-12-31 2019-12-31 

137 

16 
359 297 
165 

70 s 
266 

25 223 
25 
14 

116 

564 

27 
7 

128 211 

40 66 

87 
21 47 

105 40 

1458 1603 

2020-12-31 2019-12-31 

198 76 

198 76 

20 7/J 
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8 Styrelsens beslut 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 

kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

Gävle den 19 mars 2020 

<i~ "l ... ~ ..... 
Tommy Berger\. 

Ordförande 

... ·---=~---~~~Jd) 
Eva Alner Liljedahl . .'f 
Ledamot 

~l~ tl ......................... ~ . 
Einar Wängmark 

Ledamot 

Stefan öl,fbom v 
Ledamot 

Vice ordförande 

fi~.s~ 
Ove Schönning 

Ledamot 

,:;i . ' " 
· ~!,UCUm · ()U,-U·CJJ-t/ .............................................. 

Marianne Persson 

Ledamot 
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9 Bilagor 

Bilaga 1: 

Mål och resultat av insatser 2020.Mer utförliga beskrivningar finns på 

www.finsamgavleborg.se 

Individinriktade insatser 

Insatsnamn 
Inriktning 

Syfte 

Mål 

Deltagarregistrering 
Specifik målgrupp 
Totalbudget 2020 
Utfall ekonomi 
Huvudman för insats 
Samverkansparter 

Resultat 

Kommentar 

Trisam individ1 

Individ - Kartläggning av individer 

Tidig rehabilitering i samverkan är en struktur för rehabiliteringssamverkan 

på vårdenheter i Gävleborgs län. Samarbete sker för att stödja den som 

behöver insatser från flera parter för att kunna behålla, återgå i eller söka 

arbete. De samlade resurserna som finns avsatta hos de berörda 

organisationerna nyttjas mer effektivt. Individen får ett bättre samordnat 

stöd. 
-Sex månader efter konsultation upplever individerna att de är mer redo att 

arbeta eller studera. Resultat på samma nivå som nationella mätningar. 

-Andelen individer som har försörjningsstöd/aktivitetsstöd/a

kassa/sjukpenning har minskat sex månader efter konsultation. 

-800 individers ärenden ska lyftas i team konsultationer 

Endast volym (ej med personuppgifter) 

Ej tillämpliga målgrupper 
1 kr 
1 kr 

Samordningsförbund Gävleborg 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och samtliga tio 

kommuner i länet. 
-Sex månader efter konsultation upplever individerna att de är mer redo att 

arbeta eller studera. 
Andel klart positiva i nationella jämförelsetal: 43% (kvinnor 40%, män 47%) 

Andel klart positiva i lokal mätning: 22% (kvinnor 21%, män 24%) 

-Vid journalgranskning av ett urval av individer sex månader efter 

konsultation 9% (9% kvinnor, 8% män) färre i offentlig försörjning. 

-Totalt har 923 (544 kvinnor, 394 män) unika individers ärenden lyfts. 

Enkätmätningen som ligger till grund för resultaten om individen upplever sig 

mer redo för arbete eller studier kunde med anledning av covid 19 endast 

genomföras via utskick, därför blev svarsfrekvensen låg endast 25% och 

resultatet bedöms som ej mätbart. Journalgranskningen genomfördes endast 

en gång istället för två gånger under året som planerat med anledning av 

covid 19. 
2 av 3 mål har uppnåtts gällande det individrelaterade arbetet. 

1 Verksamhetsberättelse Trisam 2020 http://www.fmsamgavleborg.se/trisam/dokumentbank.aspx 
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Insatsnamn 

Inriktning 
Syfte 

Mål 

Deltagarregistrering 
Specifik målgrupp 
Totalbudget 2020 
Utfall ekonomi 
Huvudman för insats 
Samverkansparter 
Resultat 

Kommentar 

Ett hållbart arbetsliv - Ockelbo2 

Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning 

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av 

metoden Supported Employment/ Individual Placement and Support, ge stöd 

till personer med psykisk ohälsa för integration till arbetsliv. En Finsam-coach 

utbildad i metodiken Supported Employment ansvarar för samordning och 

det fördjupade individuella stödet. 
- Under 2019-10-01 - 2022-06-30, ska insatsen erbjuda stöd till 45 personer 

med psykisk ohälsa. 
- Minst 40% av deltagarna ska gå vidare till sysselsättning, studier eller 

anställning. 
- Deltagare upplever att det fått stöd som varit till nytta. 

- Utbilda 12 medarbetare inom socialförvaltningen och 

arbetsmarknadsenheten i metod SE/IPS. 
- Att metod SE/IPS efter insatsens avslut är förankrat och implementerat 

som ett ordinarie arbetssätt som tillämpas av utbildade medarbetare inom 

socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten. 

Med personuppgifter/anonym 
Rehabilitering mot arbete/utbildning 

892 400 kr 
801497 kr 

Ockelbo kommun 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg 

-Insatsen har under året haft totalt 15 deltagare i insatsen, 8 kvinnor, 7 män. 

