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

• Allmänhet och intresserade uppmanas se sändningen på hemsidan 
• Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt sekreterare finns i 

konferensrummet Gläntan 
• Starta din uppkoppling 15 minuter innan sammanträdet genom att 

klicka på den länk du fått i Teams- alternativt Outlook-kalendern 
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 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2021-11-24 ny ledamot/ersättare 
för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 24 november 2021 till 
och med den 14 oktober 2022. 
 
Parti: Centerpartiet 
Ny ledamot: Inger Högberg Kalmering 
Ny ersättare: Staffan Åkesson 
Avgången ledamot: Thorsten Åstrand 
                         

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen i Gävleborg beslut 2021-11-24, dnr 8168-2021                          
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BESLUT

Dnr:

1/2

2021-11-24

8168-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
24 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Ockelbo
Parti: Centerpartiet
Ny ledamot: Inger Högberg Kalmering
Ny ersättare: Staffan Åkesson
Avgången ledamot: Thorsten Åstrand

Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater:
Gebriel Tewelde

Denna handling är beslutad digitalt och saknar underskrift

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Ockelbo

Ledamot Ersättare

Marit Rempling
Birger Larsson
Lena Schenström
Inger Högberg Kalmering *
Birgitta Åstrand

1. Malin Helperin
2. Lars-Erik Wickberg
3. Staffan Åkesson *
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2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Borgmästarplan, 801 70 
GÄVLE inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Ann-Charlotte Nyman

Karin Gadde Jennische

Kopia till
Kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2021-11-24 8168-2021

Inger Högberg Kalmering
RÖRMYRSVÄGEN 2
81692 LINGBO

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den 
24 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Centerpartiet
Kommun: Ockelbo
Valkrets: Ockelbo

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Karin Gadde Jennische

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Bevis
2021-11-24 8168-2021

Staffan Åkesson
WIJBERGET 14
81630 OCKELBO

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
24 november 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Centerpartiet
Kommun: Ockelbo

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Karin Gadde Jennische

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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§ 169 Dnr 2021/00652  

Gemensam entré för padelhall och Ugglebo arena 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
En investeringsbudget om 3 650 000 kronor för byggnation av gemensam 
entré beviljas. 
 

Ärendebeskrivning 
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                          
 

Inlägg 
Marit Rempling (C), Göran Ström (S), Birger Larsson (C), Joel Strömner 
(SD), Dan Brodin (KD), Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V), 
Linus Gunnarsson (M) 

9



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

      
      
      
      
 
 
 

10



MILLIMETER

0

SKALA

10 20 50 100

1:1 (A3 1:2)

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

P:
\O

C
KE

LB
O

\v
i-1

-1
6-

ug
gl

eb
o-

id
ro

tt\
04

 - 
H

an
d l

in
ga

r (
sk

ed
e)

\0
1 

- P
ro

gr
am

ha
nd

lin
g\

03
 - 

M
od

el
l\P

ad
el

ha
ll 

- B
öl

e .
rv

t
20

21
-0

9-
15

 1
1:

24
:3

1

Ockelbo Kommun

OCKELBO IP

GRANSKNINGSHANDLING

Del av VI 1:16

2021-09-15

3D MODELL

Nybyggnad Padelhall m.m.

21 139 AH

JS

JS

A-40-3-04

SKOOG | ARKITEKTER tel. 026-62 40 30A
3D - Ritningsvy - Nybyggnad

3D - Ritningsvy - Entrédel 023D - Ritningsvy - Entrédel 01

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

11

SKOOGIARKITEKTER 



12

j,~_J_--------------------,----------+---------------==~------~~~~~ 

!1j 

R2 

BEL1 

G1 Tot: 96 P G2 

- --- -----7- --i-- - ,--,- - 7 
I I I I I 

R1 

: :18:pl : : 
c_l I I 'I I 

~j-JI I : 

~BEL2 

Bef dike ,s"'" 

LAGER, SB11 

GR 

92 S6 

Ks 

O'l ,ro 

~ 
~ 

A 1 .!: 
>, 
z 

1lli 

/ 

~ 
(_ 

M2•R1 

92 61 
A1 

91.14 

:;:: 

~ 
:;:: 

~ = = = 
~ ~ 

~ = 
o...J + 

<( ...J 

"" 
z <( 
C) I 

..,._c,'v,: GR C) ...J 

8 >- UJ 
aJ 0 >- <( 

0 

z c.. 

~10 

+91.90 

A1 

port 

UI 

A1 12 pi. U 3 Ny slaggrind 

~ A2 

ASFALT 

Al 4 pi. Al 

G1 

DB+-93 11 

93 19 ~ 9318 

STENMJÖL 

9 3. 4 8 t9'-'J-'-'. s..:.o ___ 91_._1 o'" 
J 

~+--
I 

_9lQ_I.) 

I 
~ t·smaskin 
:;; 
~ 

'--------=973 ;-i rfilll 2_lJ I I 
A2 

93.43 

L 
1lfil V 

~#-cl Ql I Ql ASFALT -tyl~ä~ni~ · ... A2'.f:1 O'l ,._ 
ro I ro 

' ~ c6 100 
Cl) O'l .!!! 

'# 
I _9lQ_I. U1 1ill 

x 
..J 

Ny slaggrind ',, u i 
3+3m 

UI 
~BEL1 ---.:: 

I 

GR 

Bölevägen 

10 

0 
ca 
UJ <( 
...JZ 
C) UJ 
C) 0:: 
=> <( 

2-D_I, 

Bel 

M1+R1 

MZ,R1 

Ks 

DB 

BEL1 -i,

BEL2 -i,-

BEGRANSNINGSLINJE 

ASFALTYTA 
Ny överbyggnad 

PLATTYTA 
Bdongplatt-or 

GRUSYTA 
Ny öv erb yggnad 

GRUSYTA 
JusteringbefiivHbyggnad 

TRÄD I GR0NGJ0RD YTA 

MÄLNN:i PÄ ASFALT 

Körbar betätkning 

STOLPB ELYSNING 

Enligt-El-handling 
betåteranYänd 

-( Vägtrumma - Trumciga 

U 1----,iL-------# INDUSTRIST ÄNGSEL, FLÄTVERKSST ANGSEL 
H:2Jm 

U2 SLAGGRIND 3+3m 
H:2,3m 

U 3 SLAGGRIND z~zm 
H2,3m 

U4 

r 
I 

I 

4 

0 

0 
0 
L 

e--+--e---------+------t------1! 
ÄNDRl~E~ ~YSE~ 

>-..J__L_ ________ ~-~------1~ 

KALKYLUNDERLAG 
0 

e-----------------------1;' 

VI 116 
OCKELBO KOMMUN 

~ 

e-----------------------1:; 
0 

~ 
~ 

~'":~OG I ARKITEKTER i 
l--'2'-'0-=-2-'---1---'-0-'---9----'l"--3-----"-S~H --------------1" 

NY PADELHALL MM 

MARKPLANERING 

HOJDER OCH YTSKIKT 
J_-----~----------,c=-7N 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 151 Dnr 2021/00548  

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

Driftsbudget 2022 2023 2024 

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

    
 - varav Gymnasieskola 26 839 27 376 27 923 

    
    
Investeringsbudget 2022 2023 2024 

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

    
 - varav Separata investeringsbeslut 5 270 1 000  

 
4. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram fr.o.m. 2022 med 2 050 000 kronor 
varav 200 000 kr avser friskvårdssatsning enligt förslag från 
Personalutskottet. Tilläggsbelopp för översiktsplan om 450 000 tkr för 2022 
samt 490 000 kr för 2023 tillkommer.  
5. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med 350 
000 kronor. 
6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 
kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och 
handläggas separat. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller för 
gymnasieskolan en ökad ram fr.o.m. år 2022 med 3 500 000 kronor.  
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7. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr.o.m. 2022 med 500 000 
kronor för riktad lönesatsning enligt förslag från Personalutskottet. 
8. Investeringsnivån fastställs till 11 000 000 kronor/år. För att finansiera 
kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8 000 000 kronor av 
den totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2022-2024. 
9. Internränta fr.o.m. 2022 fastställs till 1,5 %. 
10. Taxor och avgifter för 2022 godkänns. 
11. Ägardirektiv 2022 för Ockelbogårdar AB antas.  
12. Under 2022 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 
13. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor, jämte 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 
14. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 80 000 000 kronor, jämte 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  
15. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 
reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre 
betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 
16. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 
i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram 
(se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år) 
17. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente  
(§ 9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 
900 000 kronor (per objekt).  
18. Förslaget till års- och flerårsbudget 2022–2024 fastställs i övrigt. 
19. Kommunkontoret får i uppdrag att utreda samordningsmöjligheter av 
kommungemensamma administrativa funktioner. 
20. Socialnämnden får i uppdrag att söka statsbidraget för äldreomsorg, 
riktade medel. Ingår inte i nuvarande ramförslag. 
21. Kommunstyrelsen hanterar utbyte av accesspunkter 2021/2022. 
Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M) och  
Dan Brodin (KD) deltar inte i beslut i ärendet. 
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Ärendebeskrivning 
Ekonomiutskottet har i uppdrag att lägga fram förslag till 
kommunfullmäktige om års- och flerårsbudgeten för 2022-2024. Års- och 
flerårsbudgeten omfattar flertalet ärenden. Innan ekonomiutskottet lämnar 
förslag till års- och flerårsbudget 2022-2024 har överläggningar med 
nämndföreträdare genomförts. Budgeten ska vara i enlighet med god 
ekonomisk hushållning och balanskravet innebär att varje kommun måste 
upprätta en budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger 
kostnaderna.    
Magnus Jonsson (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande 
ledamöter, tillägg av tre beslutspunkter avseende samordningsmöjligheter, 
statsbidrag och accesspunkter som härrör från ekonomiutskottet 15 oktober 
2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottets beslut 2021-10-15, §14 - Års- och flerårsbudget  
2022-2024 
Budgethandlingar - Kommunstyrelsen, Utbildnings- och kulturnämnden, 
Socialnämnden, överförmyndarnämnden för Västra Gästrikland och Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Inlägg 
Marit Rempling (C), Birger Larsson (C), Liz Zachariasson (SD),  
Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) 
      
      
      
      
 
 
 

15



OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2023 - 2024
Sammandrag driftbudget nettokostnader

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024

10 Nämnds- o Styrelseverksamhet 2 611      2 862      3 140      3 200      3 250      
11 Stöd till politiska partier 819         877         892         910         925         
13 Övrig politiskverksamhet 779         714         874         890         900         
30 Fysisk o teknisk planering 2 916      1 150      1 700      1 765      1 295      
32 Näringslivsfrämjande åtgärder 2 012      2 535      2 590      2 645      2 695      
33 Turismverksamhet 149         150         150         150         150         
36 VGS 3 890      4 756      4 794      4 872      4 912      
38 Räddningstjänst 4 621      4 800      5 130      5 200      5 300      
39 Kommunal beredskap -           -           -           -           
53 Kommunikationer 9 137      9 550      9 950      10 165    10 350    
71 Folkhälsa - BRÅ 351         350         360         360         365         
79 Färdtjänst 749         990         990         1 010      1 030      
91 Utvecklingsmedel 2 975      2 000      2 000      2 000      2 000      
93 Kommunadminstration 24 176    23 988    24 265    24 884    25 317    
94 Internationellt 3             100         100         100         100         
96 Personaladministration 1 780      1 964      2 060      2 100      2 150      

Summa kommunstyrelsen 56 968    56 786    58 995    60 251    60 739    

AME/Integration

21 Integration 1 240      -           -           -           -           
22 Arbetsmarknadsåtgärder 5 622      6 640      6 752      6 920      7 095      

Summa AME/Integration 6 862      6 640      6 752      6 920      7 095      

Teknikområdet

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

Fastigheter 14 309    3 950      5 710      5 835      5 995      
Summa teknikområdet 26 027    17 080    18 969    19 371    19 772    

Summa totalt 89 856    80 506    84 716    86 542    87 606    
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2022-2024

Driftsbudget
nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

Nämndverksamhet 355           427           436           439           446           

Konsumentrådgivning 170           200           204           205           210           

Alkoholprövning 18 -            -             -             -             -             

Individ- och familjeomsorg 32 878      29 661      30 309      30 466      31 015      

Familjerådgivning 308           300           307           308           314           

Vård, behandling o service 114 684    120 672    123 811    127 038    129 324    

Summa 148 377    151 260    155 067    158 456    161 309    

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

Specifikation 2020 2021 2022 2023 2024

Individ- o familjeomsorg 8 191        9 366        9 571        9 619        9 792        

Barn- o ungdomsvård 8 631        6 374        6 513        6 550        6 669        

Förebyggande verksamhet 11             50             51             51             52             

Insatser vuxna 8 984        6 871        7 021        7 057        7 184        

Ekonomiskt bistånd 7 061        7 000        7 153        7 189        7 318        

Summa individ- och familjeomsorg 32 878      29 661      30 309      30 466      31 015      

Särskilda boendeformer 47 259      47 681      49 074      50 085      50 987      

Handläggarenheten 2 607        2 641        2 699        2 712        2 761        

Stöd i ordinärt boende 20 826      23 239      23 898      24 910      25 357      

Övrigt stöd äldreomsorg 228 -          225 -          230 -          231 -          235 -          

Övrigt stöd vård omsorg 1 469        2 921        2 985        3 000        3 054        

Hemsjukvård 11 338      12 447      12 719      13 731      13 978      

LSS 29 022      29 300      29 940      30 091      30 633      

Socialpsykiatri 2 391        2 668        2 726        2 740        2 789        

Summa vård- och omsorg 114 684    120 672    123 811    127 038    129 324    
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2022-2024

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Driftsbudget 2020 2021 2022 2023 2024

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

Kostnader 169 400      168 307      171 756      174 609      

Netto 148 377      151 260      155 067      158 456      161 309      

Investeringsbudget -               300             300             300             300             

Kapitalkostnad 8                 10               10               11               11

Personalkostnad        104 232           108 563           110 771           112 611           112 611    

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

Driftsbudget, budgetram 155 067      158 456      161 309      

Investeringsbudget, budgetram 300             300             300             
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2022-2024

Investeringsbudget

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

Övergripande 300           300           300           300           

Totalt -             300           300           300           300           

Ram 300           300           300           300           

Avvikelse -             -             -             -             

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

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2023-2024

Driftbudget
Nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

10 Nämndverksamhet 295            378          384          392          399          
42 Allmän fritidsverksamhet 1 400         1 395       1 419       1 447       1 473       
43 Kulturskola 2 904         3 366       3 423       3 492       3 555       
443 Simhall 3 389         4 015       4 083       4 165       4 240       
445 Idrotts- och fritidsanläggning 2 331         2 984       3 035       3 095       3 151       
45 Allmän kulturverksamhet 120            221          225          229          233          
46 Biblioteksverksamhet 3 486         3 746       3 810       3 886       3 956       
60 Förskoleklass 2 931         3 164       3 218       3 282       3 341       
61 Förskola 33 661       38 099     38 747     39 466     40 176     
62 Fritidshem 2 906         3 138       3 191       3 255       3 314       
63 Grundsärskola 2 141         2 652       2 697       2 751       2 801       
64 Grundskola 46 392       57 266     58 240     59 404     60 474     
66 Vuxenutbildning 10 710       12 422     12 633     12 886     13 118     
67 Gymnasiesärskola 2 313         2 150       2 187       2 230       2 270       
69 Gemensamma kostnader 813            1 022       1 041       1 062       1 137       
97 Kostverksamhet 3 -               -            

Summa UKN exkl Gymnasiet 115 789     136 018   138 332   141 043   143 638   

65 Gymnasieskola 24 814       24 139     26 839     27 376     27 869     
Totalt utbildnings- och kulturnämnden 140 603     160 157   165 171   168 419   171 506   
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämndenen

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2023-2024

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Verksamhet/projekt 2020 2021 2022 2023 2024

Gemensamma investeringar 620            720            720            800            800            

Totalt 620          720          720          800          800          

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

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2023-2024

Sammanställning (tkr)

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

Driftsbudget 140 603   160 157   165 171   168 419   171 506   

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

Personal
Personalkostnader 95 132     92 510     93 120     93 523     93 765     
Antal årsarbetare 161 164 165 165 165
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1. Politisk huvudskrivelse 
 

Vi kan nu äntligen se lite ljus i tunneln efter att Coronapandemin har präglat 

samhället sedan början av 2020. Vi får alla rikta ett stort tack till våra hjältar i 

vården. Utan dessa människor hade lidandet varit än större. Trots detta är vi 

många som ser att Sveriges utveckling går åt fel håll. Vi har i mångt och mycket 

fått en normalisering kring en hög kriminalitet, arbetslöshet och tilltagande 

segregation. I den större kontexten påverkar detta även vår kommun. Den 

nationellt förda politiken, likväl som den lokala, styr skutan åt fel håll. 

Samhället är idag betydligt mer splittrat än tidigare. Runt var femte 

niondeklassare når inte behörighet till gymnasiet och andelen arbetslösa är hög. 

Otryggheten hos medborgarna ökar också i takt med att Sveriges landskap sakta 

förändras.   

Socialdemokraterna har gång på gång visat att man mest är intresserad av att sitta 

kvar vid makten. Man saknar visioner för hur vi ska kunna få fler att klara målen i 

skolan, attrahera fler företag till kommunen och öka tryggheten. Mest drivs man 

av att kritisera oppositionen för det vi gör. Synsamaffären är bara ett exempel. 

Fakta är i alla fall att arbetslösheten är en av landets högsta och att otryggheten 

upplevts öka, det är inget annat än ett misslyckande.  

Det finns mycket gott i vår kommun som vi i Sverigedemokraterna, Moderaterna 

och Kristdemokraterna vill utveckla. Vi har driftiga och flitiga invånare som vill 

göra rätt för sig. Personalen i skola, omsorg och övriga verksamheter gör sitt 

yttersta för att nå goda resultat. Trots detta har Ockelbo rasat i rankingen över 

skolan för Sveriges alla kommuner. Det är anmärkningsvärda försämringar som 

behöver bemötas med både ekonomiska och kompetensmässiga resurser. Här är 

också det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa viktigt. 

Det finns ett bra serviceutbud och kommunen ligger relativt nära Gävle. 

Företagsandan i kommunen är också påtaglig. Vad som saknats är idéer som inte 

inbegriper en tro att man kan ”köpa sig framgång”. Vi har sett det tidigare i den 

misslyckade Synsam-affären. Vi ser det när majoriteten lägger budgetar som inte 

innehåller konkreta åtgärder för att lyfta näringslivet i kommunen. Istället är det 

genom bidrag som man håller upp verksamheter som Wij Trädgårdar. Det är inte 

en ekonomiskt hållbar strategi.    

Vi kommer att föreslå en budget som ger mer pengar till skolan, tryggheten och 

företagandet, samtidigt som bidragstunga poster dras ner. Vi vill att kommunens 
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ekonomi ska vara i balans och att verksamheter som skola och omsorg ska kunna 

stärkas. 

Det är bara genom en stark välfärd, en bra skola och ett gott företagsklimat som 

kommunen kommer att kunna växa. Det ger fler jobb, ökade skatteintäkter och 

bättre framtidsutsikter för kommunen. Våra satsningar handlar därför om att få 

fler i arbete, stärka upp välfärden och minska de kommunala bidragen. Det är en 

långsiktigt hållbar politik.  

 

Liz Zachariasson, SD  

Linus Gunnarsson, M 

Dan Brodin, KD 
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2. Ekonomiska förutsättningar för kommunen 
 

2.1 Ljusare läge- men fortsatt oro 

I och med att läget med pandemin i skrivande stund har stabiliserats, kan vi se på 

framtiden med tillförsikt. Med en ökad vaccinationstäckning har samhället kunnat 

öppnas upp alltmer. Det ger företagare, som tidigare gått på knäna, möjlighet att 

återfå ett kundflöde, kulturverksamheter återöppnas och interaktioner mellan 

människor göras möjliga på nytt. Samtidigt är inte faran över. Fler måste vaccinera 

sig och vi måste fortsatt vara försiktiga kring hur vi lever parallellt med Covid-19. 

Läget i världen ser väldigt olika ut beroende på tillgång till vaccin. Dessutom 

kommer det ständigt nya mutationer, som i värsta fall kan leda till en ökad 

smittspridning. 

 

Om vi ser framåt har kommunen nu möjlighet att göra en omstart. Mindre akuta 

bränder behöver släckas och en planering för att stärka kommunens ekonomi på 

sikt kan inledas. Den ekonomiska analysen bryts här ner till tre delar. Svensk 

ekonomi och konjunkturläge, strukturella förutsättningar i kommunen och en 

omvärldsanalys av ekonomin.   

 

2.2 Svensk ekonomi och konjunktur 
 

Vi har sett en väldigt positiv utveckling av svensk ekonomi under sommar och 

höst. Detta är ett naturligt resultat efter att konsumtionen av varor och tjänster 

som förutsätter möten mellan människor har ökat, efter att restriktioner har 

lättats. Svensk ekonomi vilar till stor del på export och just orderstocken har ökat 

kraftigt till följd av att ekonomier i världen öppnat upp. Trots vissa problem med 

insatsvaror har varuexporten ökat. Även sysselsättningen har stigit och antalet 

inskrivna på arbetsförmedlingen minskat. Dock har arbetskraften stigit i än högre 

utsträckning varför arbetslösheten gått upp. Detta visar på svårigheterna med 

främst långtidsarbetslösa som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. En 

kunskapsintensiv ekonomi som den svenska påverkas av ett stort inflöde av 

invånare som generellt sett har en låg utbildningsnivå.  

 

Stämningsläget i ekonomin som helhet är gott. Både handel och 

tillverkningsindustri nådde nya toppnoteringar under sommaren. Den positiva 
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utvecklingen har därefter fortsatt. Efterfrågeutvecklingen är gynnsam. Det finns 

dock betydande risker med mutationer av Covid-19 viruset, vilket skulle kunna 

utmynna i en ökad smittspridning och nya restriktioner.  På längre sikt finns det 

även orosmoln kring hur den svenska energiförsörjningen ska se ut. Dagens 

avveckling av stabila energiförsörjningsalternativ (kärnkraft) leder till möjliga 

underskott under stora delar av året - vilket skulle kräva import av exempelvis 

kolkraft. Energibrist kan vara ett hot mot utvecklingen av industrin och därigenom 

produktionen av varor. Dessutom har vi haft en situation huruvida Cementas 

brytning av kalk kan fortlöpa eller inte. Får Sverige en brist på cement kommer, 

bedömer Konjunkturinstitutet, det att få negativa effekter på svenskt BNP.    

 

Ser vi till den svenska räntepolitiken bedöms inflationen falla tillbaka när 

energipriserna inte längre driver på densamma. Det gör att reporäntan troligtvis 

lämnas oförändrad under kommande år. Detta gör att konsumtionsutrymmet för 

svenska folket kommer att vara gott.  

 

Sverige har lånat mycket pengar under pandemin, för att stimulera ekonomin och 

”släcka akuta bränder” när hela branscher riskerade att slås ut. De statliga 

stödåtgärderna bedöms fasas ut under 2022. Den privata sektorn kommer då 

erhålla mindre medel men samtidigt ökar istället de offentliga inkomsterna. Det 

finns ett prognostiserat överskott i de statliga finanserna för 2022. Sveriges höga 

arbetslöshet, i kombination med strukturella utmaningar i samhället, gör dock att 

vi vill poängtera hur viktigt det är att Sverige gör väl övervägda prioriteringar för 

kommande budgetar. Vi tror dock att alltför stor del av regeringens prioriteringar 

kommer att gå till ineffektiva klimatsatsningar, ökade migrationskostnader och 

höjda bidrag. Åtgärder för att höja sysselsättningen och bryta utanförskapet har, 

av erfarenhet, enligt oss inte varit tillräckliga hos den sittande regeringen. 
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2.3 Strukturella förutsättningar i Ockelbo 
 

Sverige har utmaningar framöver då vi har stora grupper som kommer att bli 

gamla och behöva omsorg. Samtidigt blir vi allt äldre och det ökar trycket 

ytterligare. När kommunen samtidigt har en hög arbetslöshet är det svårt att få 

ekonomin att gå ihop. Ockelbo är beroende av statliga bidrag för att kunna 

upprätthålla en god kommunal service gentemot invånarna.  