-3 deltagare, alla män, har avslutat insats 
-Utfall avslutade: 2 till studier 
-11 medarbetare har medverkat i metod-grundutbildning för SE/IPS varav 4 i 

en fördjupad utbildning 
Insatsen har upplevt flera utmaningar med grund i covid-19. Deltagarna 

upplever mer oro och drar sig för att söka sjukvård. Personal har mött 

deltagare på nya sätt promenader, teams, telefon. Inga studiebesök på 

arbetsplatser har genomförts, svårare att hitta arbetsplatser som kan ta 

emot individer. 

2 Läs mer hup://www.finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-ett-hallbart-arbetsliv-ockelbo/info-insats-ett
hallbart-arbetsliv-ockelbo.aspx 

23 



123

,~ ; Samordningsförbund 
• ..!,. Gävleborg 

Insatsnamn 
Inriktning 

Syfte 

Mål 

Deltagarregistrering 
Specifik målgrupp 
Totalbudget 2020 
Utfall ekonomi 
Huvudman för insats 
Samverkansparter 

Resultat 

Kommentar 

Ett hållbart arbetsliv - Ovanåker3 
Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning 

Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av 

metoden Supported Employment/ Individual Placement and Support, ge stöd 

till personer med psykisk ohälsa för integration till arbetsliv. En Finsam-coach 

utbildad i metodiken Supported Employment ansvarar för samordning och 

det fördjupade individuella stödet. 

- Under perioden 2020-09-01 - 2023-08-31, ska insatsen erbjuda stöd till 

45 personer med psykisk ohälsa. 
- Minst 40% av deltagarna ska gå vidare till sysselsättning, studier eller 

anställning. 
- Deltagare upplever att det fått stöd som varit till nytta. 

- Utbilda 2 medarbetare inom individ- och familjeomsorgen och 

arbetsmarknadsenheten till "Finsam-coacher" samt 15 

chefer/beslutsfattare och operativa medarbetare i metod SE/IPS. 

- Metoden SE/IPS efter insatsens avslut är förankrat och implementerat som 

ett ordinarie arbetssätt som tillämpas av utbildade medarbetare inom 

socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten. 

Med personuppgifter/anonym 

Rehabilitering mot arbete/utbildning 
309106 kr 
265 535 kr 

Ovanåker kommun 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg 

Insatsen har under upptart hösten 2020 inte haft några deltagare 

inskrivna i insatsen. 
17 medarbetare har medverkat i metod-grundutbildning för SE/IPS 

varav 2 i en fördjupad utbildning. 

Insatsen har under hösten varit en uppstartsfas med fokus på rekrytering och 

utbildning. 
Med anledning av inställt Trisam möte samt covid-19 insatsen inte tagit in 

deltagare. 

3 Läs mer http://www.finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-ett-hallbart-arbetsliv-ovanaker/info-insats-ett
hallbart-arbetsliv-ovanaker.aspx 
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Strukturinriktade insatser 

Insatsnamn 
Inriktning 
Syfte 

Mål 

Deltagarregistrering 

Specifik målgrupp 
Totalbudget 2020 

Utfall ekonomi 

Huvudman för insats 

Samverkans parter 

Resultat 

Kommentar 

Trisam 2.04 
Struktu rövergri pa nde 

Trisam är en arbetsmetod och struktur för att arbeta med rehabilitering 

mellan vården, socialtjänst, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Arbetet sker i gemensamma team med handläggare/representanter från 

varje part. Trisam har som uppdrag att ge personer med behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser möjlighet att snabbare komma i arbete, 

utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. 

Syftet med Trisam 2.0 är att vidareutveckla metoder och arbetssätt. 

Samordningsförbundet finansierar en övergripande processledare (90%), fyra 

försäkringsutredare från Försäkringskassan (a 90%), fyra arbetsförmedlare (a 

90%), två processledare från Region Gävleborg (a 100%) samt 

socialsekreterare i Bollnäs (50%), Sandviken (50%), Hudiksvall (50%), Gävle 

(100%), Hofors (20%), Ockelbo (20%}, Ovanåker (20%) och Söderhamn (50%) 

kommun. 
Att utveckla ett arbetssätt som leder till att: 

- Individen är mer delaktig i Trisam 2.0 

- Alla parter lyfter lika många ärenden i forumet 

Endast volym 

Myndighetspersonal i samverkan 
8 850 901 kr 

7 347 008 kr 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets 

samtliga kommuner 

-En partsgemensam arbetsgrupp var i mars redo att redovisa rapport med 

utvecklingsförslag för att öka individens delaktighet, för grupp av 

länsövergripande chefer för ställningstagande. Redovisning och 

ställningstagande har fördröjts och beräknas ske i slutet av feb 2021. 

-Jämfört med föregående är det en jämnar fördelning av ärenden mellan 

parterna (Sjukvården 38%, Kommunen 24%, Arbetsförmedlingen 20% och 

Försäkringskassan 17%). 

Insatsen redovisas i volym och har under verksamhetsåret verkat via lokala 

styrgrupper, möten, dialoger, informationsträffar och via utbildningsinsatser 

och omfattat 180 individer. 

1 av 2 mål har uppnåtts. 