 

Både den kortsiktiga och långsiktiga låneskulden har ökat i Ockelbo under 2020. 

Man lånade pengar för att köpa fastigheter på Wij Trädgårdar, där kommunen är 

borgenär på nästan 11 miljoner kronor. Samtidigt har invånarantalet gått ner 

något. Det pågår även en effektivisering som har gjort att 70 kommunala jobb 

försvunnit. 2016 var det 563 anställda i kommunen mot 493 år 2020. Dessutom 

har kommunen ökade pensionsförpliktelser och en sjunkande soliditet.  

 

När det kommer till befolkningssammansättningen i kommunen har vi en högre 

arbetslöshet än genomsnittet i Sverige. Samtidigt är medelåldern högre, 

utbildningsnivån lägre och andelen bidragsförsörjda högre. Det är således inte 

konstigt att det finns ekonomiska utmaningar att jobba med. Det säkraste sättet 

att få in nya skatteintäkter är att sätta fler i jobb och att få fler arbetande 

människor att flytta till kommunen. 
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Medelålder 

(2020) 

Andel 

bidrags-

försörjda 

(2020) 

Arbetslöshet 

(%) 2020 

Medianinkomst 

(kr) 2019 

Minst 3 år 

eftergymnasial 

utbildning (%) 

2020 

Ockelbo 46,4 19,2 10,5 255 039  14,1 

Sverige 41,4 13,4 8,5 296 484 28,9 

Tabell: 2.1.1 - Nyckeltal- Ockelbo och hela Sverige 

 

 

2.4 Omvärlden  

Världen börjar öppnas upp alltmer efter pandemin, även om det råder otakt i 

vaccinationsgraden. USA och flera länder i Asien, som Kina, har klarat sig bättre än 

många länder i Europa, när det kommer till hur snabbt ekonomierna återhämtat 

sig. Världens ekonomier har, i varierande grad, sjösatt gigantiska stimulanspaket 

genom sina finanspolitiska instrument. Dessutom har detta skett i kombination 

med en expansiv penningpolitik. Det är glädjande att vi i stort sett är tillbaka på 

samma nivå som före krisen när det kommer till industriproduktion och global 

handel.   
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Det finns vissa orosmoment att ta hänsyn till. Ekonomier som tidigare klarat sig 

från Covid-19 har i och med nya mutationer drabbats. Detta ledde till att Israel 

inledde en tredje vaccindos för sina medborgare. Att befolkningens skydd med 

tiden faller och att smittspridningen då tar fart på nytt, är (utan påfyllnad av 

vaccin) en realitet. Hur det påverkar öppenheten i ekonomierna är svårare att sia 

om. Ett scenario med fler ”lock downs” ger förstås allvarligare biverkningar än om 

restriktionerna blir milda. Den andra osäkerheten är störningar i 

leverantörskedjor, som kan ligga kvar efter den långa period av restriktioner i 

ekonomierna.  

Man kommer även fortsättningsvis vara tvungen att elda på återhämtningen med 

fler finans- och penningpolitiska stimulanser. Vi lever därför i en tid med extremt 

låg ränta, där centralbankerna inte ser ut att höja räntenivån i närtid. Det är 

istället finanspolitiken som i större utsträckning tagit över rollen som stabilisator 

för inflation och konjunktur. De historiskt stora stimulanser som pumpats in i 

ekonomin saknar motstycke i modern tid. Under 2020 tappade världshandeln 3,5 

procent. Det är ur detta perspektiv man ska förstå nödvändigheten av dessa 

ekonomiska stimuli.   

 

2.5 Ansvar för god ekonomisk utveckling 

I Kommunallagen och i Lagen om kommunal redovisning finns ett tydligt regelverk 

för hur kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Kommuner och regioner 

ska ha en god ekonomisk hushållning med tydliga riktlinjer för sin ekonomi och 

verksamhet.  

Varje generation skall, som utgångspunkt, bära kostnaderna för den service som 

den konsumerar. Ingen generation ska därför behöva betala för den förbrukning 

av välfärd som skett genom tidigare generationer. Motsvarande servicenivå måste 

kunna garanteras, även för nästkommande medborgare i framtiden, utan att 

skatten skall behöva höjas. De finansiella målen finns för att säkerställa att de 

ekonomiska begränsade resurserna inte överskrids. Verksamheten ska bedrivas 

inom befintliga ekonomiska ramar även om det medför att vissa av de i budgeten 

uppsatta målen, inte kan uppnås. De finansiella grundläggande mål som den goda 

ekonomiska utvecklingen tar sin avsats i är resultatmålet på 2 procent. Detta 

innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 2,0 procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning under 

2022.  
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3. Prognoser 
 

3.1 Kommunens ekonomiska nyckeltal 

Kommunen får intäkter i form av kommunalskatt, som i sin tur baseras på dess 

skatteunderlag. Ockelbo har en total skattesats på 34,27 procent. Den kommunala 

verksamhet som politikerna har beslutat att bedriva skall bekostas av intäkterna. 

För att garantera att alla, oavsett var i landet man bor, ska få samma välfärd sker 

utjämning av skatteintäkterna mellan kommunerna. Det görs bland annat för att 

kompensera för skillnader i antal barn och äldre, beskattningsbar inkomst och 

geografiska förutsättningar. Sveriges kommuner och regioners prognos från 

september 2021 gällande kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk 

utjämning för kommande år har inhämtats. Dessa uppgifter har sedan 

kompletterats med befolkningsprognoser från SCB. 

 

Skatter och bidrag Ockelbo år     

2022–2025 (tkr) 

2022 2023 2024 2025 

Skatteintäkter 280 907  292 501 302 187  313 521 

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 85 137 88 669 91 637 95 067 

Kostnadsutjämning 24 079 24 193 24 303 24 409  

Regleringsbidrag/-avgift 14 868 10 603 10 542 8 781 

Strukturbidrag och införandebidrag 0 0 0 0 

Införandebidrag 0 0 0 0 

LSS-utjämning (inkl. införanderegler) 3 750  3 767 3 784 3 801 

Summa intäkter 408 741 419 744 432 454 445 580 

Tabell: 3.1.1 - Skatter och bidrag år 2022–2025 (SKR) 
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Summa intäkter, Ockelbo kommun, 2022–2025 

(tkr) (SKR) -inklusive fastighetsavgift 

2022 2023 2024 2025 

Fastighetsavgift 15 590 15 590 15 590 15 590 

Slutavräkning 1 117 - - - 

Summa intäkter (inklusive fastighetsavgift) 425 448 435 335 448 045 461 171 

Tabell: 3.1.2 - Summa intäkter, inklusive fastighetsavgift, år 2022–2025 (SKR) 

 

Skatteintäkten uppgår 2022, enligt SKR, till 47 539 kronor per invånare. Den 

kommunalekonomiska utjämningen för 2022 innebär att kommunen får i snitt ca 

18 500 kr per invånare. Det beror på de strukturella och demografiska utmaningar 

som Ockelbo har, vilket gör kommunen beroende av statliga medel.  Utan den 

kommunalekonomiska ersättningen skulle det krävas kraftiga skattehöjningar. 

alternativt dramatiska försämringar i välfärden för att hålla kommunens ekonomi i 

balans.  

 

3.2 Kommunens demografi 

En förändring av prognosen för folkmängden påverkar skatteunderlaget. Detta 

eftersom nivån påverkar intäkterna från skatter, statsbidrag och den 

kommunalekonomiska utjämningen. En ökad befolkning ger normalt ökade 

intäkter (på kort sikt) även om den samhällsekonomiska utvecklingen och statens 

bidrag har stor påverkan på vilka resurser kommunen har att förfoga över.  

Kommunens storlek och hur åldersfördelningen ser ut påverkar kommunens 

kostnader. I jämförelse med riket har Ockelbo en högre medelålder på 46,4 år 

mot 41,4 år i Sverige (år 2020). Med fler äldre ökar givetvis kostnaderna för 

äldreomsorgen. Samma sak om det är stora barnkullar som driver på behovet av 

nya förskoleplatser.  

 

Enligt SKR:s prognos för år 2022–2024, förväntas Ockelbos befolkning öka 

marginellt, från 5909 personer till 5964 invånare.  
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3.2.1 Utjämningssystemets baksida 
 

Svenskt Näringsliv har undersökt hur effektivt olika kommuner jobbar och kommit 

fram till att det finns en besparingspotential på mellan 30 och 40 miljarder kronor. 

Det kommunala utjämningssystemet ses av många som en del av problemet, 

snarare än lösningen. Det finns idag ca 200 riktade statsbidrag till kommunerna. 

Genom att kommunerna själva vet att deras insatser för att hålla ekonomin i 

balans alltid kompenseras av staten, saknas det ett omvandlingstryck till 

förbättringar. Därför kan utjämningssystemet, i de negativa fallen, bromsa upp en 

utveckling där kommunerna är mer pressade att förändra verksamheten i en mer 

effektiv riktning. 

 

Kostnadsutjämning och bidrag till kommunen kommer, enligt SKR:s prognos, att 

öka kommande år. Utan den ersättningen skulle det krävas kraftiga 

skattehöjningar alternativt dramatiska försämringar i välfärden för att hålla 

kommunens ekonomi i balans. Detta under förutsättning att kommunen inte 

förbättrar sin effektivitet av skattemedlen med motsvarande belopp. 

 

3.4 Riskanalys kommunens intäkter 

Eftersom det är prognoser som ligger till grund för budgeten är det av största vikt 

att känsligheten i densamma hanteras med respekt. Om invånarantalet skulle 

minska med 50 personer så skulle skatteintäkterna minska med cirka 3 miljoner 

kronor. Löneökningar på 1,5 procent kan leda till ökade kostnader med nära 8 

miljoner kronor. Vi väljer i budgetarbetet att ta ansvar genom att vara realistiska i 

våra prognoser för skatteunderlaget i kommunen.  

 

3.5 Näringslivet i Ockelbo 

För att skapa förutsättningar för ett rikt näringsliv ställs höga krav på service och 

förståelse för företagarnas behov. Detta gäller såväl för nya företagare, som 

företag som verkat länge i kommunen och vill utveckla sin verksamhet i Ockelbo 

kommun. SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från 

Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service 

gentemot företag.  
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Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex 

myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och 

hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För 2020 placerar sig 

Ockelbo på plats 72 av 173 jämförda kommuner. Ett tapp på 39 placeringar från 

föregående år. Nöjd kundindex (NKI) föll från 77 till 75, jämfört med förra året 

(maximalt 100 möjliga). Svenska snittet bland deltagande kommuner var, för 

2020, ett NKI på 74- en ökning från 73 i snitt 2019. Noterbart är att Ockelbo hade 

bortfall på flera av variablerna som mättes. Av de som fanns med var det 

livsmedelskontrollen som var den sämst graderade (66 av 100).   

 

SKR öppna jämförelser om företagsklimat år 2019 
 

Ockelbo            Sverigemedel 

Nöjd kund index 0–100 
 

     75 (-39)         74  

Tabell: 3.5.1-Företagsklimatet i Ockelbo, SKR 

 

 

Svenskt Näringsliv presenterar varje år en ranking av företagsklimatet i Sveriges 

290 kommuner. Detta för att visa var i landet det är bäst att starta och driva 

företag. På 2021 års ranking placerar sig Ockelbo på plats 146 av 290 kommuner. 

Det är en ökning av 37 placeringar sedan 2020. Man har utvecklingspotential inom 

upphandling och konkurrens från kommunen. Trots uppgången är vi fortfarande, 

om än knappt, på den nedre halvan. Dessutom är vi ca 90 placeringar sämre än 

för 11 år sedan. Sammantaget ser vi att det från den sittande majoriteten saknas 

tydliga framtidsvisioner för näringslivet.   

 

Svenskt Näringslivs ranking företagsklimatet i Ockelbo 
 

              2021 

Plats av 290 kommuner 
 

               146 (+37) 

Tabell: 3.5.2-Företagsklimatet i Ockelbo, Svenskt Näringslivs ranking 2021 
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4. Vision 
 

4.1 Fem steg mot ett bättre Ockelbo 
 

4.1.1 Trygghet 
Ockelbos invånare har vittnat om en otryggare miljö. En uppmärksammad misshandel blev 

startskottet för att många Ockelbobor uttryckte oro på sociala medier om att man ansåg 

att utvecklingen går åt fel håll. Kommunen kände sig nödgad att hyra in vaktbolag på 

kvällar och helger. Det har även förekommit andra brott, som gjort att invånarna känner 

sig mer otrygga. Det här är inget unikt för vår kommun - Sverige har tappat greppet om 

den organiserade kriminaliteten. Gängskjutningar, bidragsbrott och förnedringsrån är nu 

en verklighet i många kommuner. Tack och lov har vi inte denna problematik i Ockelbo 

ännu. Dock finns det områden som vi betraktar med oro. Droganvändningen måste pressas 

tillbaka, tiggeri och nedskräpning motverkas och människors upplevda trygghet stärkas. Vi 

vill att människor ska känna att kommunen är lyhörd och lyssnar på dem. Åtgärder som gör 

det lättare för människor skall införas. Vi vill samtidigt göra det svårare för de som vill sko 

sig på det allmänna genom krafttag mot bidragsbrott.   

 

4.1.2 Företagande 
Vi ska locka företag till kommunen genom vår goda service, smidiga processer och 

fina förutsättningar. Inte genom att, som vid Synsam-affären, indirekt betala 

företag för att välja Ockelbo. Vi har en hög nivå av nyföretagande i kommunen 

och potentialen är stor. Vi ska fortsätta att göra det ännu lättare att starta, 

etablera och driva företag. Alla delar av kommunen som är i kontakt med 

näringslivet, främst genom Näringslivsrådet, behöver utvärdera hur deras arbete 

fortlöpt. Det vill säga att arbetet ska följas upp och konkreta resultat av 

gruppernas arbete presenteras. Kommunen måste bli bättre på att presentera hur 

man har för avsikt att förbättra företagsklimatet. Viktiga beståndsdelar för att nå 

goda resultat är att kommunen satsar på att höja den allmänna kompetensen och 

utbildningsnivån hos invånarna. Då behövs bra bostäder, skola och service. Därför 

är frågan om företagande större än att bara bereda mark. 

 

4.1.3 Miljö och turism 
Kommunen har även otroligt fina förutsättningar att ha turism inom exempelvis 

sportfiske. Det är viktigt att hela tiden öppna nya dörrar och skapa nya attraktiva 

element som ger fler besökare. Wij Trädgårdar slukar idag stora resurser. Trots att 
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vi i grunden är väldigt positivt inställda till verksamheten kan vi inte acceptera att 

kommunen bekostar drift och investeringar för något som inte går runt 

ekonomiskt. Här måste en privat aktör gå in och fortsätta bedriva verksamheten i 

kommunens ställe. 

 

När det kommer till miljön ska kommunen fortsätta sitt arbete med att förbättra 

densamma genom att göra kloka investeringar, förespråka miljöfrämjande 

åtgärder och leverera en god tillsyn. Sverigedemokraterna, Moderaterna och 

Kristdemokraterna vill att så stor andel som möjligt av kommunens livsmedel ska 

vara närodlad. Kostnader knutna till det miljöstrategiska programmet ska visa på 

tydliga positiva effekter på miljön. Principen kostnad mot nytta ska gälla och vi vill 

lägga störst fokus på sådant som ger effekt - inte symboliska dyra åtgärder. 

 

 

4.1.4 Kampen mot psykisk ohälsa 
Vi vill att Ockelbo ska bli en av Sveriges bästa kommuner när det kommer till att 

möta psykisk ohälsa. Kommunen behöver främst satsa på förebyggande insatser 

inom skola och omsorg. Fler och fler unga far illa och det måste stoppas. I och 

med att den psykiska ohälsan breder ut sig, och blir allt vanligare, kostar det 

samhället enorma resurser - för att inte nämna det psykiska lidande det orsakar 

den drabbade. Genom en utökad elevhälsa och kuratorer som jobbar mot äldre, 

möter vi ohälsan med vad som är möjligt inom kommunens ramar. Det är en 

investering för framtiden.  

 

4.1.5 Jämlikhet och jämställdhet 
Vi vill att skolan fortsätter ta krafttag mot all form av mobbing, trakasserier, 

rasism och/eller sexism som förekommer. Det rör både fysiska som verbala 

kränkningar. Dagens unga ska i högre utsträckning lära sig att respektera lärare 

och andra elever, oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. 

Kommunen ska gå i bräschen för lika lön för lika arbete. Det innebär att 

omotiverade löneskillnader ska undvikas. En jämnare könsfördelning av 

arbetssökande i de olika kommunområdena ska uppmuntras, men fokus på 

kompetens ska givetvis fortfarande gälla.  

Genom att Ockelbo visar att vi står upp för jämlikhet och jämställdhet kan vi göra 

samhället lite bättre. 
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4.2 Våra prioriteringar 

4.2.1 Rör inte välfärdens kärnverksamheter 

De satsningar vi gör ska vara till för att stärka kommunens attraktionskraft. Det 

ska vara satsningar som gör att barnfamiljer väljer att bosätta sig i Ockelbo. Därför 

vill vi att mer resurser ska tilldelas skolan. Fler vuxna som kan avlasta lärarna och 

en utbyggd elevhälsa. Om kommunens unga mår bra och skolresultaten är goda, 

har kommunen en bra grund att stå på.  

 

4.2.2 Öka tryggheten och få bort det organiserade bidragsfusket  

Flera incidenter under sommar och höst, har vittnat om att även vår kommun kan 

drabbas av våld och kriminalitet. Vi vill att tryggheten i Ockelbo ska öka. Alla 

insatser som kan, ska sättas in för att göra detta möjligt. Bland annat ska vi utreda 

huruvida det är möjligt att införa kameraövervakning på särskilda platser i 

kommunen. Ingen ska behöva vara rädd eller orolig för att röra sig ute. 

 

Det organiserade bidragsfusket dränerar staten på miljardbelopp varje år. Även 

kommuner kan drabbas av fusk inom försörjningsstöd. Vi vill anställa en 

handläggare som ska jobba med att motverka och förhindra felaktiga 

utbetalningar inom försörjningsstöd. Det kommer att leda till kostnadsbesparingar 

för kommunen på sikt. Samtidigt som det är en viktig signal till alla som gör rätt 

för sig.  

 

4.2.3 Motverka undernäring hos våra äldre och stärkt stöd LSS 

En osynlig kostnad (både ekonomisk och i form av mänskligt lidande) är graden av 

undernäring hos våra äldre. Det är en komplex fråga som kräver flera samordnade 

insatser som spänner över nattfasta, arbetsrutiner, kompetensutveckling och 

nutrition. Vi vill stärka hemtjänst och övrig äldreomsorg genom en ökad kunskap 

på området och mer effektiva arbetsrutiner. Den sammantagna effekten av våra 

satsningar gör att det särskilda vårdbehovet kommer att minska. Detta får också 

stöd av forskningen, satsningar på nutrition ger 2 till 4 gånger pengarna tillbaka i 

form av minskade vårdkostnader (se “Nutrition economics”, K. Freijer).  Vid sidan 

om detta vill vi tillföra medel för LSS. Detta för att kunna möta de faktiska 

behoven hos de med funktionsvariationer. 
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4.2.5 Anställ fler vuxna till skolan  

För att lärare ska få vara just lärare behöver det finnas andra vuxna på plats som 

kan vara behjälpliga inom skolan. Lärarnas funktion är i första hand att vara 

pedagoger och att förmedla kunskap. Där barnen har andra behov ska det också 

finnas personal med rätt kompetens för det ändamålet. Dessutom ska elevhälsan, 

för att möta den psykiska ohälsan, stärkas upp. 

 

 

4.2.6 Utveckla helhetsbilden av Ockelbo och stärk bygglovsprocesserna  
 

Alla företagare är viktiga företagare för kommunen. De driver utvecklingen genom 

sina innovationer och sitt nytänkande. De bidrar till en bättre välfärd. Det finns en 

mängd faktorer som bidrar till kommunens attraktivitet. Tillgången på lediga 

lokaler och industrimark, priströsklar för bredband, godstransporter och andra 

transportlösningar, bygglovsprocesser och detaljplanernas utförande kan nämnas 

som exempel. Kompetens, bemötande och service från kommunen medarbetare, 

tillsammans med hur stark kontakt och relation man har sig emellan, är andra 

viktiga pusselbitar.  Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna 

vill att fokus ska ligga på att vårda de lokala företagen som bidrar till utvecklingen 

och dessutom ger sociala värden för bygden. Vi kan inte vänta på att en ny 

Synsam ska komma till undsättning för kommunens ekonomi.  

 

Vi vill stärka upp bygglovsprocesserna genom att anställa en person som fungerar 

som en första instans (handläggande kundtjänst) genom att granska att alla 

handlingar som kommit in är korrekta och fullständiga med mera. På detta sätt 

förhindras att det uppstår flaskhalsar i arbetet. Istället för att ett ärende blir 

liggande i väntan på att hanteras och därefter eventuellt behöver kompletteras, 

kan då detta initieras ganska omgående. Det kommer också ge möjlighet till en 

ännu mer personlig service gentemot kommuninvånarna.  

 

4.3 Nödvändiga besparingar 

4.3.1 Modersmålsundervisning och hemspråk 

Integrationen blir inte bättre av hemspråk, inte heller kunskaperna i svenska. Nu 

behöver resurserna prioriteras rätt. Vi vill därför genomföra vissa besparingar på 
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modersmålsundervisning och hemspråk De lagstadgade kraven ska följas men kan 

inte, i dagens prekära läge, ha en högre ambitionsnivå än så. 

 

  

4.3.2 Lägre grad av undernäring och/eller vårdrelaterade skador hos 

våra äldre 

Genom att satsa på kompetensutveckling och nutrition är ambitionen hög 

rörande att kunna minska omfattningen av undernäring hos våra äldre. Det ger 

också i sin tur ett minskat lidande och en minskning av särskilt vårdkrävande 

individer. Samtidigt kommer resursförstärkningar med fler händer i vården att 

minska belastningen på personalen - vilket i sin tur kan ge färre vårdrelaterade 

skador. 

 

4.3.3 Effektivisera det miljöstrategiska programmet  

Det föreslagna miljöstrategiska programmet är framtaget med inspiration från 

Gävle kommun. Riskerna för en kommun som Ockelbo är att för hårt ställda krav i 

upphandlingsarbetet eller, gentemot företag som vill etablera sig i kommunen, 

kan komma att leda till höga kostnader som drar ner välfärden. Vi vill se kloka 

miljösatsningar - både till effekt på miljön och kommunekonomi.  

 

Ett mål inom programmet är att öka andelen ekologisk kost. Men är den bättre för 

miljön? Det är en vanligt förekommande felaktighet som lyfts fram. Avlagda 

studier inom området * har visat att maten har samma näringsinnehåll, men att 

det däremot behövs mer landarealer för att producera den. Dessutom har den 

maten en kortare livslängd och leder till en ökad vattenförbrukning. Ekologisk mat 

kostar mer (i snitt 88 procent dyrare). Detta är sammantaget inte en rimlig 

kostnadsökning för våra verksamheter och vi föreslår istället att kommunen ska 

ställa om till mer närproducerat.  

 

* “Assessing the Efficiency of Land Use Changes for Mitigating Climate Change” (publicerad i 

Nature)-  Timothy Searchinger, Stefan Wirsenius, Tim Beringer och Patrice Dumas, 2019 
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4.3.4 Se över kommunstyrelsens utgifter 

Nu behöver vi prioritera välfärdens grunder. När våra äldre behöver vård och våra 

barn behöver bra utbildning i skolan, behöver även kommunstyrelsen dra sitt strå 

till stacken. Ramen behöver därför sänkas och en fullständig genomgång av 

möjliga besparingsåtgärder tas fram. 

 

 

4.3.5 En handläggande kundtjänst 
 

Vi ser en potential i att kundtjänsten kan vara behjälpliga vid enklare 

handläggningsärenden för att minska flaskhalsar och flytta fokus mot mer 

kvalificerade arbetsuppgifter för kommunens handläggare. På så sätt kommer 

effektiviteten att öka och medborgarna bli mer nöjda med servicen. Ett besök hos 

Gävle kommun bör genomföras för att få inspiration kring hur de jobbar med sin 

kundtjänst. 

 

4.3.6 Wij Trädgårdar 

  
Vi vill att verksamheten ska fortgå i privat regi, då den inte är ekonomiskt lönsam 

för kommunen. En privat aktör bör därför efterfrågas för att ta över driften från 

kommunen omedelbart. Visst uppskattar vi Wij Trädgårdar - men det är välfärden 

och kommuninvånarnas ekonomi som måste prioriteras. Det är många miljoner 

som kan komma skolan och omsorgen till del.  

 

4.4 Finansiering 

Våra satsningar, likt föregående budgets, görs i syfte att nå synergieffekter som 

stärker kvaliteten i verksamheten och förbättrar miljön för personalen. Att stärka 

upp med fler anställda i kärnverksamheterna och samtidigt arbeta med 

arbetsmiljön kommer också att leda till lägre ohälsotal bland personalen. Vi vill 

också att företagsklimatet i kommunen ska bli ännu bättre genom våra tilldelade 

extra medel. Vi ställer om från kostnader som inte ger mervärden för kommunen, 

annat än symboliska. 
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Kommunstyrelse besparing (mnkr)    2022 2023 2024 

Wij trädgårdar 1,9 3,8 3,8 

Minskade anslag kommunstyrelsen+ 

effektivisering av miljöstrategiska 

programmet inom VGS 

2,9 2,9 2,9 

Handläggande kundtjänst  0,5 1,1 1,1 

Total besparing Kommunstyrelse 5,3 7,8 7,8 

 

Kommunstyrelse satsning (mnkr)    2022 2023 2024 

Fler trygghetsskapande åtgärder  1,0 1,0 1,0 

Totala satsningar Kommunstyrelse 1,0 1,0 1,0 

    

 

Kommunstyrelse ramförändring (mnkr) 2022 2023 2024 

Ramförändring -4,3 -6,8 -6,8 
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Utbildning och kulturnämnd, besparing 

(mnkr) 

2022 2023  2024 

Effektivisering av SFI och samhällsorientering 0,5 0,5 0,5 

Effektivisering av hemspråk  0,2 0,2 0,2 

Minskade kulturbidrag och minskat anslag 

vuxenkultur 

0,4  0,4  0,4  

Närodlat istället för ekologiskt 0,4 0,4 0,4 

Total besparing Utb. och kulturnämnd 1,5 1,5 1,5 

    

 

Utbildning och kulturnämnd satsningar (mnkr) 2022 2023 2024 

Fler vuxna i skolan 4,5 6,0 6,0 

Förstärkt elevhälsa 1,0  2,1  2,1  

Totala satsningar Utb. och kulturnämnd 5,5 8,1 8,1 

 

Utbildning och kulturnämnd ramförändring 

(mnkr) 

2022 2023 2024 

Ramförändring 4,0 6,6 6,6 
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Socialnämnd besparing (mnkr) 2022 2023 2024 

Lägre kostnader tack vare insatser mot 

undernäring + bättre förebyggande arbete 

inom hemtjänsten 

0,5 1,0 1,0 

Minskning av nettokostnadsavvikelsen inom 

individ och familjeomsorgen 

2,3  2,8  2,8  

Minskat bidragsfusk och bättre förebyggande 

arbete 

2,0 2,0 2,0 

Närodlat istället för ekologiskt 0,2 0,2 0,2 

Total besparing Socialnämnd 5,0 6,0 6,0 

 

 

Socialnämnd satsningar (mnkr) 2022 2023 2024 

Fler händer i vården + kompetensutveckling 

undernäring och nattfasta 

2,3 3,0 3,0 

Stärkt LSS 1,0 1,0 1,0 

Handläggare mot bidragsfusk 0,7 0,7 0,7 

Stärkt arbete mot psykisk ohälsa 1,0 1,0 1,0 

Äldrekurator 0,3 0,6 0,6 

Totala satsningar Socialnämnd 5,3 6,3 6,3 
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Socialnämnd ramförändring (mnkr) 2022 2023 2024 

Ramförändring 0,3 0,3 0,3 

 

Revision och Valnämnd har oförändrad ram 

för åren 2022–2024   

År 2022 År 2023 År 2024 

Ramförändring   0,0 0,0 0,0 
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4.4 Strategiska utvecklingsområden i Ockelbo 2022–2024 
 

1. Utmana staten, genom det kommunala självbestämmandets grund, för att 

få ett stopp på den tvingande flyktingmottagningen till Ockelbo.  

2. Effektivisera hemspråk och modersmålsundervisning. 

3. Utvärdera arbetsmarknadsåtgärdernas effektivitet. 

4. Anställ en handläggare som utreder felaktiga utbetalningar av 

försörjningsstöd. 

5. Öka andelen av verksamheten som är digitaliserad. 

6. Djupare medborgardialog i det trygghetsskapande arbetet. 

7. Fasa ut icke giftfria produkter ur skola och förskola. 

8. Öka andelen närproducerat i kommunens verksamheter. 

9. Motverka undernäring och för lång nattfasta. 

10. En ökad kravställning vid anställning av personal inom hemtjänsten, för en 

ökad kvalitet. 

11. Utveckla kommunens arbete med attityder gentemot näringslivet. 

12. Inför en handläggande kundtjänst. 

13. Fortsätta arbetet med att underlätta för små och medelstora företag att 

etablera sig i kommunen. 

14. Stärk arbetet mot våld i hemmet. 

15. Stärk arbetet för att motverka psykisk ohälsa bland unga och äldre, genom 

en förbättrad elevhälsa och en kurator för de äldre. 

16. Fler unga i kommunen ska vilja läsa vidare på gymnasium och eventuell 

högskola. Detta för att kunna konkurrera på framtidens arbetsmarknad.  

17. Arbeta för att återskapa trygghet, studiero och lärande i skolmiljön. 

18. Drogtester i skolan bör införas och polisen ska ha tillgång till kommunens 

alla lokaler för exempelvis droghundar. 

19. Fler socialsekreterare i skolan. 

49



23 
 

20. Kvalitetssäkra samarbeten med näringslivet och arbetsförmedlingen för att 

hitta betydelsefulla åtgärder som kan leda till jobb för nyanlända. 

21. Arbeta för att öka kunskapen och åtgärder kring hedersproblematik i skolan.  

22. Säkra kommunens allmänna ytor, stigar, leder och vägar med 

trygghetsskapande åtgärder som exempelvis bättre belysning. 

23. Se över och förbättra trafiksäkerheten i samråd med regionen och 

Trafikverket där det behövs. 

24. Skapa goda förutsättningar för nybyggnation av attraktiva bostäder. 
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5. Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. De ansvarar för alla 

beslut som tas i kommunen. Besluten handlar bland annat om mål och riktlinjer 

för den kommunala verksamheten, skattens storlek, årsredovisningar, 

översiktsplaner och nämndernas organisation. Kommunfullmäktige styr också 

verksamheten genom att utse ledamöter i olika nämnder och bolag.  

Ockelbo kommuns mandatfördelning i kommunfullmäktige, för totalt 31 platser, 

efter valet 2018 ser ut som följer: 

 Socialdemokraterna: 12 mandat 

 Sverigedemokraterna: 8 mandat 

 Moderaterna: 2 mandat 

 Vänsterpartiet: 2 mandat 

 Centerpartiet: 5 mandat 

 Kristdemokraterna: 1 mandat 

 Miljöpartiet: 1 mandat 
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6. Kommunstyrelsen 
 

6.1 Kommunstyrelsen i korthet 

För många invånare kan kommunstyrelsens roll i den politiska organisationen 

verka diffus och det upplevs svårt att få en konkret bild av deras arbete. Men 

faktum är att kommunstyrelsen har ett oerhört viktigt och övergripande ansvar 

för kommunen som helhet. De skall säkerställa att övriga nämnders arbete 

fungerar på ett så optimalt sätt som möjligt. 

Kommunstyrelsens uppgifter: 

 Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och styra kommunens utveckling  

 

 Mål och riktlinjer för verksamheten 

 

 Ansvara för den ekonomiska planeringen 

 

 Samordna kommunens målstyrning 

 

 Leda och samordna kommunens personalpolitik och nämndsorganisation 

 

6.2 Trygghet för alla 

Alla har rätt att känna sig trygga i sin vardag. Detta oavsett om du är man eller 

kvinna, om det är dag eller natt eller om du befinner dig i centrum eller perifera 

kommundelar. Ingen ska oroas av att bli utsatt för brott när de rör sig ute i det 

offentliga rummet. Tidigare medborgardialoger i kommunen har, bland annat, 

visat på allmän oro kring droganvändning bland unga. Därför vill vi att skolan ska 

göra mer när det kommer till förebyggande åtgärder. 

Vår målsättning är att den upplevda tryggheten i Ockelbo kommun ska vara hög. 

Därför vill vi, i samarbete med polisen, sätta in fler trygghetsskapande åtgärder.  
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6.3 Kommunens medarbetare 

Det gäller att vårda de medarbetare som finns i kommunen. Det råder brist på 

legitimerade lärare, förskolelärare och omsorgspersonal, för att nämna några 

exempel. Kommunen kan inte bara konkurrera genom lönekuverten, även om vi 

ska ha konkurrenskraftiga löner, utan också utifrån en god arbetsmiljö - främjad 

av fokus på minskad stress och en trevlig arbetsmiljö. 

Vi vill ha tydligare ansvarsfördelning än idag. Rätt kompetens på rätt plats är 

viktigt. De som har högre kvalifikationsgrad ska hålla sig till mer kvalificerade 

tjänster och vice versa. Chefernas roll underskattas ofta, de ska vara någon som 

håller ihop grupper av medarbetare och får alla att sträva åt samma håll. 

Arbetsmiljön och respekten för varandra är central. Minskad stress och goda 

relationer ger lägre ohälsotal. Både för individen och för organisationen är det 

oerhört betydelsefullt att medarbetarnas kompetens och erfarenhet tas tillvara på 

bästa sätt - i alla lägen. 

 

6.4 Näringslivsutveckling 

När kommunen utvecklas ska detta ske på ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbart sätt. Det innebär bland annat att människor som redan bor 

här ska vilja bo kvar och att andra lockas att flytta hit. För detta krävs bostäder 

anpassade efter människor i olika livssituationer, utvecklad infrastruktur som gör 

att människor lätt kan ta sig till och från kommunen, möjligheter till arbetstillfällen 

samt att av kommunens finansierade verksamheter erbjuds med hög kvalitet.  

Viktiga förutsättningar för att attrahera nya företag är att kommunen måste vara 

mer lyhörd och servicevänlig gentemot det privata näringslivet än vad man är 

idag. Därför vill vi ge bättre förutsättningar för nyetableringar av företag inom 

Ockelbo kommun. Det ska ske genom snabbare och effektivare beslutsprocesser 

och ett större fokus på relationsbyggande.  
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6.4.1 Kommunen kan inte köpa sig framgång 

Lärdomen vi tar av majoritetens misslyckade försök att få Synsam att etablera sig i 

kommunen, är att det inte går att köpa in företag till kommunen. De måste istället 

ha andra incitament av att välja Ockelbo. Därför måste kommunens arbete utgå 

från att vårda befintliga företag och skapa långsiktigt hållbara åtgärder som, i sin 

tur, kan öppna nya dörrar för större företag att välja Ockelbo.  

 

6.4.2 Ockelbo som fiskedestination 

Information från Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) visar 

att det idag finns två miljoner utövare inom fritidsaktiviteter kopplade till fisket. 

De beräknas lägga 5 miljarder kronor per år på sitt fiske. Sportfiskarna organiserar 

totalt fler än 60 000 sportfiskare. Med tanke på den vackra mångfald av 

vattendrag och sjöar som kommunen erbjuder finns här en stor outnyttjad 

potential för turism. Besöksnäringen kan ge ett välkommet tillskott till 

kommunens ekonomi. Genom kloka marknadsföringsåtgärder, ett förslagsvis 

gemensamt arbete med Gävle kommun gällande Testeboån och ett gemensamt 

fiskekort för hela kommunen, finns här goda möjligheter att sätta Ockelbo på 

fiskekartan.   

 

6.5 Arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor 
 

Vi vill att fler högutbildade ska söka sig till Ockelbo. Det skapar bättre 

förutsättningar för befintliga och nya företag. Det finns ett glapp mellan vad 

arbetsmarknaden förfrågar och de arbetssökande idag. Kommunstyrelsen ska i sin 

styrande och ledande roll bevaka att övriga nämnder och bolag i sin verksamhet 

verkligen prioriterar frågan för att kompetensmålet ska uppnås. Det handlar även, 

i mångt och mycket, om att ha redskapen att attrahera kompetent arbetskraft att 

vilja bosätta sig i kommunen. För detta krävs att alla berörda parter samarbetar 

för att kunna stärka kommunens attraktivitet.  
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6.5.1 Kvalitetssäkrade arbetsmarknadsåtgärder 
 

Arbetsmarknadsenhetens utgångspunkt är att människor ska ha ett arbete där de 

trivs och har möjlighet att utvecklas inom. Alla är viktiga och bidrar efter bästa 

förmåga till Ockelbos utveckling. Det är därför viktigt att vi ställer krav på 

anpassning och egen försörjning, samtidigt som vi erbjuder verktyg för att uppnå 

detta. Ockelbos höga arbetslöshet, utifrån de kostnader som kommunen har, är 

inte acceptabel.  

Vi anser därför att all verksamhet inom enheten måste vara anpassade efter 

behov och att den alltid ska kvalitetssäkras utifrån uppnådd effekt av ekonomiska 

medel. Alla genomförda arbetsmarknadsåtgärder måste vara kostnadseffektiva. 

Det innebär att nettoavkastningen i form av minskad arbetslöshet, ska vara större 

än kostnaden för att ha åtgärderna igång.  

Fokus ska gå från att enheten vill vara en fullständig problemlösare, från ax till 

limpa - till att istället verkligen hjälpa människor att växa i sig själva genom 

inspiration, vägledning, eget ansvar och kontaktknytande. Det är en strukturell 

skillnad som hjälper människor att bli mer självgående individer. Det är ett 

perspektiv som kan leda till mer driftiga, kunniga och trygga individer - som 

upplever en samhällelig tilltro till sin kapacitet. Tillsammans med effektiva 

åtgärder kan vi då trycka tillbaka arbetslösheten på riktigt. 

 

6.5.2 Försörjningsstödet och invandringspolitiken 
 

De stora kostnader som tillkom i samband med regeringens oansvariga 

invandringspolitik har nu hamnat på de enskilda kommunerna. Detta då staten 

inte längre tar det ekonomiska ansvaret för de nyanlända som kom i väldigt stora 

antal mellan åren 2015–2016. 

Effekten av detta är en ansträngd ekonomi för en stor del av landets alla 

kommuner, i form av bland annat ökat försörjningsstöd. Ockelbo är inget 

undantag. Det är en delförklaring till den höga arbetslösheten i kommunen. Vi 

måste se till att erbjuda effektiva arbetsmarknadsinsatser - men samtidigt öka 

incitamenten att gå från bidrag till arbete.  
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6.5.3 Vårda fungerande verksamheter 
 

Väl fungerande verksamheter som stärker individer genom att de får 

arbetslivserfarenhet, till exempel praktik, ska givetvis vårdas och utvecklas. 

Näringslivet och kommunen ska båda fungera som smörjmedel för att erbjuda 

individer utan sysselsättning verkningsfulla åtgärder, som leder till faktiska 

resultat. Perspektiven ska utgå från att sysselsättningen är något som kan leda till 

riktiga arbeten på rådande arbetsmarknad. Vi vill stärka de effektivaste 

kontakterna för praktikplatser. 

 

6.6 Bostäder och kommunikationer 
 

Det största hindret för fler bostäder stavas ”höga kostnader”. Det har bland annat 

Länsstyrelsen slagit fast i en rapport. Vidare kan bristande detaljplaner och 

problem med låneförmågan hos byggherrar hindra ett ökat byggande. Hindren är 

därför många och kommunen måste göra vad vi kan för att underlätta. Vi måste 

bygga bostäder så fort vi bara kan. Det behövs om vi ska få fler att flytta till vår 

kommun - och därigenom öka kvaliteten och utbudet i vår service. 

Därför behöver vi en långsiktig planering för tillgång på bostäder, 

regelförenklingar inom byggprocessen och samspel med infrastrukturen. Just 

insatser mot infrastruktursatsningar ska handla om var vi som kommun vill 

komma i framtiden, inte var vi befinner oss idag.  

All ny bebyggelse ska tas fram med socialt, miljömässigt och estetiskt perspektiv. 

Det ska även vara ekonomiskt hållbart och ha ett livscykelperspektiv. Den 

estetiska utformningen är också viktig. Vi motsätter oss brutalism i alla dess 

former utan förespråkar andra, av allmänheten mer uppskattade, alternativ.  

Det är positivt om fler människor ges möjlighet att välja miljömedvetna 

resealternativ. Därför vill vi fortsätta satsa på cykelvägar och kollektivtrafiken i 

kommunen. 
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6.6.1 Mångfald av bostäder 

Vi ser positivt på ett ytterligare kompletterande bestånd av bostadsrätter i 

centrala Ockelbo. En utförsäljning av allmännyttan i kommunen ställer vi oss 

bakom, i liten skala, för att använda pengarna till att rusta upp det befintliga 

beståndet. Viktigt är att försäljningen sker marknadsmässigt och att det inte ska 

systematiseras framöver som ett sätt att undvika nödvändigt underhåll i 

hyresrättsbeståndet. Därför, i den mån försäljning skall göras, är det av största 

vikt att gedigna underlag tagits fram för att göra en säker bedömning av 

marknadsvärde och de intäkter som man bedömer att försäljningarna leder till. 

Allmännyttan skall inte lättvindigt slumpas bort under marknadsvärde. Vi skall 

fortsatt vara rädda om kommunens hyresrättsbestånd.  

 

6.6.2 Goda kommunikationer 

Ockelbo ligger geografiskt i ett attraktivt läge. Kommunikationerna både med 

järnväg och landsväg är lättillgängliga. Det tar 25 minuter till centrala Gävle med 

tåg och endast 6 mil till samma stad via landsväg. 3,5 mil till Sandviken, 10 mil till 

Falun, 6 mil till Bollnäs, 6 mil till Söderhamn, 1,5 timme med tåg till Arlanda och 

under 2 timmar till Stockholm med tåg eller bil. Förutsättningarna för att bo i 

Ockelbo och pendla till annan ort, eller omvänt, är därför goda. Vi ser också 

positivt på den beslutade sträckningen av dubbelspår norrut från Gävle. Vi vill 

också att hela kommunen ska leva och att det fortsatt ska gå att pendla från våra 

mindre orter (Lingbo, Åmot och Jädraås) in till Ockelbos kärna.  
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6.7 Våra förslag: 
 

● Den kommunala organisationens alla delar ska präglas av en positiv och 

välkomnande inställning till näringar av alla slag. En enad front gentemot 

omvärlden, samarbetspartners och näringslivet skall försöka uppnås utåt. 

Samarbetet mellan de olika kommunala instanser och nämnder som 

involveras i tillståndsgivningar, upphandlingar och beslut (som riktas mot 

externa aktörer) ska förbättras och intensifieras. 

● Arbeta för att hitta aktörer som är villiga att bygga centrala bostadsrätter i 

kommunen, som ett komplement till egnahem och hyresrättsbeståndet. 

● Kommunens rutiner och riktlinjer för upphandlingar skall gås igenom i syfte 

att förenkla upphandlingsprocessen och undvika eventuella 

undanträngningseffekter av mindre aktörer. Upphandlingens utformning 

skall anpassas för att maximera nyttan i kommunen och det lokala 

näringslivet. 

 

● Kommunen skall inta en aktiv roll för att föra samman lokala företagare och 

för att skapa förutsättningar för en ökad samverkan och ömsesidigt utbyte 

lokala företag emellan. För att gynna ett sådant utbyte kan särskilda initiativ 

genomföras inom ramen för näringslivsråd eller genom företagsmöten och 

mässor. 

 Fokusera resurserna på arbetsträning och praktikplatser som leder till riktiga 

jobb. 
 

 Nytt fokus - individer ska lotsas mot självständighet, inte passiviseras i ett 

bidragsberoende. 

 

 Initiera medborgarförslag, och för en dialog med medborgarna, för en ökad 

upplevd trygghet. 
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7. Utbildnings- och kulturnämnden 
 

7.1 Utbildnings- och kulturnämnden i korthet 

Hanterar utbildningsfrågor enligt skollagen och ansvarar för följande 

verksamheter: 

 

 Förskola 
 

 Grundskola 
 

 Gymnasieutbildning 
 

 Särskola 

 
 

7.2 Övergripande  
 

7.2.1 Begär utdrag ur belastningsregistret  

All personal som arbetar med barn och ungdomar ska kunna uppvisa utdrag ur 

belastningsregistret, som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp 

mot barn.  

Då våra barn är det mest värdefulla vi har tycker vi att det är en liten inskränkning 

mot integriteten i förhållande till den trygghet som det ger barn, föräldrar, 

medarbetare och hela verksamheter. 

 

7.2.3 Modersmål i förskola och grundskola 

Många kommuner tillämpar så kallad modersmålsträning i förskolan och skolan 

för barn med annat modersmål än svenska. Vi anser inte att detta främjar 

integrationen. Däremot kostar det mycket pengar och tid, som kunde gå till 

sådant som främjar barnets utveckling. I Danmark har man slopat 

hemspråksundervisningen efter att forskning visat att det inte gav några positiva 

effekter på skolresultaten.  
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I Sverige är alla kommuner enligt lag skyldiga att erbjuda 

modersmålsundervisning. Detta för elever vars föräldrar har annat modersmål än 

svenska och under förutsättning att språket pratas i hemmet (och att eleven har 

grundläggande kunskaper i språket). Lagstiftningen i Sverige anger dock varken 

hur många timmar undervisningen ska omfatta eller hur stora grupper som tillåts. 

Därför vill vi skala ner verksamheten till ett minimum. Vi vill också ansöka om att 

helt ta bort modersmålsundervisning, som en försökskommun. SFI och 

studievägledningen måste också förbättras då målet i sig inte är att delta utan att 

också lära sig svenska språket. 

  

 

7.3 Förskola och barnomsorg 
 

7.3.1 Minskade barngrupper i förskolan 

Barngrupperna i förskolan får inte vara så stora att det innebär allvarliga 

kvalitetsförluster. Därför förespråkar vi mindre barngrupper då det är otroligt 

viktigt att personalen inte har en större barngrupp än vad som kan garantera 

trygghet för barnen och en barnsomsorg med kvalité. Varje barn måste få sina 

behov tillfredsställda i förskolan, av personal som ges rimliga förutsättningar. 