4 Verksamhetsberättelse Trisam 2020 http://www.finsamgavleborg.se/trisam/dokumentbank.aspx 
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Insatsnamn 
Inriktning 

Syfte 

Mål 

Deltagarregistrering 
Specifik målgrupp 

Totalbudget 2020 
Utfall ekonomi 
Huvudman för insats 
Samverkansparter 

Resultat 

Kommentar 

Mysam5 

Strukturövergripande 
Samordningsförbundets syfte med insatsen Mysam är att stödja en tydlig struktur för 

samverkan inom området rehabilitering samt utveckla lokala samverkansformer för att 

stödja personer att uppnå egen försörjning. 

Samordningsförbundet finansierar två processledare på sammanlagt 50% arbetstid 

(från Försäkringskassan) som samordnar lokala samverkansgrupper i länets alla 

kommuner. 
- Att alla lokala samverkansgrupper (Mysam-grupper) kontinuerligt träffas minst två 

tillfällen per termin, där alla parter deltar. 
- Att alla grupper under året har uppdaterat sin lokala handlingsplan, baserat på lokala 

behov och utmaningar samt att den har gjorts känd hos alla medlemmar 

- Cheferna i de lokala samverkansgrupperna upplever en förbättring jämfört med 

föregående år, i avseende att en struktur har skapats vars huvuduppgift är att 

strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer. 

Endast volym 
Myndighetspersonal i samverkan 

427 028 kr 
427 045 kr 

Samordningsförbund Gävleborg 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga 

kommuner. 
- Alla tio lokala samverkansgrupper har under året haft åtminstone två träffar per 

termin. 
- Alla Mysam-grupper har inte uppdaterat sin handlingsplaner 2020. 

- Cheferna i de lokala samverkansgrupperna upplever en förbättring år 2020 jämfört 

med föregående år, att en struktur har skapats vars huvuduppgift är att strategiskt 

initiera, upprätthålla och underhålla relationer. En ökning från 35% 2019 till 39% 2020 

av den andel som angett de två högsta svarsalternativen. 

2 av 3 mål har uppnåtts. 

5 Läs mer hllp://www.finsamgavleborg.se/m\'sam/mvsam.aspx 
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Insatsnamn 

Inriktning 
Syfte 

Mål 

Deltagarregistrering 

Specifik målgrupp 

Totalbudget 2020 
Utfall ekonomi 
Huvudman för insats 

Samverkansparter 

Resultat 

Kommentar 

ArbetsinteJrerande Socialt Företagande6 

Strukturövergripande 

Samordningsförbundets syfte med insatsen har varit att ge en breddad och 

fördjupad kunskap om ASF samt hur myndigheter på ett effektivt sätt kan 

utveckla, samverka med och dra nytta av ASF, för att personer ska komma i 

arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. 

- Att ASF är känt på övergripande nivå hos förbundets parter. 

- Att bidra till utveckling av hållbara stödstrukturer på lokal och regional nivå. 

Endast volym 
Myndighetspersonal i samverkan 

400 000 kr 
304 982 kr 

Samordningsförbund Gävleborg 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och samtliga 

kommuner. 
Under 2020 har insatsen utmynnat i olika spridning aktiviteter; 

-digitala frukostmöten om ASF 

-en podd-serie om socialt företagande,_Sociala Företagspodden 

- samverkan med Högskolan i Gävle en Inventering av sociala företag i länet. 

Processledare har medverkat i nationella seminarier arrangerade av SKR 

samt deltagit i framtagande av handboken "Ny väg till Innovativa 

välfärds/ösningar- en handbok om samverkan med sociala företag". 

Samordningsförbundet har under året erbjudit aktiviteter för att stödja och 

utveckla samverkan mellan offentliga parter och ASF i länets alla kommuner. 

Insatsen är en volyminsats och beräknas direkt ha involverat 176 personer, 

exklusive podd-serien om socialt företagande. 

Pandemin har påverkat möjligheterna till fysiska möten där av utveckling 

mot digitala utvecklings- och kommunikationsplattformar. 

Insatsen inleddes augusti 201 och avslutas december 2020. 

Målet har uppnåtts. 

6 Läs mer http://www.finsamgavleborg.se/media/195119/slutrapport-2 l 0215-insats-o-kad-kompetens-fo-r

utveckling-av-arbetsintegrerande-socialt-fo-retagande-2016-2020. pdf 

27 



127

[lf j Samordningsförbund 
. ~ . Gävleborg 

Insatsnamn 
Inriktning 
Syfte 

Mål 

Deltagarregistrering 
Specifik målgrupp 

Totalbudget 2020 

Utfall ekonomi 
Huvudman för insats 

Samverkansparter 

Resultat 

Kommentar 

7 hl!ps://www.insatskatalogen.se/ 

Insatskatalogen Gävleborg7 

Stru ktu rövergri pa n de 

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och 

rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot 

egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. 

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men 

är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner som 

vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 

Insatskatalogen är ett fungerande instrument, i slutet av året ligger vi i nivå 

med genomsnittlig användning. 

Endast volym 
Myndighetspersonal i samverkan 

303 000 kr 
187 815 kr 

Samordningsförbund Gävleborg 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga 

kommuner. 
Spridningsinsatser påbörjades inte förrän den andra halvan av 2020 med 

anledning av covid-19. lnformationsträffar har genomförts med medarbetare 

från kommuner, Region Gävleborg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Jämfört med andra Samordningsförbund 2020 ligger vi i nivå med 

genomsnittlig användning 

Målet har uppnåtts 
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Insatsnamn 
Inriktning 
Syfte 

Mål 

Deltagarregistrering 
Specifik målgrupp 

Totalbudget 2020 

Utfall ekonomi 
Huvudman för insats 

Samverkansparter 

Resultat 

Kommentar 

Insatsnamn 
Inriktning 
Syfte 

Mål 
Deltagarregistrering 

Specifik målgrupp 

Totalbudget 2020 

Utfall ekonomi 
Huvudman för insats 
Samverkansparter 

Resultat 

Kommentar 

Förstudie - Prova vägar vidare Bollnäs 8 

Stru ktu rövergri pa nd e 

Förstudie period 2020-01-01 - 2020-12-31 

Syfte med förstudien var att via operativt arbete med sjukskrivna 

försörjningsstödstagare inom Bollnäs kommun ta fram förslag till arbetssätt, 

utvecklade i samverkan får adekvat stöd att bedöma arbetsförmåga 

- Identifiera arbetssätt som kan implementeras i ordinarie arbete 

- Klarlägga ansvarsfördelning mellan parterna, vem gör vad när? 

- Upprätta processer för individerna samt handläggare 

- Identifiera en plan för hur vägen framåt skulle kunna se ut för att parterna i 

framtiden kan dela kunskap och syn på arbetsförmåga 

Endast volym 
Myndighetspersonal i samverkan 

834166 kr 
799 364 kr 

Bollnäs kommun 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Bollnäs 

kommun. 

Förstudien har omfattat 15 försörjningsstödstagare och 25 professionella och 

utmynnat i ett antal förslag. 

Med anledning av svårigheterna att placera ut deltagare på arbetsträning 

förlängdes insatsen från 1/9 - 31/12. 

Bollnäs kommun har utvecklat interna processer och arbetssätt för 

målgruppen, kvarstår att utveckla former för samverkan mellan parterna för 

målgruppen. 

Kunskapsdialog Nordanstig 

Strukturövergripande 

För att utveckla samverkan mellan förbundets parter krävs ökad kunskap om 

varandras uppdrag, villkor och förutsättningar. 

Mysam Nordanstig arrangerar därför en digitala föreläsningsserie med 

frukostmöten under rubriken "Kompetenstimmen" hösten 2020. 

Ökad kunskap om parternas uppdrag och förbättrad samverkan 

Endast volym 
Myndighetspersonal i samverkan 

1 kr 
1 kr 

Samordningsförbund Gävleborg 

Nordanstigs kommuns arbetsmarknadsenhet, - socialtjänsten, - omvårdnad, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatri och Primärvården från 

Region Gävleborg. 

Volyminsats har sammantagit omfattat 101 medarbetare vid 7 tillfällen 

under hösten 2020. 

8 Läs mer hllp:/ /www .finsamgavleborn.se/media/ 193 509 / slutrapport-prova-va-gar-vidare. pdf 
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il•j Samordningsförbund 
. ~ . Gävleborg 

Insatsnamn 
Inriktning 
Syfte 

Mål 
Deltagarregistrering 
Specifik målgrupp 

Totalbudget 2020 

Utfall ekonomi 
Huvudman för insats 

Samverkansparter 

Resultat 

Kommentar 

Insatsnamn 
Inriktning 
Syfte 

Mål 
Deltagarregistrering 

Specifik målgrupp 

Totalbudget 2020 

Utfall ekonomi 
Huvudman för insats 
Samverkansparter 

Resultat 

Kommentar 

Kunskapsdialog Söderhamn 
Strukturövergripande 

För att utveckla samverkan mellan förbundets parter krävs ökad kunskap om 

varandras uppdrag, villkor och förutsättningar. 

Mysam Söderhamn arrangerar därför en digitala föreläsningsserie med 

frukostmöten under rubriken "Kompetenstimmen" hösten 2020. 

Ökad kunskap om parternas uppdrag och förbättrad samverkan 

Endast volym 
Myndighetspersonal i samverkan 

1 kr 
1 kr 

Samordningsförbund Gävleborg 

Söderhamn kommuns arbetsmarknadsenhet, - socialtjänsten, - omvårdnad, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatri och Primärvården från 

Region Gävleborg. 

Volyminsats har sammantagit omfattat 28 medarbetare vid 1 tillfälle under 

hösten 2020. 

Webbinarie Fontänhus 
Strukturövergripande 

Fontänhus stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till 

återhämtning. 
Syfte med dagen är att ge mer kunskap om Fontänshus och dess verksamhet 

i Sverige samt att sprida information om pågående arbete i Gävleborg och 

förutsättningar för etablering av Fontänhus lokalt. 