Statistik från 2020 vittnar om att barngrupperna för de minsta barnen är klart 

högre i Ockelbo (15,8) jämfört med genomsnittet i landet (12,1). Detta ser vi som 

problematiskt, både utifrån trivsel, arbetsmiljö och säkerhet. Med minskade 

barngrupper kommer vi långsiktigt att kunna bibehålla de legitimerade pedagoger 

vi har idag. Detta initiativ kommer också att öka attraktiviteten för yrket. Vi vill 

försöka få till stånd en succesiv minskning av barngruppernas storlek för de 

minsta. Målet är att kommunen ska nå det svenska snittet. 
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7.3.2 Lagstadgade timmar  

Det är tyvärr inte ekonomiskt möjligt att idag frångå de lagstadgade 15 timmar 

per vecka som hemmavarande föräldrar kan ha barnen på förskolan. Givetvis skall 

barnomsorgen vara flexibel nog i de fall föräldrar behöver akut hjälp med 

barnpassning så att det inte blir ett hinder vid till exempel arbetsintervjuer eller 

dylikt. Men barnomsorgens verksamheter behöver fokusera på barn till icke 

hemmavarande föräldrar. 

 

7.3.3 Lokalförsörjning 

Lokalförsörjningsfrågan är idag ett stort bekymmer för Ockelbo kommun. Det 

råder brist på lämpliga förskole- och skollokaler. Felbedömningar har gjorts ifråga 

om det framtida barnantalet i kommunen. Därutöver har kommunen tagit emot 

väldigt många nyanlända och däribland väldigt många barn.  

Detta har gjort att trängseln i utbildningslokalerna har ökat. Vi behöver lyckas med 

ekvationen att minska barngrupperna i förskolan och samtidigt kunna tillgodose 

det behov av platser som finns inom förskola och barnomsorg. Idag använder man 

sig av paviljonger - en mycket kostsam och kortsiktig lösning. Det finns därför ett 

stort behov av att lokalförsörjningsfrågan i kommunen ses över. Vi vill att frågan 

prioriteras. 

 

7.3.4 Valfrihet och småskalighet inom barnomsorgen 

För oss är det otroligt viktigt att vår kommun kan erbjuda en mångfald inom 

barnomsorgen, vi vill kunna erbjuda våra vårdnadshavare en valfrihet och fler 

valmöjligheter. Stor hänsyn bör tas till barnperspektivet där verksamheterna ska 

präglas av respekt för alla barns rätt att få utvecklas i sin egen takt och utifrån sina 

egna förutsättningar. Alla barn fungerar olika och för vissa kan tillexempel 

lösningen med en så kallad dagmamma vara det bästa alternativet. Privata 

lösningar kan också avlasta trycket på de kommunala förskolorna - utan att 

ersätta dem.  
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7.4 Grundskola 

7.4.1 En kunskapsinriktad skola 

Lärarförbundets senaste ranking visade på att Ockelbo rasat i rankingen till plats 

237 (från plats 96). Allra störst har tappet varit för meritvärden och andel 

godkända elever. Det är närmast en katastrof.  

Nu måste vi ta nya tag. Först och främst behöver stök beivras och lugn och ro i 

skolmiljön premieras. Det ska finnas en respekt mot lärare och mellan elever. 

Kränkande beteenden måste bort. Hård jargong och sexism hör heller inte hemma 

i skolan (eller någon annanstans). Det är genom mjuka värden och inställningen till 

skolan, att få eleverna att se på skolan på ett annat sätt och visa respekt mot 

lärarna, som en förändring kan ske. Skolan ska alltid finnas tillhands och ska 

kompensera för brister i hemmet. Däremot betyder inte det att föräldrarnas roll 

ska negligeras. Ett större ansvar vilar på föräldrar att axla sin roll som 

vårdnadshavare.  

I skolan har lärarnas roll blivit mer och mer luddig. Man kan rycka in som rastvakt, 

rätta prov och vända papper vid sidan om att undervisa. Vi tycker att lärarna ska 

vara just lärare - inte administratörer. Därför vill vi ha in fler vuxna i skolan 

(lärarassistenter, rastvakter med mera) för att avlasta lärarna i sin roll. Det 

kommer att göra Ockelbo mer attraktivt ur ett arbetsgivarperspektiv också. Det 

råder huggsexa om utbildade lärare, kommunen behöver göra vad den kan. Det 

ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda 

mot stök och bråk i klassrummen.  

Det är viktigt att vi sätter kunskapen i fokus på nytt. Att ha god förståelse i främst 

engelska, svenska och matematik är grundläggande för att komma framåt i 

utbildningssystemet. Mjuka värden är bra men får inte ta överhanden.  

Allt detta utgör grunden för att vi ska kunna skapa ett tryggt och stabilt Sverige. 

Det börjar med våra elever. 
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7.4.2 Förhindra mobbning, rasism, sexuella trakasserier och 

skadegörelse 

Mobbning, sexuella trakasserier, rasism och skadegörelse i skolan måste 

motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. Vi ska bryta antisociala 

och antidemokratiska strömningar som kommit av det växande utanförskapet i 

samhället.  

En trygg elev kan alltid tillgodogöra sig utbildningen bättre än en elev som känner 

sig otrygg. Det ska råda aktiv nolltolerans mot mobbning, rasism, sexuella 

trakasserier och utanförskap på skolorna i Ockelbo kommun. Barn och unga måste 

kunna gå till skolan utan rädsla och oro och lärarna måste ges bättre verktyg för 

att kunna upprätthålla ordningen. Hot och hat riktat mot någon på grund av tro 

eller ursprung, svenskfödd som utlandsfödd, ska hanteras med största prioritet. 

Kränkande beteenden mot svenska barn- och unga ska motarbetas på samma sätt 

som man idag motverkar negativa attityder som drabbar elever med utländsk 

bakgrund. Detta är grundläggande om vi ska kunna svetsa samman samhället och 

motverka en ökad problematik.  

Som ett viktigt led i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet, vill vi 

se en ökad samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och 

skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Det är väldigt oroande 

när så många unga personer uppger att man har prövat narkotika. Särskilt otrygga 

områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror. 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ser det sammantaget 

som oerhört viktigt att kommunen tar krafttag för att skapa ordning och reda i 

skolan, samtidigt som vi verkar för nolltolerans vad gäller droganvändning. 

Kommunen ska regelbundet erbjuda skolans personal handledning och utbildning 

i dessa frågor. 

 

7.4.3 Motverka hedersförtryck och hedersrelaterat våld 

Hedersförtryck har sitt ursprung ut patriarkala system som har upprätthållits i 

delar av världen. I och med att vi har fått en ökad invandring till Sverige från 

elever med rötter i dessa områden, tillsammans med en enorm naivitet och rädsla 

för att ta tag i problemen, har detta fenomen blivit mer vanligt. Det är både 
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kvinnor och män som kan upprätthålla systemet - även om det är mannen som är 

överordnad inom ideologin/synsättet. Grunden är att man upprätthåller normer 

och värderingar man anser bevara en ”heder” inom släkten. Detta inbegriper ofta 

stora inskränkningar i unga flickor och kvinnors liv. Kontroll över livsmönster och 

vad du får göra och inte göra är vanligt.  

Det kan innebära allt från fysiskt eller psykiskt våld, tvångsäktenskap, 

könsstympning eller attityder om att familjens "heder", normer och värderingar 

ska prioriteras framför individens egna liv och önskemål. 

Hedersförtrycket ökar, men även medvetenheten kring fenomenet hedersförtryck 

har, tack och lov, ökat. Många elever har vittnat om att de övervakas av släktingar 

och bekanta till och med under skoltid och att de måste komma hem direkt efter 

skolan för att inte riskera repressalier. Här har skolan en oerhört viktig roll att fylla 

genom att ta ansvar för att upplysa, skapa en förtroendeingivande kontakt med 

berörda elever och att våga se signalerna. Personalen i skolan har en ovärderlig 

roll i egenskap av att de kan vara de enda vuxna personerna som utsatta barn och 

unga träffar utanför familjen. 

Alla kommuner, i vilka det förekommer hedersrelaterat våld, bör bedriva ett 

strukturerat arbete mot detta. Arbetet bör vidare följa en nationell handlingsplan 

för att inte för stora skillnader i tillvägagångssätt och bemötande av våldsutsatta 

uppstår mellan olika kommuner. Vi anser därför att kommunen bör göra en 

kartläggning för att få en uppfattning om hur utbrett problemet är. På så vis kan 

kommunen identifiera och beräkna hur stora insatser som behöver sättas in för 

att motverka hedersförtryck. 

 

7.4.4 Psykisk ohälsa bland unga 

Flera undersökningar visar att allt fler unga mår sämre. Folkhälsomyndigheten 

pekar på att psykosomatiska symtom är vanligare bland elever som känner att 

skolan stressar dem. Utvecklingen av andelen som känner sig stressade har till 

stor del sammanfallit med utvecklingen av psykisk ohälsa, sedan 1990-talets slut. 

Att ingripa och agera mot psykisk ohälsa hos unga innebär stora vinster, både för 

de drabbade och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Många olika 

samhällsinstanser berörs av denna fråga. I detta är det viktigt att ett 
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helikopterperspektiv tillämpas och att fokus, i så stor utsträckning det är möjligt, 

ligger på samordning och synkronisering av insatser. 

Elevhälsan, som idag omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser, är ofta den första kontakten som många barn och 

unga faktiskt har med samhället gällande sitt dåliga psykiska mående. Det är 

därför avgörande att denna verksamhet tillgängliggörs i så stor utsträckning som 

möjligt. I detta är det inte rimligt att varken en skolsköterska eller kurator har 

ansvar för flera hundra elever. Därför måste elevhälsan stärkas. 

Vår uppfattning är att fler vuxna i skolan generellt är positivt om man vill jobba 

mot den psykiska ohälsan i skolan. Men det krävs också att vi sätter in mer 

resurser mot elevhälsan och att det psykiska välbefinnandet ges större utrymme i 

mötet mellan elevhälsans personal och elever.  

 

7.4.5 Viktigt att dyslexi och lättare läs- och skrivsvårigheter upptäcks 

tidigt 

Man brukar räkna med att ungefär ett av fem barn lider av någon form av läs- och 

skrivsvårigheter. Gränsen mellan dyslexi och andra typer av problematik är idag 

ganska luddig. Många barn kan gå med dyslexi och lättare läs- och skrivsvårigheter 

länge innan de blir föremål för utredning. Det finns elever som gått hela 

grundskolan utan att ha fått någon utredning, och som sedan har resulterat i en 

(för) sent ställd diagnos. Det är inte bra för varken eleven, skolan eller samhället. 

Elevhälsan, vars behov av ökade resurser vi diskuterat, måste snabbt sätta in en 

individuell plan för den enskilde eleven. Ju tidigare det sker desto större 

sannolikhet är det att goda resultat nås.  

Det finns också exempel på barn som uppfyller kriterierna för en diagnos, men 

ändå inte ges någon. Detta kan resultera i att eleverna får en sämre självkänsla, i 

och med att man har svårt att förstå var ens svårigheter kommer av. Barn ska 

aldrig behöva sättas i en situation där de anklagar sig själva för dåliga skolresultat.  

Det finns även barn som har olika språksvårigheter. Även här kan de se väldigt 

olika ut, och yttra sig på olika sätt.  Cirka 5 – 7 procent av alla barn utvecklar inte 

språket som förväntat. Det kan röra sig om problem med att förstå och/eller 
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producera språk. Vidare finns det också en ärftlighetsfaktor för en sen språk- 

och/eller talutveckling. För dessa är tillgängliga logopeder avgörande för att rätt 

stöd och hjälp skall kunna ges. Även här behöver en tidig insats göras för bästa 

resultat.  

 

7.4.6 Ökat stöd för elever med diagnoser 

Elever med diagnoser har ökat drastiskt i takt med att kunskapen inom området 

växt. Man räknar med att, i snitt, 2 till 3 elever per klass har någon form av 

diagnos - även om den kanske inte syns på ytan. Detta kräver mer resurser i form 

av fler elevassistenter och pedagoger. Om dessa elever inte får den hjälp och det 

stöd de behöver, riskerar det att hämma dem i deras livschanser - både på kort 

och lång sikt. Förebyggande insatser är därför avgörande för att barn som är i 

riskzonen inte ska komma efter i undervisningen. Om antalet elever som behöver 

gå 4 år i gymnasiet minskar kommer också kostanden för denna verksamhet 

radikalt att gå ner. Det innebär att det kan löna sig att minska sannolikheten för 

att elever med diagnoser inte når gymnasiebehörighet och behöver gå ett 

studieförberedande program. Mer insatser tidigt kan därför leda till besparingar 

för samhället.  

Alla elever, oavsett förutsättningar, har rätt till stöd för att klara kunskapsmålen - 

detta är reglerat i skollagen. Det finns dock exempel på att detta inte efterlevs och 

att elever hamnar efter. Det är därför av stor vikt att lärmiljön blir så bra som 

möjligt utifrån elevens förutsättningar, då en dåligt anpassad omgivning gör att 

funktionsvariationen blir större.  

Vi menar att samhället inte har råd att, vare sig mänskligt, socialt eller 

ekonomiskt, låta någon elev misslyckas i skolan på grund av avsaknad av rätt stöd. 

Även elever med funktionsvariationer måste ges möjlighet att klara 

kunskapsmålen och utvecklas efter den egna förmågan.  

 

7.4.7 Fristående skolor  

Vår uppfattning är att fristående skolor kan vara ett bra komplement till den 

kommunala skolan. Viss konkurrens kan vara för att driva utvecklingen framåt, 
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men det får inte ske till vilket pris som helst. Den kommunala skolan ska även 

fortsättningsvis utgöra basen för utbildningsverksamheten i Ockelbo.  

Friskolor ökar utbudet och valfriheten. Det finns många exempel, runt om i landet, 

på friskolor som uppvisar goda resultat. Det finns tyvärr exempel på motsatsen 

också varför det är otroligt viktigt att det är en seriös aktör som etablerar sig. 

Friskolorna ska följa gällande målstyrning, inte minst vad gäller svenska normer 

och värderingar. Vi vänder oss starkt emot de friskolor som stärker segregationen 

i samhället. Utgångspunkten måste vara att skolan värnar alla elevers lika värde. 

Det finns inte utrymme att anspela på tillexempel religionsfrihet för att inskränka 

på det området. Skolan ska, tillexempel, inte behandla flickor och pojkar olika. 

 

7.4.8 En drogfri skola 

Droganvändning bland unga är ett stort problem och det existerar även i vår 

kommun. Nationellt har både utbudet och efterfrågan ökat under ett antal år. Det 

har blivit allt vanligare att äldre personer värvar in yngre individer, kanske 13-14 

år, för att sälja droger. Detta utgör heller inte sällan en väg in i det kriminella livet. 

Därför är frågan extremt viktig. Vi upplever att samhället tidigare haft en naiv och 

liberal inställning till droger - men att problematiken nu är så utbredd att fler 

börjar förstå hur allvarligt det är.  

Skolan ska, under alla omständigheter, vara en drogfri miljö och det är viktigt med 

en gedigen åtgärdsplan för att motverka både droganvändning och att fler elever 

testar droger. Det handlar dels om att upplysa om drogernas verkningar, dels att 

upptäcka droganvändande i ett tidigt stadium samt förhindra att droger finns i 

skolans miljöer. Rökande av vanliga cigaretter ökar risken för att prova cannabis, 

som i sin tur kan vara en inkörsport mot tyngre droger.  Det är därför av yttersta 

vikt att det förebyggande arbetet förstärks. Kontakten mellan skola, hem och 

socialtjänst måste fördjupas och förstärkas för att kunna ta tag i problemen på ett 

så tidigt stadium som möjligt.  

Tidig upptäckt av droganvändande ökar möjligheterna för att socialtjänst, skola 

och föräldrar ska kunna bryta det destruktiva beteende som droganvändning 

innebär. Frivilliga och slumpmässiga drogtester av elever bör enligt oss införas. 

Allt som möjliggör en minskning av narkotikabruk är värt att pröva. Kommunen 
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bör också ta kontakt med polismyndigheten för att utröna om det finns möjlighet 

och intresse att låta deras narkotikahundar gå igenom elevernas skåp, detta i syfte 

att hålla skolans lokaler fria från droger. Givetvis behöver målsmän skriva under 

ett papper på att de godkänner detta innan det kan möjliggöras. Men då det 

ligger i föräldrarnas intresse att deras barn är drogfria, och inte heller säljer 

droger, tror vi det finns goda chanser för ett utbrett godkännande.  

7.4.9 Motion och rörelsetid 

Det är väldigt viktigt att röra på sig för att upprätthålla ett fysiskt och psykiskt 

välbefinnande. Man uppskattar att var sjunde barn lider av övervikt eller fetma 

idag. Det är även högre sannolikhet att du är drabbas om du kommer från en 

familj med låg socioekonomisk status. Sambandet mellan kost, motion och dess 

betydelse för den allmänna hälsan är välkänd. I ett allt mer stillasittande samhälle 

är det viktigt att skolan ska kunna fungera som en garant för att barn och 

ungdomar får den fysiska aktivitet som kroppen behöver. Särskilt när intaget av 

socker ofta är för högt.   

Förutom bättre inlärningsmöjligheter, genom ett ökat välbefinnande, för den 

enskilde finns det också en mycket stor ekonomisk potential i att arbeta med 

dessa frågor. Det framtida vårdbehovet, orsakat av osunda levnadsvanor, behöver 

reduceras. Studier visar att elever som dagligen ägnar sig åt fysisk aktivitet har 

lättare att koncentrera sig, sitta still och har en bättre ork. Något som styrks av 

bland annat Bunkefloprojektet, som visade att om barn och ungdomar får röra på 

sig en timma per dag så påverkas deras studieresultat positivt, inte minst för unga 

pojkar som ofta ligger efter flickorna kunskapsmässigt. Också elevers 

självförtroende och sociala förmåga ökar ofta till det bättre, som ett resultat av 

rörelsetid. Rent fysiskt får barnen mycket bättre motorisk förmåga, stärkt 

benmassa och minskar även riskerna med att utveckla fetma, diabetes och hjärt-

kärlsjukdomar. Det är därför inga små frågor det handlar om. 

Vi vill därför utreda möjligheten för att samtliga barn i årskurserna F-6 ges 

schemalagd motion varje dag i linje med den uppmärksammade 

Bunkeflomodellen. Vi ser även mycket positivt på de pågående forskningsprojekt 

med appar och dylikt vars syfte är att öka medvetenheten hos föräldrar. Dessa har 

visat sig vara lyckade, inte minst i Region Östergötland där man startade ett 

projekt riktade till 4-åringar. Folkhälsoenkäter från 2018 visade även att det är en 

högre andel kvinnor (25 procent fler) än män i Ockelbo som hade ett BMI över 30. 

68



42 
 

Frågan tangerar därmed frågor om hälsa ur ett jämställdhetsperspektiv. Här finns 

det mer att göra för kommunen.  

 

7.4.10 En bra kost för ett ökat lärande 

För att orka mer och må bra behöver eleverna äta maten i skolan, inte 

kompensera med snabba kolhydrater och socker. Vår vision är att skoleleverna 

ska få en näringsrik och välsmakande mat, som är lagad av svenska råvaror – 

gärna närproducerade. Det är en viktig grundförutsättning för 

kunskapsinhämtningen, att kroppen har nödvändigt bränsle i form av näringsrik 

mat. Vi anser att lokala bönder i så stor utsträckning som möjligt ska gynnas av de 

lokala upphandlingarna.  

Elever med specialkost ska bygga på en dokumenterad diagnos, allergi eller 

sådant som kan styrkas med intyg från legitimerad sjukvårdspersonal, det vill säga 

exempelvis en läkare eller psykolog.  

Det kan bli ett stort problem när elever fastar eftersom det påverkar elevernas 

mående, studieprestationer och kan medföra ökad frånvaro. Avsaknaden av att 

tillföra kroppen vätska och näring under dagen samt sömnrubbningar medför att 

kroppen utsätts för stora påfrestningar. Detta har naturligtvis en mycket negativ 

inverkan på elevens möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Här måste 

skolan se över de alternativ som står till buds för att dessa elever inte ska drabbas 

negativt. En nära dialog med föräldrar i frågan är också nödvändig - särskilt om 

fastan ger eleven fysiska svårigheter.  

 

7.4.11 Förebygg hög personalomsättning och dåligt mående 

Det råder idag en stor brist av behöriga lärare inom skolan. Väl underbyggda 

rapporter visar att situationen ser likadan ut i hela Sverige. Ockelbo ligger, på 

2020 års ranking, på plats 143 av 290 kommuner inom variabeln utbildade lärare.  

Idag är det normaliserat att ta in obehöriga lärare för att klara personalbehovet 

inom verksamheten.  Lärarutbildningen har samtidigt haft ett underskott i inflödet 

av sökande. Kraven har sjunkit och attraktiviteten med dessa. Vi ser 
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arbetsmiljöproblem och synen på att vara lärare (vars status och auktoritet 

urholkats under lång tid) som troliga orsaker till detta.  

Så här kan vi inte ha det i Sverige på sikt. Det underminerar förtroendet för 

utbildningssystemet och minskar möjligheterna till en jämlik skola med hög 

kvalitet i undervisningen. Inget ont om de som saknar lärarbehörighet, de gör 

stordåd i sig - men målet måste vara att fler ska utbilda sig och nå en behörighet. 

Alla som anställs som lärare i skolan ska så klart vara utbildade lärare, eller 

åtminstone vara på väg att skaffa sig en sådan utbildning.  

Samtidigt måste kommunen göra vad den kan för att mildra orsakerna till 

problemet. Att minska stressnivån och arbetsbelastningen inom kommunens 

skolor kan öka attraktiviteten att ta en anställning i Ockelbo.  

 

7.4.12 Surfplattor och mobiltelefoner i klassrummet 

Det är allmänt belagt, genom forskning, att felaktig typ av användning av 

mobiltelefon under lektionstid hämmar studieresultaten och arbetsron i 

klassrummet. Det innebär dels att elever får svårare att rikta sin uppmärksamhet 

till undervisningen och dels att det försvårar för läraren att på ett tillfredsställande 

sätt kunna utföra sitt arbete. Det är därför önskvärt att rektorerna på skolorna 

inför tydliga förbud mot surfplattor och mobiltelefoner i klassrummet, så länge de 

inte ska användas i undervisningssyfte. Detta skulle direkt ge ökad studiero och en 

tydligare tvåvägskommunikation mellan lärare och elev. Vi vill att detta ska vara 

en allmän rekommendation från politiskt håll. På så vis lyfts diskussionerna kring 

frågan bort från lärarens ansvar och konflikter kring ämnet undviks i själva 

klassrummet. Undantagna i denna principiella hållning, är givetvis elever som har 

en trygghetsaspekt eller en diagnos som gör att de behöver dessa verktyg. En 

sådan självklar sak som att få bort mobilerna under lektionstid ska egentligen inte 

behöva diskuteras - men är nödvändigt i dagens ibland omvända (och strukturellt 

skapade) maktbalans mellan elev och lärare. 
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7.4.13 Vart vill vi med skolan 

Inom utbildning- och kulturnämnden läggs fokus på barns och elevers lärande, 

genom att fler elever går ut skolan med godkända betyg, så får vi på sikt ett 

samhälle med bättre hållbarhet. Både elever och skolpersonal ska ta ansvar för sin 

arbetsmiljö. Medarbetare ska möta och bemöta andra så som de själva vill bli 

bemötta. Skolan är en arena där elever med olika bakgrund möts och ges 

förutsättningar till samförstånd och vänskap. Segregering och segmentering 

skapar skilda världar för barn och lärare, vilket föder ett ojämlikt samhälle utan 

gemenskap.  

Genom ett förtroendeskapande ledarskap kan vi lättare rekrytera, motivera samt 

bibehålla kompetent personal. Motiverad och kompetent personal inom förskola 

och skola är grundläggande för våra barns utbildning och skolgång. Nämnden ska 

ansvara för att personal erhåller den kompetenshöjning som krävs. 

Brister i arbetsmiljön är kostsamt, både för den drabbade och för samhället. 

Förbättrad arbetsmiljö och ett upprätthållande av ett bra arbetsklimat på våra 

förskolor och skolor ger lojala och produktiva medarbetare. Risken för 

sjukfrånvaro, uppsägning och svårigheter med rekrytering av kompetent personal 

minimeras. 

Om vi aktivt jobbar med dessa frågor kommer skolans resultat på sikt, allt annat 

lika, att kunna förbättras. Det är vår målsättning att påbörja den resan. 

 

7.5 Gymnasieskolan 

Ockelbo saknar idag ett gymnasium, vilket påverkar så till vida att våra 

gymnasieelever får pendla till andra kommuner för att fullfölja sin skolgång. Vi ser 

dock att kommunens högstadieskola fyller en viktig funktion när det kommer till 

att främja och stötta elevers fortsatta studier på gymnasienivå. I 2020 års 

skolranking kom kommunen på plats 208 av 290 kommuner (ner från plats 142) 

när det kommer till andel av eleverna som fullföljer sin gymnasieutbildning. Detta 

ser vi som oroande. Vi vill att alla ska klara målen och fullfölja gymnasieutbildning. 

På dagens arbetsmarknad är det hård konkurrens i en kunskapsintensiv ekonomi. 

Om man ska undvika att rent praktiska utbildningsalternativ görs nödvändiga 

måste trenden vändas.  
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Vi är övertygade om att ett ständigt medvetandegörande för elever, vad som står 

inför dem i nästkommande steg vad det gäller utbildning, är gynnsamt för 

motivationen och gör det hela mer greppbart.  

Genom inlärning under samverkan, där elever från gymnasiet studerar med 

studerande på högskolan, får vi elever som i högre grad är förberedda för högre 

studier och som bättre kan möta framtidens krav på kompetens. Enligt oss är det 

även av intresse att titta på ett liknande upplägg mellan grundskolan och 

gymnasiet för att uppnå en ökad samverkan däremellan. Detta kan bygga bort en 

eventuell ”rädsla för det främmande” för de som kommer från studieovana hem 

och har en inbyggd känsla av distans gentemot högre studier.  
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7.6 Kultur och fritidsverksamhet 

7.6.1 Kultur och fritidsverksamhet i korthet 

Verksamheter som syftar till att bejaka och förstärka kulturella, religiösa och 

identitetsmässiga skillnader mellan Sveriges invånare baserat på deras etniska 

ursprung ska ej skattefinansieras (de erkända nationella minoriteterna 

undantaget). Vi vill att verksamheter måste fungera som en positiv kraft gentemot 

integration, social sammanhållning och inkludering samt en öppenhet mot 

olikheter. 

Med det sagt så fyller föreningslivet generellt sett en viktig funktion i det svenska 

folkhemmet. För vissa kan extra bidrag vara en nödvändighet för föreningens 

överlevnad. Vi värnar och värdesätter föreningslivet väldigt högt då vi ser att 

deras insatser är väldigt betydelsefulla för barn och unga och för samhället. En 

kommun behöver ett aktivt föreningsliv. 

Ett rikt föreningsliv stärker också kommunens attraktivitet. Det ska finnas en 

bredd och ett utbud som tilltalar alla oavsett ålder, kön eller funktionsvariation. Vi 

kommer särskilt att värna barn och ungas kulturstöd, medan kultur som riktar sig 

mot vuxna i högre utsträckning kommer att behöva drivas ideellt på sikt. Detta så 

länge kostnaderna för skola och omsorg ökar snabbare än skatteintäkterna.  

  

7.6.2 Föreningar ska begära ett uppvisande av begränsat utdrag ur 

belastningsregistret  

En arbetsgivare har enligt svensk lag en skyldighet att begära ut ett utdrag ur 

polisens belastningsregister om den anställde ska arbeta med barn under 18 år. 

När personer jobbar ideellt i föreningar är de inte anställda och därmed finns det 

idag ingen laglig skyldighet att avkräva ett utdrag ur polisens belastningsregister.  

Dagens föreningar har således en laglig rätt att begära ut ett utdrag ur 

belastningsregistret för de personer som är eller önskar bli, verksamma i 

föreningar där målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år. Denna utökning 

av laglig rätt att begära utdrag från polisens belastningsregister syftar till att 

bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt 

barnpornografi. Därför utgör denna möjlighet en betydelsefull del i det 

trygghetsskapande arbetet för våra barn och ungdomar inom föreningslivet. 
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7.6.3 Föreningslivet och dess utmaningar 
 

Fritidsaktiviteter är viktiga för barn- och ungas hälsa, stimulans och livskvalitet. I 

media har det dock tidvis rapporterats om ett föreningsliv i kris, då ett kraftigt 

sjunkande intresse hos barn och unga att organisera sig uppstått. Vi kan 

konstatera att detta är en trend som tycks vara gällande för i princip hela landet.  

 

Att många barn och unga inte vill vara med i organiserade idrottsföreningar med 

allt vad det innebär kan ha flera orsaker, dock innebär inte detta per automatik 

negativa konsekvenser för den enskilde. Exempelvis kan det vara så att många 

barn och ungdomar föredrar att spela fotboll spontant med bästa kompisarna på 

skolans eller områdets fotbollsplan framför att engagera sig i en förening. 

Fenomenet kan även förklaras med en ökad användning av data- och Tv-spel, mer 

stressade föräldrar och ett mer individualiserat samhälle generellt där människor 

inte vill "låsa upp sig".  I takt med att intresset för föreningslivet minskar behöver 

kommunen anpassa sig. Givetvis ska föreningsengagemang uppmuntras men 

samtidigt måste förutsättningar för de unga att välja andra typer av aktiviteter 

finnas. Kommunen bör därför satsa på att skapa många spontanidrottsplatser där 

ett återanvändande av konstgräs som ska bytas används på ytor som exempelvis 

grusplaner och skolgårdar. Viktigt är att kommunen arbetar med att uppmuntra 

möten mellan människor med olika bakgrunder - något som riskerar minska om 

intresset för föreningslivet består.  

 

7.6.4 Barn- och familjekultur 
 

Att vi har ett folkligt och levande kulturliv i kommunen är viktigt för oss. Bland 

annat behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser, för framförallt barn och 

deras familjer, samt allmänna samlingsplatser för exempelvis dans och musik. 

Genom att utsätta en större del av kulturlivet för en marknadsmässig konkurrens 

ökar samtidigt medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning.  
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7.7 Våra förslag: 

  

● Kommunen ska främja valfrihet och mångfald inom barnomsorgen. 

● Kommunen ska uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen.  

● Barngrupperna, för de yngsta barnen, bör generellt bli mindre.  

● Kommunen ska endast erbjuda arbetssökande och föräldralediga 

barnomsorg enligt lagstadgade 15 timmar per vecka. 

● Kommunen ska utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade 

modersmålsundervisningen avskaffas. 

● Samtalsspråket under lektionstid bör alltid, med undantag för 

språklektioner, vara på svenska eller ett nationellt minoritetsspråk. 

● Demokrati ska vara utgångspunkten genom hela skoltiden. 

● Elever som inte kan få hjälp med läxläsning i hemmet ska erbjudas sådant 

stöd av skolan. 

● Utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något 

moment varje dag.  

● Föreningar som bedriver verksamhet för barn under 18 år ska begära ett 

uppvisande av begränsat utdrag ur belastningsregistret.  
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8. Socialnämnden 
 

8.1 Socialnämnden i korthet  
 

Socialnämnden är till stor del en myndighetsnämnd. Socialnämnden ansvarar för 

bland andra följande verksamheter: 

 Omsorg av äldre 

 Omsorg av funktionshindrade 

 Individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård)  

 Socialpsykiatri 

 Familjerätt och rådgivning 

 

8.1.1 Värdegrunden och omsorgsgarantin 

Socialnämnden i Ockelbo arbetar efter den värdegrund - respekt, professionalism 

och ansvar - som är av kommunen fastslagen. Vi ser det som viktigt att 

värdegrunden följs och att de människor som nyttjar socialtjänsten skall känna sig 

trygga med dess kvalitet.  

 

8.2 Trygghet på ålderns höst 

Äldreomsorgen i Sverige är huvudsakligen kommunernas ansvar. Den regleras av 

Socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen ska kommuner verka för att äldre 

människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. 

Vidare ska de kunna ha en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och ett liv 

med aktiviteter. I praktiken innefattar kommunal äldreomsorg bland annat 

hemtjänst, anhörigstöd, dagverksamheter och äldreboenden.  

Det har förekommit kritik mot äldreomsorgen generellt från tunga instanser som 

Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen. På detta har många brister i 

systemet blottats under pandemin. Bland annat genom Coronasmitta på 

äldreboenden.  
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Överlag blir vi fler och fler äldre, vårdbehovens komplexitet ökar också och fler får 

vård i hemmet när tiden på sjukhusen kortas ner. Det är många parametrar som 

påverkar socialnämndens verksamhet i kommunerna. Samtidigt finns det också 

många konkreta åtgärder att ta till, för att underlätta i det nya landskapet. 

 

8.2.1 Personalen- anställ fler och möjliggör kompetensutveckling 

Det råder stor personalbrist inom äldreomsorgen. Kommunen behöver arbeta 

systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningen. Det behöver planeras 

för en hållbar finansiering, utan stora underskott orsakade grund av 

glädjekalkyler. Kommunen kommer att behöva hjälp av andra instanser som 

myndigheter, arbetsgivare och fackliga organisationer för att kunna lösa den 

långsiktiga personalbristen. Coronapandemin har slagit hårt på personalen som 

gjort ett enormt uppoffrande arbete.  Många har upplevt en stress och en känsla 

av att inte räcka till, samtidigt som man jobbar under pressade tidsscheman. En 

verksamhet som tvingas förlita sig på vikarier är också betydligt mer sårbar. 

Vikarier är många gånger nya och inte lika förtrogna med verksamhetens rutiner. 

De kan därför av naturliga skäl inte arbeta i samma tempo som den ordinarie 

personalen.  

De största behoven inom omvårdnad idag är att det krävs fler anställda och en 

ökad kompetens. Vi anser att det är av yttersta vikt att arbetsmiljön förbättras 

avsevärt. Inte bara utifrån ett personal- eller brukarperspektiv utan framförallt för 

att kvalitetssäkra hela organisationen. Vi ser att med en större personalstyrka så 

kan vi minska stressen samt slitaget på vår personal och samtidigt möjliggöra en 

utökad tid till respektive brukare. Det är av största vikt att det finns aktuella och 

kontinuerligt uppdaterade genomförandeplaner för att brukaren ska kunna få den 

absolut bästa omsorgen utifrån sitt individuella behov. 

 

8.2.2 Hemtjänst 

Ockelbo kommun erbjuder hemtjänst för de som beviljas bistånd. Den äldre skall 

kunna garanteras en sådan livskvalitet att det kan ses som skäligt. Brukarnas 

behov av en god kommunikation bör tillfredsställas för att kommunen ska kunna 
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nå en optimal patientsäkerhet, med tillhörande trygghet och kvalité. En angelägen 

uppgift för kommunen är att höja brukarnas egenvärde genom att, i enlighet med 

värdegrunden, fortsätta låta dem vara delaktiga i upplägget kring den egna 

hemtjänsten. Detta bidrar till ett ökat förtroende, en trygghet och valmöjlighet.  

Vi ser det vidare som viktigt att inte språkförbistringar förekommer i mötet mellan 

anställd och nyttjare av tjänsten. Detta för att kommunikation med personalen är 

en del av tryggheten och är direkt nödvändig. I övrigt vill vi se satsningar för 

kompetenshöjande åtgärder hos personalen, utifrån erfarenheter kring både 

covid-19 och undernäring bland äldre. Vi behöver också se över hur vi kan göra 

hemtjänsten mer attraktiv för att locka till oss nya medarbetare. Det går bland 

annat att utveckla förutsättningarna för enhetscheferna att bedriva ett mer 

fördelaktigt ledarskap, och satsa på utbildningar för att skapa nya karriärvägar.  

 

8.2.3 Boenden 

Vi ser positivt på ett brett utbud av omvårdnad med hänsyn till brukarens 

individuella önskningar och behov. Det tillhör nämndens uppgift att ständigt vara 

lyhörd för brukaren och dess anhörigas inflytande, behov och delaktighet för ökad 

trivsel och trygghet. Då varje brukare är unik vad gäller personlighet, 

livserfarenhet och intressen ska individen i möjligaste mån erbjudas en 

boendemiljö som speglar detta. Kommunen driver ett särskilt boende som 

innebär en bostad i ett boende bemannat med personal dygnet runt. Kommunen 

har även trygghetsboende, vilket är det tidigare seniorboendet som omvandlats. 

Detta är boenden för de som är 70 år eller äldre och vill ha ett hem med ökad 

trygghet och social samvaro. Det krävs goda arbetsvillkor och god arbetsmiljö för 

de anställda inom dessa verksamheter. De anställda är de som säkerställer 

tryggheten och den höga kvaliteten inom vården.  

 

8.2.4 Valfrihet inom omsorgen 

Vi ser positivt på att valfriheten och mångfalden kan erbjuda ökade alternativ i 

kommunen. Det är viktigt att vi kan få till stånd likvärdiga förutsättningar för andra 

driftsformer som vill verka inom välfärdsområdet. Givetvis ska basen fortfarande 
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utgöras av kommunens befintliga vård och omsorg - men det kan med fördel 

kompletteras med privata alternativ som kan avlasta kommunen.  

 

8.2.5 Kompetensutveckling av nattfasta och undernäring 

Allt för många äldre lider av skador som uppkommer genom undernäring. För lång 

nattfasta ökar också risken för att undernäring ska uppkomma. Genom 

kompetensutveckling vill vi att kunskapen om nattfasta och undernäring ska öka 

hos kommunens medarbetare inom äldreomsorgen. Vi vill skapa de allra bästa 

förutsättningarna för personalen att göra ett fullgott jobb och att deras 

kompetens på området ska vara hög. Vi satsar därför en miljon på 

kompetensutveckling, med särskilt fokus på nutrition och nattfasta. Eftersom de 

skador som uppkommer av åkommor, orsakade av undernäring, beräknas minska 

till följd av insatserna kan utgiften innebära en faktisk besparing. Forskningen 

pekar på 2-4 kronor tillbaka till samhället per investerad krona.  

 

8.2.6 Kosten är central  

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för de äldres livskvalité och 

kan även vara ett positivt avbrott i vardagen och kan bidra till glädje, gemenskap 

och meningsfullhet. Vi anser att alla ska ha rätt till god, näringsrik och vällagad 

mat.  

Enligt Socialstyrelsen lider omkring 40 000 äldre som vårdas inom kommunernas 

äldreomsorg av undernäring idag. Statistiken bygger på beräkningen att i 

genomsnitt 15,6 procent av de 253 000 äldre över 65 år som har hemtjänst, 

korttidsboende eller särskilt boende är undernärda. Vi anser att Ockelbo kommun, 

för att motverka detta, bör utreda möjligheten att erbjuda alla äldre inom 

omsorgen kontinuerlig dietisthjälp med tillhörande provtagningar. 

I Osby kommun har man en anställd vilken jobbar som kostchef tillika dietist för 

att kunna garantera de äldre näringsrik kost. Detta har varit väldigt lyckat och från 

att ha legat på plats 282 av landets 290 kommuner år 2011 vad gäller äldres 

uppfattning om maten, hamnade man år 2014 som femte bäst i landet - och bäst i 

Skåne. 
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8.2.7 Förebygga brott mot äldre 

Ett förebyggande arbete kring äldres utsatthet för brott bör inledas. Ett sätt är att 

från omsorgens sida delge brukarna information om deras rätt till olika former av 

stöd och hjälp. Ett annat sätt är att öka kunskapen om brott mot våra brukare 

genom riktade personalutbildningar. De som inte har kontakt med äldreomsorgen 

eller annan verksamhet kan behöva få tillgång till informationen från annat håll. 

Detta skulle då kunna ske i samband med besök i PRO-grupperna eller hos 

liknande organisationer. Idag riktar sig omvårdnadssektorn endast till brukare 

med beviljad insats. För att i en högre grad lyckas öka tryggheten samt förebygga 

våld och hot mot våra äldre, vill vi att kommunen ska ta fram en strategi för att 

upptäcka och hantera dessa problem. Därutöver vill vi att ett utdrag ur 

belastningsregistret ska vara obligatoriskt för samtlig personal som arbetar med 

personer inom nämndens verksamheter. 

 

8.2.8 Införande av äldrekurator 

Stöd ska ges till gruppen äldre som av olika anledningar mår dåligt. Kommunen 

behöver kunna erbjuda äldre som mår dåligt stöd. Exempelvis någon som känner 

oro efter att ha fått avslag på en ansökan om särskilt boende eller någon som 

drabbas av allmän ångest över att bli gammal. Många äldre är även ensamma och 

oroliga vilket kan leda till depression. Genom stöttande och vägledande samtal 

kan en äldrekurator motverka den psykiska ohälsan bland dem som bor på 

äldreboenden eller har hemtjänst/hemsjukvård. På så vis kommer det att leda till 

en ökad psykisk hälsa för de äldre i kommunen. Här kommer en anställning 

tillkomma i form av äldrekurator. Därefter skall en utvärdering göras av satsningen 

för att se om den skall permanentas. 

 

 

8.2.9 En ökad trivsel inom äldreomsorgen  
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Socialstyrelsens undersökning 2020 visade att det var en låg andel av de svarande 

som upplevde att möjligheterna att komma ut var goda. Inte heller var det 

tillräckligt många, drygt hälften, som upplevde utomhusmiljön som tilltalande runt 

boendet. Det är något att ta med sig och fråga sig vad vi kan göra för att förbättra 

det. Vi förespråkar en dialog med brukarna inom hemtjänsten för att ta fram 

förbättringsförslag i den fysiska miljön. När det kommer till möjligheter att komma 

ut behöver detta förbättras och vi vill se att en åtgärdsplan ska tas fram för att se 

hur detta kan införlivas.    

 

8.3 Individ- och familjeomsorgen 
 

Den del inom individ- och familjeomsorgen som handhar försörjningsstöd, 

familjerådgivning, familjerätt, öppenvårdsinsatser och missbruk heter Individ- och 

familjeomsorgen (IFO). De ger tillstånd och utövar tillsyn enligt 

alkohollagstiftningen.  

 

8.3.1 Stoppa organiserat bidragsfusk 
 

Ockelbo befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation. Samtidigt får vi 

rapporter om att kriminella element har riktat in sig på våra välfärdssystem, i 

strukturell och organiserad form. För att fortsatt kunna bedriva vår 

kärnverksamhet med hög kvalitet behöver vi göra hårda prioriteringar. Att fusk 

med försörjningsstöd förekommer i varierande utsträckning ser vi tydligt i övriga 

landet. För att komma tillrätta med detta i kommunen vill vi undersöka 

möjligheten att anställa handläggare (FUT) som exempelvis följer upp felaktiga 

utbetalningar för försörjningsstöd. Dessa arbetar med kontroller och hembesök 

och liknande för att säkerställa att felaktiga utbetalningar återbetalas. 

Andra jämförbara kommuner har infört detta med stora ekonomiska framgångar 

och även med effekten att försörjningsstödet har minskat. Minst lika viktiga är 

signalerna om att man otillbörligen inte kan tillförskansa sig skattemedel genom 

fusk på detta vis. 
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8.3.2 Försörjningsstöd som levebröd är inte hållbart 

 

Försörjningsstöd är att betrakta som ett viktigt skydd. Men understrykas bör, 

detta ekonomiska bidrag ska vara en tillfällig lösning när inga andra möjligheter 

finns. Vidare har varje enskild individ ett eget ansvar att försöka bryta sitt 

bidragsberoende. Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett 

akut problem. Alltför vanligt har det blivit att särskilt människor från andra länder 

passiviseras och fastnar i ett bidragsberoende. Kravlöshet är inte att bry sig, utan 

det splittrar samhället. Kommunen måste ändra attityd till försörjningsstödet och 

tydligare kommunicera ut att det är en tillfällig lösning och att tydliga krav på 

motprestationer finns från kommunens sida. Vi ser positivt på olika former av 

tvingande aktiviteter, utan att konkurrera med andra verksamheter eller företag, 

som också kan öka möten mellan människor och främja språkutvecklingen.  

 

8.3.3 Familjerådgivning 

Det kan uppkomma svårigheter i livet som ger ett särskilt behov av stöd. Vid 

separation, skilsmässa eller svårigheter med att prata med varandra i en relation 

kan livet kännas tungt. Likaså vid mycket gräl och bråk inom familjen. 

Familjerådgivning kan i dessa situationer vara väldigt viktigt för familjer. Detta kan 

förebygga en eventuell separation/skilsmässa, bryta destruktiva/negativa 

familjemönster eller förbättra kommunikationen inom familjer. 

Utifrån ett barnperspektiv så har alla barn rätt till båda sina föräldrar. 

Familjerådgivningen kan vara behjälpliga med att, utifrån barnets bästa och så 

långt det är möjligt, stödja kontakten mellan barn och respektive vårdnadshavare. 

Därmed kan barnets kontakt med båda vårdnadshavarna främjas, trots en 

separation. De kan även stötta vårdnadshavarna så att de, trots separation, 

etablerar en så god kontakt med varandra som möjligt.  

Vi vill verka för att den som behöver kommunens råd, ska få det. För att hjälpa 

familjer i krissituationer och minska risken för splittring av dessa, ska en väl 

utbyggd familjerådgivning samt familjestöd utan långa väntetider finnas 

tillgänglig.  
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8.3.4 Samverkan 

Pedagoger, lärare och annan personal som jobbar med eller kring barn och 

ungdomar är idag ofta både stressade och psykiskt utmattade. Många ur 

personalstyrkan vittnar om kulturkrockar och språksvårigheter som blir oerhört 

betungande för dem. Inte minst eftersom detta ofta försvårar kontakten med 

föräldrar eller annan vårdnadshavare. 

I Ockelbo är socialnämnd och utbildnings- och kulturnämnd uppdelat i två olika 

nämnder vilket innebär att man har vitt skilda förvaltningar. I mindre kommuner 

kan dessa verksamheter stå inom samma nämnd, vilket underlättar samverkan 

mellan områdena. Både socialtjänsten och skolan har ofta kontakt med samma 

kommuninvånare. Vår uppfattning är att en tätare kontakt och ett närmare 

samarbete mellan dessa instanser skulle kunna resultera i att det förebyggande 

arbetet utvecklas i positiv riktning. 

Om all berörd personal som arbetar med barn och unga delges aktuell och icke 

sekretessbelagd information (gällande till exempel varningstecken och 

beteendestörningar hos barn och unga) så kan insatser sättas in i god tid. Vi kan 

inte nog betona betydelsen av lagstiftningen om anmälningsplikt gentemot 

socialtjänsten, vid oro för barn- och unga. Inom verksamheten måste stöd till de 

anställda finnas tillgängligt. Detta för att de anställda också ska våga ta steget att 

anmäla om grund till misstankar och oro finns. 

 

8.3.5 Tidiga insatser mot missbruk 

Den som hamnat i ett missbruk klarar sällan att bryta det på egen hand. Effektiv 

och kompetent hjälp är avgörande för att bryta missbruk och för att återföra den 

drabbade till ett värdigt liv. Missbruk innebär ett stort personligt lidande för den 

drabbade och vederbörandes anhöriga. Dessutom medför ett fortlöpande 

missbruk enorma kostnader för samhället. Insatser i tid kan minska riskerna att 

missbruket går utom kontroll. 
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Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är 

förekomsten av andelen elever som både i årskurs 9 och under andra 

gymnasieåret testat narkotika väldigt stor. År 2005 hade 16,8 procent av pojkarna 

och 12,7 procent av flickorna under andra året på gymnasiet testat droger. År 

2016 hade 20,9 procent av pojkarna och 14,0 procent av flickorna gjort 

detsamma. 