Ökad kunskap om Fontänhus och förutsättningar för lokal etablering 

Endast volym 
Myndighetspersonal i samverkan 

1500 kr 
1500 kr 

Samordningsförbund Gävleborg 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets 

samtliga kommuner 

Sammantaget medverkad 40 medarbetar vid webbinariet den 15 september 

2020. 
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Revisionsberättelse finansiellt samordningsförbund  
_________________________________________________________________________ 
 

Den förtroendevalda revisorn i  
Samordningsförbund Gävleborg     
    Till   
    Styrelsen i Samordningsförbund Gävleborg 
     Fullmäktige i respektive   
     medlemskommun och Region Gävleborg 
     Försäkringskassan 
     Arbetsförmedlingen 
         

 

 Revisionsberättelse för år 2020 
Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbunds-
styrelsens förvaltning i Samordningsförbund Gävleborg (organisationsnummer 
222000-3137) för verksamhetsåret 2020.  

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Jag har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal 
verksamhet.  

I uppdraget samverkar jag med av staten utsedd auktoriserad revisor.  

Mina granskningsinsatser har utförts av sakkunnigt biträde till revisorerna. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning som jag anser tillräcklig för 
att ge grund för bedömning och ansvarsprövning. Noteringar från min granskning 
har avrapporterats till förbundet.  

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

Jag bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbund Gävleborg har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.  
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Jag bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med det 
finansiella mål som är uppställt.  

Jag bedömer att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande del är 
förenligt med de verksamhetsmål som är uppställda.  

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  
 

Jag åberopar bifogade rapporter. 

 

Gävle den dag som framgår av min elektroniska underskrift. 

 

…………………………………………   

Nils Westling 
 

 

 

Bilagor:  

Till revisionsberättelsen hör de sakkunnigas rapporter: 

• Granskning av delårsrapport 2020 

• Granskning av årsredovisning 2020  

• Granskning av förbundets hantering av samverkansmedel 
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Deltagare

 SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Nils Erland Westling

Nils Westling

2021-04-01 10:56:17 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisionsoemtte se 
för Samordningsförbundet Gävleborg, org. nr 222000-3137 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Gävleborg för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare s ig dessa be
ror på oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in
terna kontrollen. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Gävleborg för år 
2020. 

Vi t illstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Gävleborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är fören
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen , och därmed vårt ut
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldig het mot förbundet. 

Sundsvall den 7 april 2021 

KPMGAB 

Auktoriserad revisor 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an
svarsfrihet. 
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Kommunkontoret 
Persson, Daniel 
daniel.persson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-08 

Referens 
KS 2021/00371  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Naturområde Fornwij 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas att kommunen städar upp 
på Fornwij på nedfallna och avbrutna träd. 
 
Då Fornwij betraktas som naturområde och inte parkmark så skall träd som 
inte anses som farliga återgå till naturen för att gynna den biologiska 
mångfalden.  
                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Naturområde Fornwij                          

Beslutet ska skickas till 
Förslagsställaren 
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Ärendenummer: #2615 | (signerad) | Datum: 2021-05-24 10:35 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #2615 | (signerad) | 2021-05-24 10:35

1. Förslag

Förslaget

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

Vid Fornwij nedanför Ockelbo Brukshundklubb har massor av träd gått av. Det ligger således 
drivor av träd och gammalt sly i "vitsippeområdet". Förut har det varit så vackert där, men nu 
kan inte vitsipporna växa lika fritt relaterat till allt sly och gamla träd.

Motivering

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

Jag tycker att kommunen borde ombesörja att röja upp området av estetiska skäl.

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #2615 | (signerad) | Datum: 2021-05-24 10:35 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort
816 92 Lingbo

 Adress
HAGALUNDSVÄGEN 17

 För- och efternamn
Sarah Magdalena Kristina Lundberg

 Personnummer

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Sarah Magdalena Kristina LundbergNamn: 
Person ID: 

2021-05-24 10:35Datum: 
53430675FB4E6F60794D1F33A6F0007C439F0C0CSignerad checksumma: 
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Kommunkontoret 
Persson, Daniel 
daniel.persson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-08 

Referens 
KS 2021/00254  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Förnyelse av utegymmet 
vid Hälsans stig 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas förändring/förnyelse av 
utegymmen längs Hälsans stig.  
 
Tekniska har påbörjat en översyn av området runt Sjöbacken samt Hälsans 
stig och det finns medel avsatta i investeringsplanen för 2022 för en enklare 
översyn av området. Utegymmen ska ses över i samband med detta arbete 
och eventuellt kan dessa komma att kompletteras. 
                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag_utegym                          

Beslutet ska skickas till 
Förslagsställaren 
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EDBORGARFÖRSLAG 

Efternamn J . , Förnamn 
/9,!};7 6' / /24 / I /J{'}'-

Adress / Telefon / 
lorcJcicJJt:1r/ /L/4 CJ?of c::;-;2 ?206 

E-posb t:1/J;/~p ,,bt'///l~r CJ} / Yr'. S c· Mobil it 
I 7 , 

FO LAGET 

;i;; /Jyehc UI/ vk ff'111 vh-t·v'c/ 

/;//Xq//J J/ly. 

s~ J;jcc;?II JMt/ dal ;11rJ.1-t3-.zr 

I IIVERING 

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde 

JA □ NEJ □ 

Ockelbo Kommun, 816 BO Ockelbo • Södra Asgatan 30 D • 0297-555 00 • www.ockelbo.se 

I 
I 
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l 
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Ockelbo Kommun 

Medborgarförslag 2021-03-25 

Mitt förslag bygger på att främja för vår hälsa och med ännu mer möjligheter till träning i utemiljö och framför allt i rådande pandemier 

Det vore mycket önskvärt om Ockelbo kommun ville förbättra de s.k. ute gym som ligger efter hälsans stig . 