Missbruk av alkohol och narkotika är ett stort problem runt om i hela landet där 

även det dolda missbruket är omfattande. Nämndens utmaning är därför att i tid 

hitta ungdomar som befinner sig i riskzonen att utveckla missbruk för att 

motverka social utslagning, familjetragedier, sjukdom och självmord. 

Socialtjänsten bör därför ha ett brett samarbete med skola och skolhälsovård, inte 

minst när det gäller arbetet med drogtester i skolan. Genom att öppna upp för 

nya samarbeten med skolorna möjliggöra att fler gränsöverskridande processer 

stimuleras. 

Ett konkret handlingsprogram bör enligt oss tas fram där socialtjänsten 

tillsammans med skolorna utarbetar rutiner och aktiviteter för tidig upptäckt av 

barn i riskzonen. Detta skulle innebära en vinst både för barnen och deras 

familjer, men också en samhällsvinst ekonomiskt då socialtjänsten i förlängningen 

skulle kunna undgå dyra kostnader för exempelvis behandlingshem, stödprojekt 

och framtida försörjningsstöd. 
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8.4 Våra förslag: 
 

 Kommunen skall anställa en äldrekurator. 

 

 Kommunen ska verka för valfrihet och mångfald inom äldreomsorgen. 

 

 Arbeta aktivt mot organiserat bidragsfusk. 

 

 Mäta nattfastan inom hemtjänsten. 

 

 Stärka kunskapen och det förebyggande arbetet gentemot undernäring hos 

äldre. 

 

● Stärka arbetet mot psykisk ohälsa. 

 Ta fram en kommunal handlingsplan för att upptäcka missbruk och 

självskadebeteende i tid. 

 

 Stärka det förebyggande arbetet genom bättre samverkan mellan individ- 

och familjeomsorgsnämnd och kunskapsnämnd. 

 

 Stärka kommunens familjerådgivning för att motverka långa väntetider. 

 

 Främja valfrihet och mångfald, gällande olika driftsformer, inom vård och 

omsorg 
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9. Västra Gästrikslands Samhällsbyggnadsnämnd 
 

9.1 Samhällsbyggnadsnämnden i korthet  

Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter inom 

samhällsbyggnad. Sådana verksamheter kan till exempel vara: 

 Lantmäteri- och bygglov 
 

 Översikts- och detaljplanering 
 

 Tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
 

 Skolskjuts och färdtjänst 
 

 Vägar och trafiksäkerhet 
 

 Fastigheter och bostadsförsörjning 

 
 

9.1.1 Bostadsbyggande  

Utbyggnad och utveckling av bostäder ska fortsätta i den takt som behövs för ett 

hållbart och välmående samhälle. Behovet av nya bostäder, främst 

flerbostadshus, i Ockelbo växer tillsammans med intresset för att genomföra 

dessa planer. Tillväxten ska dock ske med förnuft. En ökning av antalet bostäder 

ska också speglas i motsvarande utbyggnader av barnomsorg, skolverksamhet, 

sjukvård och omsorg. Trygghet och familjeperspektiv ska genomsyra byggandet 

och boendemiljön, där olika träffpunkter kan öppna upp för gemenskap, 

integration och kontakt mellan generationer. 

Vi vill ha en kommun med blandade boendeformer och stort fokus på gröna ytor. 

Kommunen ska upplevas tilltalande för människor oavsett ålder, köpkraft eller 

familjesituation. Det ska finnas en mångfald som gör att flyttkedjor kan 

upprätthållas och att fler vill stanna kvar i vår kommun. Privatpersoner bör också, 

enligt oss, ha en större frihet att anpassa sina bostäder efter moderna behov. Det 

innebär att vissa delar av byråkratin måste förändras. Vi vill därför påbörja 

diskussioner och uppdra åt tjänstemännen att se över de befintliga stadsplaner 
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som finns i kommunen. Vid behov skall dessa anpassas för att utöka flexibiliteten 

för privatpersoner. 

 

9.1.2 Öka tillgängligheten för de med funktionsvariation 
 

Alla medborgare har rätt att kunna använda kommunens faciliteter, parker och 

övriga rumsliga sfärer. Därför är det av största vikt att kommunen arbetar aktivt 

för att öka tillgängligheten för de som har störst behov av det. 

Tillgänglighetsanpassning skall i största möjliga mån försöka tillgodoses för 

medborgarna. Ett arbete med en prioriteringsplan bör snarast tas fram av 

kommunen.  

  

9.1.3 En översyn av trafiknätet 
 

Ockelbo behöver väl fungerande kommunikationer och infrastruktur för att kunna 

växa. Ett stärkt samordningsarbete med berörda parter bör införas, för att på ett 

ännu bättre sätt tillvarata Ockelbos intressen i regionen. Vi måste också se till att 

vårda vårt befintliga vägnät. Uppkomna skador eller undermåliga sträckor skall 

anmälas skyndsamt till Trafikverket. Vi måste skapa bättre förutsättningar för 

trafiken, inte motverka den. Om människor ska välja Ockelbo som bostadsort 

behöver stort fokus läggas på att människor kan transportera sig - oavsett om det 

är med bil, cykel eller kollektivtrafik.  

 

9.1.4 Vattentillgång och förbrukning 
 

Den värme och torka som kan drabba Sverige, vilket vi såg sommaren 2018, 

påverkar även vattenleveransen i kommunen. Under varma perioder används mer 

vatten än vanligt och vattentillgången kan bli begränsad. Under sommaren 

sjunker också grundvattennivåerna och de fylls inte på förrän höst och vinter. 

Kapaciteten hos vattenkraftverken är givetvis begränsad för rening och 

produktion av dricksvatten. Detta ställer krav på tydliga riktlinjer och direktiv från 

kommunens sida vad som gäller för kommunens vattenförbrukning. Både för 
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långsiktiga och proaktiva informationskampanjer som för mer akuta lägen. Vi vill 

att vattentillgången i Ockelbo långsiktigt ska säkerställas genom adekvata 

åtgärder, tillsammans med Gästrike Vatten. 

 

9.1.5 Miljöstrategiska programmet 
 

Det nya miljöstrategiska programmet kommer, likt Gävle kommuns, att ha en hög 

ambitionsnivå kring kommunens målinriktningar. Vi ser alla satsningar på miljön 

som positiva, men är oroade över hur detta kommer påverka andra verksamheter, 

när kostnaderna kopplade till styrdokumentet ökar. Dessutom finns risk att 

programmet medför för höga trösklar och/eller undanträngningseffekter för 

företag som vill etablera sig i kommunen. Vidare kan alltför höga krav i 

upphandlingen leda till ökade kostnader.  

Vi vill därför effektivisera det miljöstrategiska programmet för att nå en bättre 

balans. De miljökrav som leder till störst förbättringar på miljön ska i så lång 

utsträckning som möjligt vara kvar. Varje fråga måste belysas utifrån nytta på 

miljö, kontra nödvändiga satsningar i skola och omsorg.   
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9.2 Våra förslag 
 

● Kommunen ska intensifiera arbetet för att fler lokaler i kommunen ska 

anpassas till personer med funktionsvariation genom att kommunen intar 

en mer aktiv roll i förhållande till fastighetsägare i syfte att bättre tillvarata 

befintliga och eventuella nya offentliga stöd för lokalanpassning. Detta kan 

ske genom att statsbidrag som riktas till tillgänglighetsanpassning i sin 

helhet subventionerar strategiskt viktiga tillgänglighetsåtgärder, såväl i 

kommunala som privata byggnader. Därtill ska en plan tas fram för att 

identifiera lämplig prioriteringsordning. 

 

● Kommunen ska när det gäller nybyggnation särskilt beakta den lokala 

byggnadstraditionen och inta ett kulturmiljöperspektiv när det kommer till 

utformningen den fysiska miljön. 

 

● Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att säkerställa vattentillgången i Ockelbo 

långsiktigt. I arbetet bör riktlinjer för vattenanvändning ses över i samverkan 

med relevanta myndigheter. 

 

● Det miljöstrategiska programmet ska effektiviseras - för att ta hänsyn till 

kommunens ekonomi/näringslivet och istället prioritera de åtgärder med 

störst avkastning för miljön. 
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10. Valnämnden 
 

Valnämnden har det yttersta ansvaret för att genomföra val och därigenom 

säkerställa demokratin i Ockelbo kommun. Man ansvarar förutom för de allmänna 

valen vart fjärde år och för valet till Europaparlamentet vart femte år. 

Kommunens alla partier ska vara representerade i nämnden. 

Valnämnden har ett viktigt uppdrag i en kommun som Ockelbo att säkerställa att 

medborgarna kan rösta och har enkel tillgång till vallokaler och förtidsröstning för 

att kunna avlägga sin röst och således påverka det demokratiska utfallet i 

kommunen. 
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11. Lokala aktörer 
 

11.1 Ockelbogårdar AB 
 

Ockelbogårdar är ett allmännyttigt bostadsföretag. De tillhandahåller hyresrätter 

och seniorboenden i kommundelarna Ockelbo, Jädraås, Åmot och Lingbo. 

Hyresrätterna ska fungera som en kärna i kommunen och vara ett fullt fungerande 

komplement till marknadens alternativ i form av egna hem. Det är viktigt att 

kommunens bostäder har en skälig hyressättning och samtidigt hålls efter 

standardmässigt. Detta för att både vara attraktiva och minska risken för att 

hyresrätten som boendeform tappar sin status och viktiga roll i kommunen. 

Människor behöver ibland bostäder utan att betala dyra pengar i kontantinsatser. 

Dels för att de kan sakna medel, dels för att man under kortare boendelösningar 

inte vill äga sitt boende utan istället nyttja hyresrättens flexibilitet. Vi vill att 

hyresrätterna skall spridas ut på de olika kommundelarna och inte bara 

koncentreras till centrum. Kommunen skall verka för att en del av hyresbeståndet, 

med eftersatt underhåll, ska kunna överlåtas till privata aktörer på marknaden.  

Det skall också från kommunens sida finnas en god beredskap för att bygga fler 

bostäder. Avslutningsvis, då Ockelbogårdar har eftersatt underhåll i 

fastighetsbeståndet, vill vi undersöka möjligheten till nya ägardirektiv. 

 

11.2 Bionär närvärme AB 
 

Gävle Energi Närvärme AB och Ockelbo Fjärrvärme AB fusionerade 2006 med 

Bionär Närvärme AB. Älvkarleby Fjärrvärme AB gick därefter ihop med Bionär 

Närvärme AB under 2009. Bolaget ägs av Gävle Energi, Ockelbo och Älvkarlebys 

kommuner. Bolaget har fjärrvärme från biobränsle och fungerar således som ett 

starkt alternativ till att använda fossila bränslen. Ockelbo kommun äger 24 % av 

bolaget. Vi ser positivt på det miljöarbete bolaget bedriver. De verkar för att olje- 

och elberoendet ska minska, i både små och medelstora värmeanläggningar. 

Istället skall det ersättas med miljövänligt biobränsle.  
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11.3 Gästrike vatten 
 

Gästrike vatten ansvarar för drift av det kommunala dricksvattnet i Ockelbo 

kommun. Dess vattentjänster finansieras via avgifter. Det är kunden i kommunen 

som betalar. Inga skattepengar används. Det är olika förutsättningar för de fem 

kommuner som nyttjar Gästrike vattens tjänster. Det är av dessa kommuner en 

betydligt lägre del av Ockelbos kommuninvånare som är anslutna (36 procent mot 

mellan 85 och 94 procent i övriga kommuner). En mindre kommun med utspridd 

bebyggelse har även till exempel mer ledningsnät att sköta än en tätort. Eftersom 

färre personer samtidigt är med och delar på kostnaden blir kostnaden för 

Ockelbos invånare högre. Det finns enligt oss fördelar i att effektivisera och 

underlätta för Ockelbos invånare att investera i att koppla in sig till Gästrike 

vatten.  

 

11.4 Före detta Inköp Gävleborg  
 

Genom någon form av samarbete (exempelvis inom ett nytt nätverk), med tydliga 

och goda strukturer, bör det skapas förutsättningar för Ockelbo att även framgent 

kunna genomföra upphandlingar säkert och resurseffektivt. Vi ser det som viktigt 

att ledorden ansvar för våra skattemedel, rättssäkerhet och effektivitet efterlevs i 

kommunens upphandlingar även i framtiden. Eftersom en stor del av kommunens 

verksamhet idag upphandlas från andra kommuner (bland annat kundservice och 

juridiska tjänster) är det ett område av stor vikt att sköta på ett ansvarsfullt sätt 

gentemot medborgarna och att de tjänster som upphandlas håller en god kvalitet. 

 

11.5 Wij Trädgårdar  
 

Sedan 2018 har Ockelbo kommun tagit över den icke kommersiella delen av Wij 

Trädgårdar. Verksamheten hade dessförinnan gått med förlust under flera år. Vid 

sidan om ett stöd på 3 miljoner kronor förvärvades Wij Trädgårdar för ytterligare 

3 miljoner. Under 2019 övertogs fastigheter, drift av skötsel och parker mm. Vi ser 

Wij Trädgårdar som ett positivt inslag i kommunen men att det inte kan ske till 

vilket pris som helst. Att ta pengar från utbildningssektorn och driva en 

ekonomiskt icke gynnsam verksamhet är enligt oss inte en försvarbar prioritering. 
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Det kommer på sikt att kunna påverka både personalsituationen och 

klasstorlekarna. Vår ståndpunkt är därför att kommunen skall verka för att Wij 

Trädgårdar snarast skall tas över av privat aktör.  
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12. Ekonomiska sammanställningar 
 

12.1 Driftbudget nämnder och styrelse 
 

            Nettokostnader (tkr) 2022 2023 2024 

Kommunstyrelse 80 416 82 242 83 306 

Utbildnings- och kulturnämnd 169 171 172 419 175 506 

Socialnämnd 155 367 158 756 161 609 

Revision 787 802  817 

Valnämnd 100 50 0 

Summa 405 841 414 269 421 238 
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       12.2 Driftbudget skillnad mot styrande 
 

       Nettokostnader (tkr) Styrande 2022  Vår budget 

2022 

Kommunstyrelse  

(varav VGS) 

80 416 - 4300 

(-400) 

Utbildnings- och kulturnämnd 169 171 4 000 

Socialnämnd 155 367  300 

Revision 787 0 

Valnämnd 100 0 
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13.1 Tabell: Resultatbudget 2022 och plan 2023–2024 
 

                      (tkr) 2022 2023 2024 

Kostnader -407 032 -404 205 -415 699 

Avskrivningar -12 637 -12 993 -13 309 

Verksamhetens nettokostnader -419 669 -417 198 -429 008 

Skatteintäkter 280 907 292 501 302 187 

Slutavräkning 1 115 - - 

Utjämning och statsbidrag 142 869 140 495 141 704 

Summa skatter och statsbidrag 424 891 432 996 443 891 

Finansiella intäkter 1 100 1 100 1 100 

Finansiella kostnader -2 000  -2 000 -2 000 

Finansnetto -900 - 900 - 900 

Årets resultat 4 322 14 898 13 984 

Resultat i procent av intäkter 1,0 % 3,4 % 3,2 % 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-28 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 140 Dnr 2021/00548  

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

Ärendebeskrivning 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Förutsättningar 

Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2022 – 2024   
 

Fastställd budgetram 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 82 216 83 961 85 473 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
Sammanfattning 

Budget 2022 
Tillkommande behov (belopp i tkr) 

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

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens mätbara mål 
KS 22-24 
Taxekatalog KS 2022 
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2021-09-28 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Inlägg 
Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) 
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 Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till års- och flerårsbudget 
2022-2024 

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

Sammanfattning av ärendet 
Konsekvenser utifrån fastställda ramar 
Förutsättningar 

Utgångspunkt fastställda ramar enligt flerårsbudget 2022 – 2024   
 

Fastställd budgetram 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 82 216 83 961 85 473 

 
Tillkommande områden och förändringar att lyfta till diskussion 
Sammanfattning 

Budget 2022 
Tillkommande behov (belopp i tkr) 

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

                         

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

Datum 
2021-09-21 

 
KS 1.1.1.5 
2021/00548 

Sida 
2(4) 

 

 

Ärendet 
Översiktsplan och löpande planarbete 

Den nya översiktsplanen finns inte med i budgeten och här skulle vi behöva 
ett tillskott för 2022 om 450 tkr och 2023 om 490 tkr. Detta ska ses som ett 
ettårigt tillägg för respektive år. Samtidigt som det löpande planarbetet också 
kostar mer än vad vi har budgeterat. Uppskattat kommer det behövas minst 
300 tkr/år här löpande, förmodligen mer. 
 
Utbyte av förtroendevaldas iPads 

Det senaste årets pandemisituation har gjort att politikens arbetssätt har 
digitaliserats i snabb takt och de iPads vi har börjar bli slitna. Eftersom de 
iPads som används idag är avbetalade har vi just nu relativt låga 
driftskostnader på dessa. I och med ett byte till nya enheter kommer 
kostnaderna åter att öka. Totalt rör det sig om knappt 80 enheter och den 
årliga totala kostnaden inkl. hyra, licenser, drift och hantering av dessa 
uppskattas att öka med ca 250 tkr. Till detta kommer vid själva utbytet 
engångskostnader om ca 50 tkr  
 
Dataskydd och Informationssäkerhet 

För att kunna möta kraven som ställs på informationssäkerhet i vår alltmer 
digitaliserade vardag behöver Ockelbo kommun tillföra resurser för att 
kunna etablera ett ramverk och bedriva ett systematiskt arbete inom området. 
Idag har vi ett samarbete med Hofors och Gävle kommuner inom 
Dataskydd/GDPR. Under 2021 görs ett arbete för att se över denna 
samverkan och möjligheter att utöka den att omfatta även 
informationssäkerhet. Detta kan eventuellt leda till en viss ökning av de 
befintliga kostnader vi har för samverkan idag och det ser ut att behövas 
minst 200 tkr ytterligare i budget här. 
 
E-arkiv 

Projektet E-arkivet har varit på gång under några års tid men det är först nu 
vi börjar se kostnaderna av det. Här finns ett avtal om samarbete med Gävle 
kommun med både fasta och rörliga kostnader. Baserat på utfallet så här 
långt kommer finns ett behov om ytterligare 400 tkr i utökad ram här.    
 
Folkhälsa och kommunalberedskap 

Kommunalberedskap år ett område som vuxit de senaste åren. Då tjänsten 
som nu finns är delad mellan folkhälsa och säkerhet/beredskap har 
folkhälsoarbetet fått stå tillbaka. Här skulle det behövas en utökning med 20-
30% för att fördela arbetet på fler huvuden och för att stärka upp.  
 
Gästrike räddningstjänst  

En ny förbundsordning är på gång och med det kommer ökade kostnader för 
Ockelbo med ytterligare 200 tkr/år. 
 
Överförmyndarna  

Äskandet avser ökade kostnader för gemensamadministration och kommer i 
separat ärende. För Ockelbo innebär det en ökning med 150 tkr/år. 
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Integration/arbetsmarknad 

Stor osäkerhet råder inom det här området. I nuläget kommer det få ny 
nyanlända till integrationsenheten vilket innebära ett stort intäktsbortfall 
både innevarande år och under kommande år. Där till kommer ett hårt tryck 
på arbetsmarknadsenheten. Utöver det upphör två stora projekt vilket innebär 
att vi tappar finansieringen av två tjänster från sommaren och framåt. För 
2022 innebär det ett tapp på 600 tkr, se mer i separat bilaga. 
 
Övrigt att beakta  
 

Information & kommunikation 

Hemsida och Intranät bygger idag på en gammal plattform som kommer att 
behöva åtgärdas inom kort. Oavsett om vi väljer att uppgradera i samma 
miljö eller upphandla en ny plattform innebär det förutom det tekniska 
arbetet att allt innehåll måste manuellt läggas på nytt. Detta är ett 
tidskrävande arbete såväl i planeringsstadiet som i själva utförandet. 
 
I september 2020 infördes kraven från Webbdirektivet på kommunens 
befintliga verktyg för bland annat webb, film, blanketter och e-tjänster. I de 
tillgänglighetsredogörelser som kommunen gjort på de här verktygen 
framgår det att vi har ett antal kända brister som kommer att behöva åtgärdas 
för att uppfylla lagen. Även detta är tidskrävande arbete. 
 
Vi har sedan ett antal år en e-tjänsteplattform med e-tjänster där invånare, 
företagare, besökare kan utföra ärenden. Det är allt ifrån ansökning om 
förskoleplats eller skolskjuts till signering och hantering av avtal kring 
elevdatorer, medborgarförslag och vigselhantering. 
 
Sedan 2019 har vi också en plattform för Interna e-tjänster, där målgruppen 
är chefer och medarbetare. Här finns en stor potential att effektivisera och 
kvalitetssäkra ärendeflöden inom kommunen och på så vis spara pengar i 
kärnverksamheterna. 
 

Sanering Frankssons 

Sanering av den förorenade marken vid Frankssons såg har tidigare planerats 
till 2020 men har skjutits i tiden. Saneringskostnaden finns inte med i budget 
för perioden och kommer när den blir aktuell att riskera att belasta driften. 
Med hur mycket är i nuläget väldigt osäkert. 

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

Wij fastigheter 3 000 1 000 

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

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

Färgkopia 5

Fax 3

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

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

Svart/vit A4 Färg A4

Gratis 7 kr / sida

50 kr 7 kr / sida

2 kr / sida 7 kr / sida

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

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

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

400

200

400

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

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas

Stora Vänortsrummet

Musikrumnmet

Gläntan

Taxor för kopiering och fax

Tomtpriser

Felparkeringsavgifter

Lokalhyror
Lilla Vänortsrummet

Avgift för utlämnande av kopia på allmän handling

Sida 1-9

Sida 10

Sida 11 -
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Gäller från 2013-01-01

Plats Kr / år Kr / mån Kr / dag

1 - 5 - 1 200 185

6 4 000 1 500 200

7 9 000 - -

Kr / år Kr / mån

1 500 300

10 000

Torghandelstaxa

Upplåtelsens ändamål

Marknadsstånd 9-16 kvm

Marknadsstånd 25 kvm

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

VA-Taxa

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

Taxa för Brandskyddskontroll samt Sotningstaxa

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

Kiosk/vagn med bygglov 28 kvm

Elavgifter

10 A 230 V

16 A 400 V

För dagsplatser är elanslutning till 230V inkluderat i priset.

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

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

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

Färdtjänsttaxa i Gävleborgs län
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OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2023 - 2024
Sammandrag driftbudget nettokostnader

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024

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

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

AME/Integration

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

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

Teknikområdet

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

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

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

Flerårsbudget 2023 - 2024

Sammanställning totalt -  års- och flerårsbudget 2022 - 2024

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

Kapitalkostnad 16 571      15 884      16 694      17 294      17 000      

Personalkostnad        39 097           43 386           46 599           47 764           48 958    

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

0 90 758      80 506      -            -            85 473      

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

Separata beslut sen tidigare

Wij Fastigheter 3 000        1 000        

Gång och Cykelplan 2 350        

Total investeringram 12 250      7 900        6 900        

Sammanställning
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OCKELBO KOMMUN
Kommunstyrelsen Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2023 - 2024

Investeringsbudget

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

Ospecificerat           600              600              600              600    

Administration           300              300              300              300    

Fastigheter 6 000      6 000      6 000      6 000      

Wij Trädgårdar 4 500      3 000      1 000      

Gång och Cykelplan 1 800      2 350      

Totalt -           13 200    12 250    7 900      6 900      

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

Avvikelse 6 300 -     -              1 000 -     -              

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan
Beskrivning

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

Investering 2021 - 2023
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KOMMUNSTYRELSENS MÄTBARA MÅL 2022 

Trygga kompetensförsörjningen 

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

Mål Mätbart mål  

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

Sjuktal, Uttag av friskvårdspeng. 
Medarbetarenkät – aktuella mätetal 

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

Ett övergripande mål. 