I 
I 

De stationer som finns idag både vid Sjöbacken och vid kolonilotterna vid campingen 
1 är tunga stockar. 

Dessa stockar är omöjligt för oss som dels är äldre, funktionshindrade och barn som inte har den styrkan som behövs för att lyfta dessa tunga stockar. Endast de starka med klara utav att träna med dessa stockar. 
Det är inte bara en åsikt ifrån mig utan då jag går på träning hos Madelene Heimer varje vecka så vet jag vi är flera som tycker att det är lite fel tänkt att man bara har satsat på de tyngsta stockarna (finns även i flera utförande på marknaden och framför allt lättare) Idag är det väldigt få i stort sett knappt några alls som nyttjar dessa trä redskap därför de är för tunga. 
~x:~~~~~ 

Mitt medborgarförslag är att man borde göra om och satsa på mer träningsredskap, det finns massor av olika ute gym, redskap att införskaffa som gynnar oss alla medborgare med olika förutsättningar. Se exempel på bilderna. Sid 2 Ett besök i Boulogneskogen i Gävle finns ett jättefint ute gym där man kan få ideer och förslag på hur Ockelbos ute gym kan förbättras och vad som erbjudas tillmöjlighet för en bättre i vår kommun. 
Det finns också bra plats att göra ett större gym vid kolonilotterna där det finns gott om mark bredvid stockarna finns även plats vid Sjöbacken. 



141

Ute gym 

I dagens samhälle är vi både unga som gamla med olika förutsättningar som vill förbättra vår hälsa och inte alltid gå in på ett gym vilket ofta är förenat med kostnader som inte alla har råd med. Gynnar även de inom äldrevården som har ork och vill träna ute i friska luften. 

Att få träna på ett gym och som dessutom ett ute gym där vi kan andas frisk luft gynnar oss alla. 

Vi har så fin utemiljö kring Hälsans stig och att förena den med fler möjligheter till träning kan aldrig vara fel. 

Ju fler möjligheter vi får att hålla oss i form ju friskare invånare får vi kommunen och förhoppningsvis mindre kostnader i sjukvården 
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Jag hoppas med stor förhoppning att ni vill förbättra vår hälsa och satsa på bättre och fu~ onella trängningsredskap vid Hälsan stig. 

ti~ -- ~ glJ a e, er 
To' ggatan 14 A 
Tel 0709-527206 



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Persson, Daniel 
daniel.persson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-08 

Referens 
KS 2021/00193  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion - Sjöbackens grönområde och  
badplats (S) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Irene Bogren och Anders Öquist, båda (S), yrkar i en motion att kommunen 
utvecklar området runt Sjöbacken med utökat underhåll, belysning och 
snöröjning av Hälsans stig. 
 
- att Ockelbo kommun ser över och utvecklar området till att bli ännu mer 
inbjudande. 
- att Ockelbo kommun utvecklar området till en frilufts- och 
rekreationsarena. 
 
Tekniska har påbörjat en översyn av området runt Sjöbacken samt Hälsans 
stig och det finns medel avsatta i investeringsplanen för 2022 för en enklare 
översyn av området. Området finns också med i den yttreskötsel plan som 
finns.  
                         

Beslutsunderlag 
Motion – Sjöbackens grönområde och badplats                          

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 
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Sjöbackens grönområde och badplats 
 

Motion till Ockelbo kommunfullmäktige. 

Sjöbackens grönområde är uppskattad som mötesplats och för rekreation, området är lättillgängligt i 

centrala Ockelbo. Vid Sjöbacken kan man kan ha olika utomhusaktiviteter och det är en fin badplats 

inklusive ”lilla” Sjöbacken. Där spelas det boule, volleyboll och människor har picknick. Hälsans stig 

startar vid Sjöbacken, stigen fortsätter via Wij Trädgårdar till Forn-wij och tillbaka till Sjöbacken och 

hela rundan är fem kilometer.  Hälsans stig är populär och mycket använd såväl vinter som sommar. 

Vintertid så är Sjöbacken och sjön en arena för vinteraktiviteter som skidor, skridskor, skoter, 

pulkaåkning och fiske. ”Lilla” Sjöbacken har också en handikapramp på badplatsen, utegym och en 

speciell badplats för hundar. Området används också för Perslundaskolans idrottsaktiviteter.  

 

Vi vill att området ska vårdas, att skötseln ska snäppas upp så att det blir ännu mer inbjudande att 

träffas för att ha picknickar eller annat. Vi vill att det ska vara ett större helhetsgrepp mellan 

Sjöbacken till ”lilla” Sjöbacken och anknytningen till Hälsans stig.  

Exempelvis att bänkar ses över och att det blir fler bänkar och bord, att volleybollplan och bouleplan 

underhålls, att belysning förbättras och att det finns trivselbelysning. Vi vill att gräsmattans yta 

utökas till att innefatta hela björkdungen så att det skapas möjlighet för en mysig picknick under 

björkarna i dungen. Att Hälsans stig är framkomlig under alla årstider (snöröjning vintertid) och att 

det finns belysning längs med stigen. 

Skapa en trevlig och välkomnande entré ned till badplatsen från parkeringen, där det idag upplevs 

som skräpig och störande. 

Området ska attrahera fler människor i alla åldersgrupper och intresset ska öka för allmänheten att 

besöka området Sjöbacken och Hälsans stig. 

 

Vi yrkar: 

- att Ockelbo kommun ser över och utvecklar området till att bli ännu mer inbjudande. 

- att Ockelbo kommun utvecklar området till en friluft- och rekreationsarena. 

 

 

Ockelbo 2021-03-25 

 

Irene Bogrén (S)   Anders Öquist (S) 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på medborgarförslag - Kuxabussarna bör trafikera 
Östbyvägen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där det önskas ”att kuxabussar ska åka 
via Östbyvägen (på morgonen och eftermiddagen) så skolbussarna blir 
tillgängliga för fler elever. Det tjänar både vi och miljön på.”  
 
En slinga runt Östby finns inte med i den upphandlade trafik som nu körs i 
Kuxatrafiken. Det är med nuvarande avtal och antal fordon inte möjligt att 
lägga in ytterligare slingor/turer utan att förskjuta/förändra någon annan tur. 
Att förlänga eller tidigarelägga annan tur för att dra en slinga genom Östby 
väljer vi att inte göra.  
 
Majoriteten av hushåll i Östby har 800 m – 1500 m till Gäverängeskolan. 
Det är inte ett avstånd som ger rätt till skolskjuts. Vägen anses inte vara 
trafikfarlig. Till Perslunda är det ytterligare 600 m. Det är möjligt att åka 
buss från Gäveränge till Perslunda. 
 
Vägen genom Östby är smal och det är här, liksom på liknande ställen, 
mindre lämpligt att köra med så stora fordon, särskilt på tider då barn rör sig 
längs vägen. 
 
                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Kuxabussarna bör trafikera Östbyvägen 
Bilaga karta 
                          

Beslutet ska skickas till 
Förslagsställaren 

145

gll OCKELBO 
0
-' KOMMUN 



 

 

Avstånd 1 km 

 

Avstånd 1,5 km 
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 Kommunstyrelsen 

 

Revidering av riktlinjer för sammanträden på distans 
för kommunstyrelsen och nämnder i Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
1. Reviderade riktlinjer för sammanträden på distans för kommunstyrelsen 

och nämnder i Ockelbo kommun godkänns enligt förslag. 

2. Kommunchef får på delegation genomföra marginella ändringar i 
riktlinjerna om behov föreligger.  

3. Rekommendation till nämnderna är att följa kommunstyrelsens 
ställningstagande. 

                       

Sammanfattning av ärendet 
En revidering av tidigare beslutade riktlinjer, KS 2020-04-28, §74, har 
genomförts med syfte att säkerställa de praktiska förutsättningar som behövs 
för att genomföra ett sammanträde med deltagare på distans, när behov 
föreligger.  
Riktlinjerna är ett komplement till Reglemente för arbetsformer, fullmäktige 
2019-05-13, § 37, samt utgångspunkt från Kommunallagen (KL) 6 kap. 24 §. 
Kommunallagen (KL) föreskriver att distansnärvaro kräver att ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. 
                         

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för sammanträden på distans för kommunstyrelsen och nämnder i 
Ockelbo kommun                          

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
Utbildnings- och kulturnämnden 

148

gll OCKELBO 
0
-' KOMMUN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riktlinjer för 
sammanträden på distans 
Kommunstyrelsen och 
nämnder i Ockelbo 
kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kommunstyrelsen 2021-11-23, § 

1 (5) 
149



2 (5) 

 

 

 
 

Innehåll 
1. Allmänt om distanssammanträden ................................................................ 3 

2. Sekretess ..................................................................................................... 3 

3. Hantering av sammanträdet ......................................................................... 3 

4. Beslutsfattande under distanssammanträde ................................................. 4 

5. Upprop/närvaro/tjänstgörande ...................................................................... 4 

6. Begära ordet................................................................................................. 5 
 

150



3 (5) 

 

 

 

RIKTLINJER DIGITALA DISTANSSAMMANTRÄDEN 
Riktlinjerna är ett komplement till Reglemente för arbetsformer, kommunfullmäk tige 
2019-05-13, § 37, samt utgångspunkt från kommunallagen 6 kap. 24 §. 

 

1. Allmänt om distanssammanträden 

Utdrag från Reglemente för arbetsformer 

”Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.” 