Värna miljön 

I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar. 

Mål Mätbart mål  

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande. 

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

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

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

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

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

Mål Mätbart mål  

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

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

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

Underlätta möjligheterna för företag att etablera 
sig i kommunen. 

Det ska finnas minst en tomt för företagsetable-
ring 

En tomt ska årligen finnas tillgänglig för före-
tagsetableringar. 

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) har 
ökat. 

PTS (Post- och telestyrelsen) årliga mätning 

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

Skapa större delaktighet, dialog och kommuni-
kation kring trygghetsfrågor 

Vilka/antal forum som skapats 

Vad säger utvärderingar om  hur deras syfte 
uppnåtts? 

En kartläggning av befintliga arbetssätt/metoder 

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

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

Mål Mätbart mål 

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

Mäts via inbyggd funktion för nöjdhetsindex 
samt via utvärdering. 

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

Torgför Ockelbo 

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

Mål Mätbart mål 

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

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

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

Besök på ockelbo.se och Visitockelbo.se 

Öka antalet följare i sociala medier. 

Öka räckvidden och interaktionen i sociala me-
dier. 

Öka besöken på webben, samt e-tjänster 
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Ständiga förbättringar 

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

Mål Mätbart mål  

Förbättra dialogen med företagare. 

Företagsklimatet i kommunen enligt svenskt nä-
ringslivs mätning 

Företagsklimatet i kommunen är enligt svenskt 
näringslivs mätning 

• Den bästa kommunen i länet varje år 

• Bland de 100 bästa i landet varje år  

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

Antalet arbetslösa i arbetsförmedlingens offici-
ella statistik. 

Arbetslösheten ska årligen minska. 

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

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

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

Analys och uppföljning av medborgarundersök-
ning 2019 enligt handlingsplan. 

Nästa medborgarundersökningar genomförs 
2021. 

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

Upprättad säkerhetspolicy 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 33 Dnr 2021/00308  

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2021-09-16. 

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-09-16 

Referens 
SOC 2021/00308  
 

  

 
 Socialnämnden 

 

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

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

1. Förslag till mätbara mål godkänns 

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

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

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

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

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

 
SOC 2021/00308 

Sida 
2(3) 

 

 

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

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

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

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

 
 
Övrigt 

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

- Utöver detta önskas en uppräkning som motsvarar minst 
övriga kostnadsökningar tex löneökning om runt 2 % 
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Avgifter 

När det gäller Socialnämndens taxekataloger föreslås följande 
förändring/uppräkningar; 
 

- Omvårdnadstaxan räknas upp enligt gällande 
prisbasbelopp/maxtaxa 

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

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

 

 
Investeringsbudget 

Socialnämnden äskar 300 tkr i investeringsbudget för år 2022. 
 
Målbeskrivning 

Se bilaga 
 

Johan Callenmark 
Socialchef 

 
 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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2021-09-07 
 

 

SOCIALNÄMNDEN 
 
VERKSAMHETSBESKRIVNING UPPDRAG OCH UTMANINGAR INFÖR BUDGETPERIODEN 
2022 - 24 

Politisk verksamhet 

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

Konsumentrådgivning 

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

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

Alkoholprövning 

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

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

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

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

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

 
 
Vård, behandling och service 

Verksamhetsbeskrivning 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Utmaning 

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

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

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

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

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

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2022-2024

Driftsbudget
nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

Nämndverksamhet 355           427           429           431           439           

Konsumentrådgivning 170           200           201           202           205           

Alkoholprövning 18 -            -             -             -             -             

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

Familjerådgivning 308           300           301           303           308           

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

Summa 148 377    151 260    154 567    157 946    160 789    

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

Specifikation 2020 2021 2022 2023 2024

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

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

Förebyggande verksamhet 11             50             50             50             51             

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

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

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

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

Handläggarenheten 2 607        2 641        2 652        2 665        2 713        

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

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

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

Hemsjukvård 11 338      12 447      13 283      14 295      14 552      

LSS 29 022      29 300      29 417      29 565      30 098      

Socialpsykiatri 2 391        2 668        2 678        2 692        2 741        

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

Flerårsbudget 2022-2024

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Driftsbudget 2020 2021 2022 2023 2024

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

Kostnader 169 400      167 807      171 246      174 089      

Netto 148 377      151 260      154 567      157 946      160 789      

Investeringsbudget -               300             300             300             300             

Kapitalkostnad 8                 10               10               11               11

Personalkostnad        104 232           108 563           110 771           112 611           112 611    

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

Driftsbudget, budgetram 154 567      157 946      160 789      

Investeringsbudget, budgetram 300             300             300             
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OCKELBO KOMMUN
Socialnämnden Årsbudget 2022

Flerårsbudget 2022-2024

Investeringsbudget

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

Övergripande 300           300           300           300           

Totalt -             300           300           300           300           

Ram 300           300           300           300           

Avvikelse -             -             -             -             

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

Årsbudget 2020
Nyckeltal Flerårsbudget 2021 - 2022 
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SOCIALNÄMNDENS MÄTBARA MÅL 2022 
 

Ständiga förbättringar 

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

Mätbara mål        Mätetal Utfall 

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

 

 

-  
 
 

 
 

 
 

 

Aktualisera värdegrunden 
(värdegrundsarbete)  

 

 

 

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

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

 Underlätta och uppmuntra samtliga 
medarbetare till kompetensutveckling 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

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

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

 

Utveckla teknikstöd för medarbetare 
 

Befintlig eller ny teknik 
skall fungera felfritt 

 

Utbilda i användandet av teknik. 

  

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

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

Mätbara mål Mätetal Utfall 

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

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

Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen 

 

Mätbara mål 
Mätetal Utfall 

Sprida goda exempel från våra 
verksamheter i media. 
 
 
 
 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 34 Dnr 2021/00311  

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Johan Callenmarks tjänsteskrivelse 2021-09-16. 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-09-16 

Referens 
SOC 2021/00311  
 

  

 
 Socialnämnden 

 

Taxekatalogen 2022 

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

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

Ockelbogårdars höjning för 2022 – 1,5 % 
                       

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

Johan Callenmark 
Förvaltningschef 
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    SOCIALNÄMNDEN TAXOR 2022

OMVÅRDNADSTAXA Gäller från 2022-01-01

Nivå Antal timmar 
per månad

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

AVLÖSARSERVICE Gäller från  2019-01-01

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

TRYGGHETSTELEFON Gäller från 2017-01-01

Avgift för trygghetstelefon 275   kronor/månad Samma

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

MATAVGIFT Gäller från 2020-01-01

Matdistribution Hemtjänst 65   kronor/portion

Lunch Trygghetsboende 65   kronor/portion

Lunch Daglig verksamhet 50   kronor/portion

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

Mat 115   kronor/dag Samma

Vårdavgift (endast SoL) 110   kronor/dag

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

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

300 kronor för varje påbörjad månad

 - ingen avgift 

DAGVÅRD - DEMENTA Gäller från 2021-01-01

Mat 80   kronor/dag

Dagavgift 0   kronor/dag

TRANSPORT AVLIDEN

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

SÄRSKILT BOENDE BYSJÖSTRAND
Gäller från 2022-01-01

Hyra
Lägenhet kvm 2022

26 4 533

29 4 857

32 5 181

41 6 151

48 6 905

58,5 8 036

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

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

Madrass valfritt 50 kronor/månad

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

PARBOENDE

Hyra

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

Hälso- och sjukvård som ges i hemmet.

Boende i ordinärt boende

Boende i särskilt boende

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

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

Hyra lägenhet Gärdesvägen

Kvm 2022

34,5 5 292

38,0 5 600

SERVICEBOSTAD

Hyra lägenhet i anslutning till Servicebostad

Kvm 2022

46,3 5 407

Gäller från 2020-01-01

Hyra 3 800   kronor/månad Samma

Mat 3 500   kronor/månad

KORTTIDSVISTELSE FÖR BARN LSS Gäller från 2021-01-01

Mat Per tillfälle 80   kronor Samma

FAMILJERÅDGIVNING Gäller från 1995-01-01

Avgift familjerådgivning 100   kronor/besök

Köp av plats i annan kommun eller hos privat vårdgivare 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 35 Dnr 2021/00310  

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

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

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-09-16 

Referens 
SOC 2021/00310  
 

  

 
 Socialnämnden 

 

Uppräkning av alkoholtaxan 2022 

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

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

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

Stadigvarande slutet sällskap

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

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

Grundavgift baseras på serveringstid Avgift i kronor

250 001 - 500 000 4 589

Serveringstid till klockan 24:00 1 530

Serveringstid till klockan 01:00 3 059

Serveringstid till klockan 02:00 4 589

Rörlig avgift baseras på årsomsättning i kr Avgift i kronor

              - 250 000 3 059

500 001 - 1 000 000 6 118

1 000 001 - 2 000 000 9 178

2 000 001 - 3 000 000 10 707

3 000 001 - 4 000 000 12 365

4 000 001 - 5 000 000 14 022

5 000 001 - 6 000 000 15 679

6 000 001 - 7 000 000 17 336

7 000 001 - 8 000 000 18 992

8 000 001 - 9 000 000 20 650

9 000 001 - 10 000 000 22 306

Grundavgift Avgift i kronor

För näringsidkare och vid cateringverksamhet 1 913

Föreningar och klubbverksamhet 1 211
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Folkölsförsäljning

Serveringstillstånd

Fast tillsynsavgift Avgift i kronor

För helt kalenderår per försäljningsställe 1 275

Nytt försäljningsställe som startar efter den 1 juli 765

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

Avgift Avgift i kronor

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

Stadigvarande cateringtillstånd inkl kunskapsprov 8 923

Stadigvarande utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 4 461

Stadigvarande tillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme 4 461

Bolagsändring 5 099

Särskilt tillstånd för provsmakning vid 
tillverkningsställe inkl kunskapsprov 6 373

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

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

6 373

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

7 648

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

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

1 530

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid 1 913

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang 
inkl kunskapsprov 3 824

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 59 Dnr 2021/00158  

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

Ärendebeskrivning 
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 
flerårsbudget 2022-2024 på ram med konsekvenser. 
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2022—2024 saknas ca 
9,6 miljoner 2022, 10,0 miljoner 2023 och 11,1 miljoner 2024 för att bedriva 
verksamhet till nuvarande omfattning och höja kvalitetsnivå. Varav 
gymnasiekostnader 3,5 miljoner 2022, 4,9 miljoner 2023 och 5,8 miljoner 
2024. 
 
Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 
 

Fastställda ramar (tkr) 2022 2023 2024 
Utbildnings- och kulturnämnden 161 671 161 932 164 464 
 

Sammanfattning Budget 

Tillkommande behov (tkr) 2022 
Simhall 450 
Grundskola 3700 
IT-kostnader 1000 
Internhyra idrottshall 350 
Förvaltningsstöd IT 600 
Gymnasieskola  3500 
 
UKN total   9 600 

 

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

                       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till: 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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Johansson, Ola, 070-414 14 98 
ola.johansson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-09-10 

Referens 
UKN 2021/00158  
 

  

 
 UKN 

 

Års- och flerårsbudget 2022-2024 

Förslag till beslut 
Överlämnar konsekvenser utifrån fastställda ramar till ekonomiutskottet. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Utbildnings- och kulturnämnden ska besluta om förslag till års- och 
flerårsbudget 2022-2024 på ram med konsekvenser. 
Utifrån fastställda ramar för års- och flerårsbudget 2022—2024 saknas ca 

9,6 miljoner 2022, 10,0 miljoner 2023 och 11,1 miljoner 2024 för att bedriva 
verksamhet till nuvarande omfattning och höja kvalitetsnivå. Varav 
gymnasiekostnader 3,5 miljoner 2022, 4,9 miljoner 2023 och 5,8 miljoner 
2024. 
 
Kommande ekonomiutskott kommer vi framföra äskningar enligt nedan: 
 
Fastställda ramar (tkr) 2022 2023 2024 

Utbildnings- och kulturnämnden 161 671 161 932 164 464 
    
Sammanfattning Budget   
Tillkommande behov (tkr) 2022   
    
Simhall 450   
Grundskola 3700    
IT-kostnader 1000   
Internhyra idrottshall 350   
Förvaltningsstöd IT 600   
 
    
Gymnasieskola 3500   
 

UKN total 9 600   
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-09-13 

 
UKN 2021/00158 

Sida 
2(4) 

 

 

Ärendet 

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

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

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

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

 
UKN 2021/00158 

Sida 
3(4) 

 

 

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

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

 2022 2023 2024 

Befintlig budgetram (tkr) 23 300 21 200 21 200 

 -Varav beslutade tillägg gymnasiet  3 300 1 200 0 

    
Gymnasieskola ytterligare behov  3 500 4 900 5 800 
 
 
Elever i behov av grundsärskola eller gymnasiesärskola 
Det är en kostnad som är svårt att hantera för oss i budgeten. Vi har ingen 
reell uppfattning om antalet elever inom det då det kan flytta in och flytta 
ifrån elever inom denna krets. Vi har i dag inte funnit en form där vi kan 
hantera det budgetmässigt.  
 
IT-kostnader 

Accesspunkter för tillgång till internet har vi i stor utsträckning i vår 
verksamhet, ca 100st. Samtliga av dessa ska bytas ut innan 2022 års utgång. 
Innebär en kostnad för UKN på närmare 1 miljon, vilket vi fick information i 
slutet av mars månad 2021. Kort varsel vilket inte gav oss möjlighet att ha 
med detta i budgetberäkningen. Äskar 1 000 tkr för IT-säkerhet. 
 
Fritid 
Föreningsbidraget bör räknas upp på något sätt för att kunna möta ev. 
oförutsatta utgifter som kullkastar föreningens fortlevnad. 
 
Elljusspåren i kommunen har ett behov att byta ut belysningen för att 
efterleva miljökrav och förlänga dess livslängd, kostnad som vi idag inte har 
täckning för.  
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Ockelbo kommun 
Datum 
2021-09-13 

 
UKN 2021/00158 

Sida 
4(4) 

 

 

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

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

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

 
 
Ola Johansson 
Utbildnings- och kulturchef  

 
 

  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämnden

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2023-2024

Driftbudget
Nettokostnader tkr

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

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

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

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

Budgetram KF § 33/2021, KS § 86/2021 160 157   161 671   161 932   164 464   

147

-



OCKELBO KOMMUN
Utbildnings- och kulturnämndenen

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2023-2024

Investeringsbudget

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

Verksamhet/projekt 2020 2021 2022 2023 2024

Gemensamma investeringar 620            720            720            800            800            

Totalt 620          720          720          800          800          

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

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2023-2024

Sammanställning (tkr)

Bokslut Budget Årsbudget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

Driftsbudget 140 603   160 157   161 671   161 932   164 464   

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

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

Årsbudget 2022
Flerårsbudget 2023-2024

Nyckeltal

Elevprognoser  (eget dokument)

 - förskola

 - grundskola

 - gymnasieskola
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GYMNASIESKOLA

Kalenderår 2022 2023 2024

Läsår 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Åk 1 60 57 73

Åk 2 57 60 57

Åk 3 68 57 60

Elever/läsår 185 174 190

Elever/kalenderår, snitt 189 180 182

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

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

Budgetram kr 23 339 000 21 239 000 21 239 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21--22 37 27 25 36 88 125

22--23 18 37 27 25 89 107

23--24 22 18 37 27 82 104

24--25 17 22 18 37 77 94

25--26 19 17 22 18 57 76

26--27 17 19 17 22 58 75

FÖRSKOLA
Föd år Gäv Ling Åby Jädr Åmot Totalt

2015 21 9 30 31 3 3 37 67

2016 24 6 30 11 5 2 18 48

2017 36 4 40 18 1 3 22 62

2018 34 6 40 13 1 3 17 57

2019 30 3 33 10 4 5 19 52

2020 36 3 39 15 2 0 17 56

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

Arbetsmaterial mål UKN 

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

kompetens. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första mätning Mål i 

budget 

2021 

Vara en god arbetsgivare som 

behåller och utvecklar vår 

kompetenta personal i 

kommunen. 

Vara en god arbetsgivare. 

Mätning i personalenkät fr o m 

2020 för frågor kring utveckling, 

trivsel och närmaste chef 
 

Medarbetarundersökning 

ska göras 2020, analys av 

resultat ej genomförd 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå 

på behörighet  
 

 

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

arbetssätt i god arbetsmiljö. 

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

budget 

2021 

Öka tryggheten i 

verksamheten 

– simkunnighet hos 

medborgarna prioriteras 

under 2021. 

Idrottsbetyg från åk 6. 

Antal vuxna som genomgår 

simundervisning under 

2019 
 

90% 

Inga i nuläget 
 

95 % 

Minst 30 vuxna 

genomgår 

simundervisning 

under 2021 
 

Fler som lämnar 

grundskolan har 

gymnasiebehörighet. 

Öka andelen elever som 

uppnår 

gymnasiebehörighet i 

åk 9. 

Gymnasiebehörighet mäts 
 

82,8 % 2020 >85% 
 

Höj personalens 

kompetens i skola och 

förskola så att personalen 

har rätt kompetens.  

Tillgodose kraven på 

formell kompetens hos 

personalen. 

Rapporterad behörighet till 

SCB 
 

62% behöriga Skolan 

81% behöriga 

Förskolan 

Bibehålla minst 

nuvarande nivå på 

behörighet  
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Grupper med för 

verksamheten lämplig 

storlek och god 

arbetsmiljö för barn 

och vuxna i förskola 

och skola. 

Erbjuda en god 

arbetsmiljö för barn och 

vuxna i förskola och 

skola. 

Uppfylla skolverkets 

riktlinjer vad gäller antal 

barn i förskolegrupper. 
 

Huvuddelen följer inte 

riktlinjer 
 

Beslut under 2021 

om att bygga så 

att utrymme finns 

att leva upp till 

riktlinjerna 
 

 

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

Kommunen underlättar bostadsbyggande och företagsetableringar. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Få flera att delta i fritidsaktiviteter 

(såväl gamla som nya). 

Utveckla fritidsaktiviteter och 

utbud för ökat deltagande. 

Besöksantal mäts vid 

alla aktiviteter 
 

Ej genomfört 

systematiska 

mätningar 

Minst 10 % ökning 
 

 

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

organisationen. 

Mål Sätt att 

mäta/nyckeltal 

Nuläge/Första 

mätning 

Mål i 

budget 

2021 

Ökad tillgängligheten till 

biblioteket för 

kommuninvånarna. 

Erbjuda generösare 

öppettider och tillgänglighet 

till biblioteket. 

Utökad öppettid  

  

8-18 vardagar 

  

Öppet kvällar och 

helger med hjälp 

av passerkort för 

biblioteksbesökare 
 

Minska tidsåtgången för 

vikarieanskaffning och 

lönehantering. 

Använda mer tid till direkt 

pedagogiskt arbete. 

Anskaffning av 

digitalt 

bokningssystem 
 

Finns ej i dag 
 

I drift 
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 UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Taxor 2021

FOLKBIBLIOTEKET Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

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

Vuxenbok/ljudbok 300

Barnbok/ljudbok 200

Film 500

Musik-CD 200

Tidskrift 50

CD-rom/TV-spel 700

Språkkurs 500

Barn-cd och DAISY-skiva 150

Lånekort – tas ut från 18 år 20

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

Förseningsavgifter för personer över 18 år

Förseningsavgift bok per dag 1

Förseningsavgift Tv-spel per dag 10

Maxbelopp per försenad bok, cd etc 100

Maxbelopp per återlämningstillfälle 200

Skuldspärr när förseningsavgiften uppgår till 100 kronor

Övriga avgifter – inkl moms

Kopior, per styck 2

Kopior ur kommunala protokoll, tjänsteskrivelse m m Gratis

1-5 kopior ur uppslagsböcker Gratis

Kopior från andra bibliotek Faktisk kostnad

Telefax per sida, inom Sverige 3

Telefax per sida, utomlands 5

Inplastning A4, per styck 5

Inplastning A3, per styck 10

KONTROLLANTARVODE Gäller från 

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

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

2017-01-01

1991-10-01
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KULTURSKOLAN Gäller från 

Terminsavgift

Gruppaktivitet kör / ensemble 300

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

Biinstrument per termin 250

Hyra av instrument per termin 250

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

INOMHUSANLÄGGNINGAR Gäller från 

Ersättningar för förlust av medier

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

CENTRUMHUSETS FRITIDSAVDELNING

Kuxahallen Kategori 1 Kategori 2
Vuxna, per timme 250 300

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

Tennis per timme 150 150

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

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

Frivilliga organisationer Gratis

Övriga bidragsberättigade föreningar 100 150

Uthyrning över längre tid i inomhusanläggningarna kan särskilda avtal upprättas.

Cafeterian Kuxahallen 
Kommersiella tillställningar, fest, per dygn 1 000

ÅBYGGEBY LANDSBYGDSCENTER

Kategori 1 Kategori 2
Idrottshall, per timme 250 300

Barn- och ungdomsverksamhet, per timme 150

Tennis per timme 150 150

Matsal, per timme 100 150

Konferenslokal, per timme 100 150

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

Kommersiella tillställningar i idrottshall och matsal, per timme * 150

     * lägst 2 000 kronor per uthyrningstillfälle.

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

2013-01-01

2017-01-01
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OCKELBO SIM & FRISKVÅRDSCENTER Gäller från 

Simhallen

Enkelbesök vuxna 70

Enkelbesök barn 4 - 16 år 30

Enkelbesök familj fyra personer, varav max två vuxna 150

Rabattkort 10 besök, vuxna 600

Rabattkort 10 besök, barn 4 - 16 år 250

Årskort vuxna 1 100

Årskort barn 4 - 16 år 600

Årskort pensionär 700

Rabattkort 10 besök pensionär 400

Enkelbesök pensionär 50

Hyra simhallen vardagar, per timme 600

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

Simundervisning, 6 gånger 600

Aqua bike – enkelbesök 80

Aqua bike – 10 besök 700

Infrabastu 30 min (190kr med bad) 130

Infrabastu 60 min (250kr med bad) 200

Infrabastu 10 ggr kort 1 150

Friskvårds- och rehab anläggning

LOKALER Gäller från 

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

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

Slöjdsalen Perslunda, per timme 100 130

Hemkunskapen Perslunda, per timme 100 130

Hörsalen Perslunda, per timme 150 200

Matsal, per timme 150 200

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

Läger
Övernattning per deltagare/dygn 60

2021-01-01

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

2017-01-01

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

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

Vid uthyrning över längre tid kan särskilda avtal upprättas.

Fotbollsplan
Grusplan Gäverängeskolan, per timme 150

KULTURSTATION Gäller från 

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

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

Café, per tillfälle 150 190

Dramarummet, per tillfälle 150 190

FRITIDSKLUBB Åk 4-6 Gäller från 

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

Fritidsklubb, per termin 800

Mallanmål, självkostnadspris 10

Lunch, självkostnadspris 40

BARNOMSORGSTAXA Gäller från 

Avgift i förskoleverksamhet

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

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

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

Avgift i skolbarnomsorg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014-06-01

2017-01-01

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

 

   

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

Verksamhetsuppdrag 

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

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

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

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

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

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

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

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

Strategiskt område 

Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 

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

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

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

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

Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 

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

Bryta den ökade arbetslösheten 

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

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

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

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

Ekonomiska resurser, Mkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsområden - Budget 2022 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Övrig verksamhet 

Kart- och lantmäteri 

Färdtjänst och skolskjuts 

Bostadsanpassning 

Pia n- och bygg 

Miljö- och hållbarhet 

Västra Gästrildands samhällsbyggnadsnämnd 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Bruttokostnad ■ Driftbidrag, Hofors kommun ■ Driftbidrag, Ockelbo kommun ■ Kommunbidrag, Sandvikens kommun 
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Framtidsbild 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planer finns för att genomföra kvalitetshöjande insatser av fastighetsinformationen i samverkan med 
statliga lantmäteriet i Hofors och Ockelbo. För att skapa en smart samhällsbyggnadsprocess krävs 
tillförlitliga beslutsunderlag. 