 

Huvudinriktningen är att ordförande, ledamöter och ersättare deltar fysiskt på plats i 
den lokal som kommunicerats i kallelsen. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla önskemålet till 
sekreterare och ordförande i aktuell styrelse/nämnd. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. 

 

2. Sekretess 

Endast ärenden som inte omfattas av sekretess får avhandlas under 
distanssammanträden. 

Endast ordföranden får i undantagsfall, med utgångspunkt från genomgången risk- 
och sårbarhetsanalys, tillåta att ytterligare personuppgifter och sekretessbelagda 
uppgifter diskuteras under mötet. 

Ordföranden ska avbryta och ytterst frånta ordet från den som otillåtet yppar 
personuppgifter eller sekretesskyddade uppgifter. 

 

3. Hantering av sammanträdet 

Sammanträden på distans sker via en av kommunen bestämd 
kommunikationsplattform. Ledamot som deltar i sammanträde på distans ska 
använda sig av den utrustning som tillhandahållits av Ockelbo kommun. 

Ledamot som deltar på distans ska välja en avskild fysisk placering, så att ingen 
obehörig kan se eller höra innehållet vid sammanträdet. Headset ska användas. 
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Deltagare kopplar upp sig till sammanträde genom att klicka på länken i den 
mötesbokning som skickats ut av sekreterare via e-post. 

För att säkerställa att tekniken fungerar så ska uppkoppling ske 30 minuter före 
sammanträdets början. 

Tjänstgörande ledamot som närvarar digitalt ska delta i mötet med ljud- och 
bildöverföring i realtid. Deltagarna ska enkelt kunna identifiera varandra på ett 
betryggande sätt. Ledamoten ska synas med rörlig bild och kunna höras under 
sammanträdet så att samtliga ledamöter deltar i sammanträdet på lika villkor. 
Ordförande och sekreterare får avbryta ljudöverföringen för sammanträdesdeltagare i 
syfte att förbättra mötets genomförande. 

Kortvariga bildöverföringsuppehåll får godtas under diskussionerna vid 
sammanträdet, däremot godtas inte uppehåll när sammanträdet behandlar 
proposition och fattar beslut. 

Om en ledamot däremot förlorar godtagbar överföring med sammanträdet ska 
sammanträdet ajourneras. Sammanträdet återupptas först sedan ledamoten 
återupprättat kontakten eller ersättare har inträtt som beslutsfattande. 

Om en ledamot eller sammanträdeslokal har återkommande svårigheter att 
upprätthålla godtagbar överföring till/från det digitala sammanträdet får ledamot 
som (deltar på distans) ersättas. 

Det är varje ledamot/ersättares skyldighet att omedelbart anmäla ljud- eller 
bildavbrott till ordförande eller sekreterare (detta görs med fördel via chatten i 
kommunikationsplattformen, via e-post eller via sms). 

 

4. Beslutsfattande under distanssammanträde 

Varje beslut ska föregås av en teknikfunktionskontroll. Om ordföranden inte uppfattar 
att alla ledamöter deltar med godtagbar överföring ska ordförande förklara att 
beslutet tas om. 
Detta kan göras genom att ordförande ställer frågan/propositionsordningen: ”Har alla helt 
uppfattat”, varpå ledamöterna efter upprop svarar ja om ljud- och bildöverföringen inför och 
under beslutet varit problemfri och frågeställningen även i övrigt är klar. 

Slutna omröstningar får inte genomföras på distans med mindre än att 
valhemligheten kan upprätthållas. 

 

5. Upprop/närvaro/tjänstgörande 

Sekreterare gör ett upprop av samtliga ledamöter och övriga deltagare vid 
sammanträdet. De som deltar på distans ska vid uppropet synas i bild och höras via 
ljud, men ha sina mikrofoner avstängda och aktivera dem först när de har för av sikt 
att göra sin röst hörd. 
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6. Begära ordet 

Deltagare på distans ska begära ordet via handuppräckningsfunktionen i 
kommunikationsplattformen. Ordförande håller uppsikt på talarordning/lista för 
samtliga deltagare. 

Ledamot, fysiskt på plats i lokalen eller på distans, som talar ska synas i bild och 
höras för samtliga ledamöter och övriga deltagare. 
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 Kommunstyrelsen 

 

KS-KF ärenden 

Förslag till beslut 
• Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
• Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen 
• Gemensam entré för padelhall och Ugglebo arena 
• Årsredovisning 2020 för Samordningsförbund Gävleborg 
• Svar på medborgarförslag – Naturområde Fornwij 
• Svar på medborgarförslag – Förnyelse av utegymmet vid Hälsans stig 
• Svar på motion – Sjöbackens grönområde och badplats (S) 
• Svar på medborgarförslag – Kuxabussarna bör trafikera Östbyvägen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Information kommunstyrelsen 
Corona/Covid-19 – aktuell situation  M Lindblom 
Status bredband   L Sen Thakuri  
Utebliven bredbandsutbyggnad  L Sen Thakuri 
Båtbryggor Bysjön   Tekniska enheten 
Frisbeegolfbana    Tekniska enheten 
Muddring Sundsbron   Tekniska enheten 
Simhallen – investering och drift  Tekniska enheten 
Laddstolpar    C Carter 
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