162



 
 

5 

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

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

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

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

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

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

 

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

Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland beslutar att 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Budget 2022, Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland. 

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

Underskrifter 

Ann-Sofie Hedenström Karlsson  
Chef för kommunledningskontoret 

Dalia Goro 
Överförmyndarchef 
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Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 

Verksamhetsuppdrag 

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

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

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

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

Förslag till kommunfullmäktiges mål 

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

Strategiskt område 

Öka antalet elever som når behörighet till gymnasiet 

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

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

Öka inkluderingen för sammanhållning och framtidstro i hela kommunen 

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

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

Bryta den ökade arbetslösheten 

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

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

Ekonomiska resurser, Mkr 

Totalt Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

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

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

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

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

 

Framtidsbild 

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

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

Verksamheten har påbörjat implementeringen av ett nytt handläggarsstöd/ärendehanteringssystem för 
att bidra till att göra verksamheten både mer effektiv och rättssäker. Nämnden ämnar följa den digitala 
utvecklingen inom relevanta områden för att kunna säkerställa en effektiv och rättssäker 
överförmyndarverksamhet. För att möta de ökade utmaningar som digitaliseringen medför för 
verksamheten är nämndens utvecklingsarbete viktig. Detta för att möta invånarnas behov och 
tillhandahålla en högkvalitativ och verksamhet samt förbättra förutsättningarna vid rekryteringen av 
nya gode män. 
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§ 14 Dnr 2021/00548  

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

Driftsbudget 2022 2023 2024 

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

    
 - varav Gymnasieskola 26 839 27 376 27 923 

    
    
Investeringsbudget 2022 2023 2024 

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

    
 - varav Separata investeringsbeslut 5 270 1 000  

 
4. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram fr.o.m. 2022 med 2 050 000 kronor 
varav 200 000 kr avser friskvårdssatsning enligt förslag från 
Personalutskottet. Tilläggsbelopp för översiktsplan om 450 000 tkr för 2022 
samt 490 000 kr för 2023 tillkommer.  
5. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med 350 
000 kronor. 
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6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 
kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och 
handläggas separat. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller för 
gymnasieskolan en ökad ram fr.o.m. år 2022 med 3 500 000 kronor.  
7. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr.o.m. 2022 med 500 000 
kronor för riktad lönesatsning enligt förslag från Personalutskottet. 
8. Investeringsnivån fastställs till 11 000 000 kronor/år. För att finansiera 
kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8 000 000 kronor av 
den totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2022-2024. 
9. Internränta fr.o.m. 2022 fastställs till 1,5 %. 
10. Taxor och avgifter för 2022 godkänns. 
11. Ägardirektiv 2022 för Ockelbogårdar AB antas.  
12. Under 2022 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 
13. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor, jämte 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 
14. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 80 000 000 kronor, jämte 
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  
15. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 
reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre 
betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 
16. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 
i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram 
(se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år) 
17. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente  
(§ 9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 
900 000 kronor (per objekt).  
18. Förslaget till års- och flerårsbudget 2022–2024 fastställs i övrigt. 
 
Jonny Lindblom (SD) och Stig Mörtman (M) deltar inte i beslut i ärendet. 
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Ärendebeskrivning 
Ekonomiutskottet har i uppdrag att lägga fram förslag till 
kommunfullmäktige om års- och flerårsbudgeten för 2022-2024. Års- och 
flerårsbudgeten omfattar flertalet ärenden. Innan ekonomiutskottet lämnar 
förslag till års- och flerårsbudget 2022-2024 har överläggningar med 
nämndföreträdare genomförts. Budgeten ska vara i enlighet med god 
ekonomisk hushållning och balanskravet innebär att varje kommun måste 
upprätta en budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger 
kostnaderna.                     

Beslutsunderlag 
Budgethandlingar - Kommunstyrelsen, Utbildnings- och kulturnämnden, 
Socialnämnden, överförmyndarnämnden för Västra Gästrikland och Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
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§ 152 Dnr 2021/00205  

Långsiktig investeringsplan 2022-2028 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Långsiktig investeringsplan budget 2022 och plan 2023-2028 godkänns. 
 
Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M) och  
Dan Brodin (KD) deltar inte i beslut i ärendet. 
 

Ärendebeskrivning 
Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 
per år. Detta sker i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I 
samband med beslut om års- och flerårsbudget 2022-2024 ska planen 
aktualiseras och en ny plan för perioden 2022-2028 ska tas fram. 
Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 

Investeringsnivån har sedan 2016 varit fastställd till 11,0 mkr/år. 
Fastställd investeringsnivån (grundnivån) kvarstår för 2022-2024. För att 
finansiera framtida kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr 
av den totala investeringsramen fördelats. Större investeringar beaktas i 
särskild ordning. 
 
Större investeringssatsningar över tid 

1. Framtidens centrum (2016-2018). Avsatta medel 13 mkr, kvarstår 2,6 
mkr. Framtidens centrum, torget kvar att färdigställas. 
2. Energieffektivisering/Värme och ventilation. Påbörjat 2017, tillskott 2021. 
Totalt finns 18,1 mkr avsatta. Investeringen påbörjad 2021 och förväntas 
aktiveras under 2022.  
3. MSB Ledningsplats avsatt 3 mkr. Aktiveras under 2022. 
4. Wij Trädgårdar Fastigheter. Totalt avsatt 11,3 mkr under perioden 2020-
2022. Aktiveras löpande med start 2021. 
5. Gång- och cykelplan, avsatt 5 mkr under perioden 2020-2022. Aktiveras 
löpande.  
6. Möjligheternas hus/Uggleboarena avsatt 5,6 mkr 2021.  
7. Uret/Socialkontor avsatt 2 mkr under 2021 
 
 
 
Förändring investeringsbudget nämnder 
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Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 
från kommunstyrelsen. 
 
Att beakta 

Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottets beslut 2021-10-15, §17 - Långsiktig investeringsplan 
2022-2028 
Långsiktig investeringsplan - Budget 2022 - plan 2023-2028  

Inlägg 
Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) 
 
      
      
      
      
 
 
 

172



OCKELBO KOMMUN

Långsiktig investeringsplan - Budget 2022 - plan 2023 - 2028

Ej aktiverade Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

investeringar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Övergripande Kommunstyrelsen 600 600 600 600 600 600 600 600

Administration 300 300 300 300 300 300 300 300

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

Separata beslut

Gång- och Cykelvägar 1 800 2 350

Framtidens Centrum 2 600

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

IP - Möjligheternas hus 5 600

C-huset - Värme och Ventilation 9 500 8 600

MSB Ledningsplats 3 000

Uret - Socialkontor 2 000

Byte av armaturer elljusspår

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

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

Socialnämnd 300 300 300 300 300 300 300 300

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

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

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

2016 - 2020 2021 - 2028 2016 - 2028

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

Beslutade investeringar 117 150 Prognos 92 770 209 920

Avvikelse -62 150 Avvikelse -4 770 -66 920

Aktiverade investeringar 99 250

Kvarvarande ej aktiverade 17 900
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§ 153 Dnr 2021/00609  

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

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

Beslutsunderlag 
Ekonomitutskottets beslut 2021-10-15, §18 - Skattesats 2022 
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§ 146 Dnr 2021/00571  

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

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

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

  

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

Inledande bestämmelser 

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

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

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

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

  

177



 
   

 

 

Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

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

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

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

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

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

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

Om förhandsbesked finns 
Om ett gällande förhandsbesked för åtgärden finns när ansökan 
kommer in, ska avgift tas ut som för planenligt bygglov även om 
det är planavvikelse eller utanför planlagt område. Förutsatt att 
förhandsbeskedets villkor följs. 
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 Flera olika åtgärder i samma ärende 
Om ett ärende om lov och/eller anmälan innehåller flera olika typer 
av åtgärder ska full avgift betalas för åtgärden som medför högst 
avgift med tillägg av 50 procent av summan av den åtgärd som 
medför näst högst avgift. För övriga åtgärder tas ingen avgift ut. 
Detta under förutsättning att allt ingår i samma ansökan.  

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

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

Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är  

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

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

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

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

Tjänstegaranti 

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

Betalning av avgift m.m. 

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

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

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

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

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

Avgift Del som 
påverkas av 

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

A 1.2 Planavvikelse 32 175 kr 13 455 kr

A 1.3 Utanför planlagt område 33 345 kr 14 625 kr

A 1.4 Planenligt 25 740 kr 7 020 kr

A 1.5 Planavvikelse 31 005 kr 12 285 kr

A 1.6 Utanför planlagt område 32 175 kr 13 455 kr

A 1.7 Planenligt 11 700 kr 7 020 kr

A 1.8 Planavvikelse 16 965 kr 12 285 kr

A 1.9 Utanför planlagt område 18 135 kr 13 455 kr

A 1.10 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 1.11 Planavvikelse 20 475 kr 9 945 kr

A 1.12 Utanför planlagt område 15 210 kr 4 680 kr

A 1.13 Planenligt 7 020 kr 4 680 kr

A 1.14 Planavvikelse 11 700 kr 9 360 kr

A 1.15 Utanför planlagt område 7 020 kr 4 680 kr

A 1.16 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 1.17 Planavvikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 1.18 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 1.19 Planenligt 7 020 kr 4 680 kr

A 1.20 Planavvikelse 9 360 kr 7 020 kr

A 1.21 Utanför planlagt område 7 020 kr 4 680 kr

A 1.22 Planenligt 11 700 kr 4 095 kr

A 1.23 Planavvikelse 14 040 kr 6 435 kr

A 1.24 Utanför planlagt område 11 700 kr 4 095 kr

A 1.25 Planenligt 5 850 kr 4 095 kr

A 1.26 Planavvikelse 8 190 kr 6 435 kr

A 1.27 Utanför planlagt område 5 850 kr 4 095 kr

A 1.28 Planenligt 11 115 kr 2 925 kr

A 1.29 Planavvikelse 12 285 kr 4 095 kr

A 1.30 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 1.31 Planavvikelse 5 850 kr 4 095 kr

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

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

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

Med tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Nybyggnad av ett fritidshus 
med högst två bostäder

Nybyggnad av 
komplementbyggnad

Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Nybyggnad av ett en- eller 
tvåbostadshus

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad av bostadshus

Utan tekniskt samråd

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

Med tekniskt samråd

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

A 1.33 Planavvikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 1.34 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 1.35 Planenligt 7 020 kr 4 680 kr

A 1.36 Planavvikelse 11 700 kr 9 360 kr

A 1.37 Utanför planlagt område 11 700 kr 9 360 kr

A 1.38 14 625 kr 4 095 kr

A 2

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 2.1 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 2.2 Planavvikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 2.3 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 2.4 Planenligt 9 360 kr 4 680 kr

A 2.5 Planavikelse 14 040 kr 9 360 kr

A 2.6 Utanför planlagt område 14 040 kr 9 360 kr

A 2.7 Planenligt 28 080 kr 9 360 kr

A 2.8 Planavvikelse 32 760 kr 14 040 kr

A 2.9 Utanför planlagt område 36 270 kr 17 550 kr

A 2.10 Planenligt 14 040 kr 8 190 kr

A 2.11 Planavikelse 19 890 kr 14 040 kr

A 2.12 Utanför planlagt område 23 400 kr 17 550 kr

A 2.13 Planenligt 43 290 kr 19 890 kr

A 2.14 Planavvikelse 56 160 kr 32 760 kr

A 2.15 Utanför planlagt område 62 010 kr 38 610 kr

A 2.16 Planenligt 64 350 kr 31 590 kr

A 2.17 Planavikelse 77 220 kr 44 460 kr

A 2.18 Utanför planlagt område 83 070 kr 50 310 kr

A 2.19 Planenligt 84 240 kr 43 290 kr

A 2.20 Planavikelse 97 110 kr 56 160 kr

A 2.21 Utanför planlagt område 102 960 kr 62 010 kr

A 2.22 Planenligt 106 470 kr 54 990 kr

A 2.23 Planavikelse 125 190 kr 73 710 kr

A 2.24 Utanför planlagt område 136 890 kr 85 410 kr

A 2.25 Planenligt 14 040 kr 4 680 kr

A 2.26 Planavvikelse 18 720 kr 9 360 kr

A 2.27 Utanför planlagt område 18 720 kr 9 360 kr

A 2.28 Planenligt 7 605 kr 4 680 kr

A 2.29 Planavikelse 12 285 kr 9 360 kr

A 2.30 Utanför planlagt område 12 285 kr 9 360 kr

A 2.31 Planenligt 19 890 kr 7 020 kr

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Nybyggnad  ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

TIllbyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA)

Ärendetyp

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

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

Med tekniskt samråd

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

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA)

Nybyggnad  51-150 kvm 
(BTA+OPA)

Utan tekniskt samråd

Nybyggnad  151-1000 kvm (BTA+OPA)¹

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)¹

Med tekniskt samråd

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

A 2.33 Utanför planlagt område 25 155 kr 12 285 kr

A 2.34 Planenligt 11 115 kr 7 020 kr

A 2.35 Planavikelse 16 380 kr 12 285 kr

A 2.36 Utanför planlagt område 16 380 kr 12 285 kr

A 2.37 Planenligt 30 420 kr 11 700 kr

A 2.38 Planavvikelse 39 195 kr 20 475 kr

A 2.39 Utanför planlagt område 39 195 kr 20 475 kr

A 2.40 Planenligt 18 720 kr 11 700 kr

A 2.41 Planavvikelse 27 495 kr 20 475 kr

A 2.42 Utanför planlagt område 27 495 kr 20 475 kr

A 2.43 Planenligt 46 800 kr 19 890 kr

A 2.44 Planavikelse 59 670 kr 32 760 kr

A 2.45 Utanför planlagt område 59 670 kr 32 760 kr

A 2.46 Planenligt 64 350 kr 31 590 kr

A 2.47 Planavikelse 77 220 kr 44 460 kr

A 2.48 Utanför planlagt område 77 220 kr 44 460 kr

A 2.49 Planenligt 71 370 kr 37 440 kr

A 2.50 Planavikelse 84 240 kr 50 310 kr

A 2.51 Utanför planlagt område 84 240 kr 50 310 kr

A 2.52 Planenligt 13 455 kr 3 510 kr

A 2.53 Planavikelse 16 965 kr 7 020 kr

A 2.54 Planenligt 5 850 kr 3 510 kr

A 2.55 Planavikelse 9 360 kr 7 020 kr

A 2.56 Planenligt 15 210 kr 4 680 kr

A 2.57 Planavikelse 19 890 kr 9 360 kr

A 2.58 Utanför planlagt område 19 890 kr 9 360 kr

A 2.59 Planenligt 7 605 kr 4 680 kr

A 2.60 Planavikelse 12 285 kr 9 360 kr

A 2.61 Utanför planlagt område 12 285 kr 9 360 kr

A 2.62 Planenligt 28 080 kr 11 700 kr

A 2.63 Planavikelse 32 760 kr 16 380 kr

A 2.64 Utanför planlagt område 32 760 kr 16 380 kr

A 2.65 Planenligt 17 550 kr 11 700 kr

A 2.66 Planavikelse 22 230 kr 16 380 kr

A 2.67 Utanför planlagt område 22 230 kr 16 380 kr

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

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

Tillbyggnad 5001-10 000 kvm (BTA+OPA)

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad  ≥10 001 kvm (BTA+OPA)

Tillbyggnad  151-1000 kvm 
(BTA+OPA)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad  51-150 kvm 
(BTA+OPA)

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA)¹

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

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

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

Med tekniskt samråd
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A 3

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 3.1 4 680 kr 2 925 kr

A 3.2 7 605 kr 5 850 kr

A 3.3 293 kr 293 kr

A 3.4 585 kr 585 kr

A 4

A 4.1

A 4.2

A 4.3

A 4.4

A 4.5

A 4.6

A 4.7

Ärendetyp

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

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

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

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

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

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

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

Ärendetyp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avgift

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

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

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

Avgift Del som 
påverkas av 

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

A 5.2 Planavvikelse 14 040 kr 7 020 kr

A 5.3 Utanför planlagt område 14 040 kr 7 020 kr

A 5.4 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 5.5 Planavvikelse 9 945 kr 7 020 kr

A 5.6 Utanför planlagt område 6 435 kr 4 680 kr

A 5.7 Planenligt 11 700 kr 4 680 kr

A 5.8 Planavvikelse 14 040 kr 7 020 kr

A 5.9 Utanför planlagt område 14 040 kr 7 020 kr

A 5.10 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 5.11 Planavvikelse 9 945 kr 7 020 kr

A 5.12 Utanför planlagt område 6 435 kr 4 680 kr

A 5.13 Planenligt 4 680 kr 2 925 kr

A 5.14 Planavvikelse 9 945 kr 7 020 kr

A 5.15 Utanför planlagt område 6 435 kr 4 680 kr

A 6

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 6.1 5 265 kr 5 265 kr

A 6.2 5 265 kr 5 265 kr

A 7

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 7.1 Planenligt 4 095 kr 4 095 kr

A 7.2 Planavvikelse 5 265 kr 5 265 kr

A 7.3 Utanför detaljplan 5 265 kr 5 265 kr

A 7.4

Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

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

Transformatorstation

Utan tekniskt samråd

Parkeringsplatser utomhus

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

Ärendetyp

Ändring och förnyelse av lov

Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Förlängning av tidsbegränsat bygglov

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

Mur eller plank

Utan tekniskt samråd

Med tekniskt samråd

Ärendetyp
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A 8

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

A 8.1 Med tekniskt samråd 8 775 kr 5 850 kr

A 8.2 Utan tekniskt samråd 3 510 kr 3 510 kr

A 8.3 Med tekniskt samråd 9 360 kr 6 435 kr

A 8.4 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

A 8.5 Med tekniskt samråd 9 360 kr 6 435 kr

A 8.6 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.7 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.8 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.9 Med tekniskt samråd 8 190 kr 4 680 kr

A 8.10 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.11 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.12 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.13 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.14 Utan tekniskt samråd 2 925 kr 2 925 kr

A 8.15 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.16 Utan tekniskt samråd 3 510 kr 3 510 kr

A 8.17 Timdebitering Timdebitering

A 8.18 Med tekniskt samråd 16 380 kr 11 700 kr

A 8.19 Utan tekniskt samråd 4 680 kr 4 680 kr

A 8.20
Med tekniskt samråd

9 360 kr 5 850 kr

A 8.21
Utan tekniskt samråd

4 095 kr 4 095 kr

A 8.22
Med tekniskt samråd

11 700 kr 8 775 kr

A 8.23
Utan tekniskt samråd

4 680 kr 4 680 kr

A 8.24
Med tekniskt samråd

10 530 kr 7 605 kr

A 8.25
Utan tekniskt samråd

4 095 kr 4 095 kr

A 8.26 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.27 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

A 8.28 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.29 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

A 8.30 Med tekniskt samråd 9 360 kr 5 850 kr

A 8.31 Utan tekniskt samråd 4 095 kr 4 095 kr

A 9

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

Attefallstillbyggnad
(PBL 9 kap 4b § p 1)

Ändring som berör 
byggnadens bärande delar 
eller ändring av planlösning

Attefallstakkupa
(PBL 9 kap 4b § p 2)

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

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

Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Installation eller väsentlig 
ändring av anordning för 
ventilation

Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av ett vindkraftverk

Installation eller väsentlig 
ändring av hiss

Anmälningspliktiga åtgärder

Rivning av byggnad eller en 
del av byggnad

Installation eller väsentlig 
ändring av eldstad eller 
rökkanal

Nybyggnad eller tillbyggnad, 
vid minskad lovplikt

Ärendetyp

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

Installation eller väsentlig 
ändring av anläggning för 
vattenförsörjning eller avlopp

Underhåll av byggnadsverk med skyddsbestämmelser (q-märkning)

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

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

A 9.2 Planavvikelse 11 115 kr 4 095 kr

A 9.3 Planenligt 4 095 kr 2 340 kr

A 9.4 Planavvikelse 5 850 kr 4 095 kr

A 10

Avgift Del som 
påverkas av 

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

A 10.2 5 265 kr 3 510 kr

A 11

Avgift Del som 
påverkas av 

12 kap 8a § PBL

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

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

A 12

A 12.1

A 13

A 13.1

A 14

A 14.1
Avgift

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

Ingripandebesked

Utan takniskt samråd

Villkorsbesked

Förhandsbesked

Med tekniskt samråd

Utan tekniskt samråd

Marklov

Ärendetyp

Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov

Avgift

Villkorsbesked

Timdebitering

4 680 kr

Extra arbetsplatsbesök

Avgift
Timdebitering

Ingripandebesked

Rivningslov
Med tekniskt samråd

Ärendetyp

Ärendetyp

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck

Förhandsbesked
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A 15

A 15.1

A 15.2

A 16

A 16.1 Andra tids- eller 
kostnadskrävande åtgärder

A 17

A 17.1 Avslag

A 18

A 18.1 Avskrivning

A 18.2

A 19

A 19.1 Avvisning

Avgift
I enlighet med tillämplig 

tabell
Timdebitering

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

Timdebitering

Avvisning

Avskrivning

Avslag

Avgift fram till och med 
huvudbeslut i enlighet med 
tillämplig tabell

Avgift
Timdebitering

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

Ärendetyp

Avgift

Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Avgift

Timdebitering

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp Avgift

Ärendetyp
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B. 
B 1

Avgift
B 1.1 Planbesked, positivt och negativt

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

16 510 kr

 B 2

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

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

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

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

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

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

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

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

Timdebitering

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

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

Timdebitering

Övriga planavgifter
B 2.12 Områdesbestämmelser Timdebitering
B 2.13 Planprogram Timdebitering

Taxetabeller för planavgift och planbesked
Planbesked

Ärendetyp

Planavgift för planarbeten som regleras i planavtal

Ärendetyp
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B 3
Avgift

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

Planavgift tas inte ut inom områden med områdesbestämmelser enligt PBL.

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

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

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

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

sammanglagt max 100 kvm
23 850 kr

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

57 240 kr

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

0 kr

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

14 310 kr

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

14 310 kr

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

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

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

Övriga byggnader

Planavgift för gällande planer
Ärendetyp
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C
C 1

Avgift

C 1.1 Normal nybyggnadskarta 11 408 kr

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

C 1.3 Normal nybyggnadskarta 11 408 kr

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

C 1.5 Normal nybyggnadskarta 4 680 kr

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

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

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

C 1.9 Normal nybyggnadskarta 7 605 kr

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

C 1.11 Timdebitering

C 1.12 Timdebitering

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

Kontroll av karta enligt C 1

Uppdatering av karta enligt C 1

Ärendetyp

Taxetabeller för kart- och mätverksamhet

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

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

Nybyggnadskarta

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

Tillägg per tillkommande angränsande 
fastighet i samma beställning

Kontroll och uppdatering

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

Avgift

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

C 2.9 Timdebitering

C 2.10 Timdebitering

C 3

Avgift

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

C 3.5 Timdebitering

Fastighetsförteckning

Ärendetyp

Tillägg per rättighet

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

Uppdatering av fastighetsförteckning enligt C 3

Uppdatering av karta enligt C 2
Uppdatering

Uppdatering

9,1 - 10,0

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

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

Grundkarta

8,1 - 9,0

Ärendetyp

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

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

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

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

Inmätning av annat än det som normalt ingår i grundkartan
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C 4

Avgift
C 4.1 Grovutstakning, för en- och 

tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

4 680 kr

C 4.2 Grovutstakning, för annat än en- 
och tvåbostadshus

8 190 kr

C 4.3 Finutstakning, för en och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

5 850 kr

C 4.4 Finutstakning, för annat än en- och 
tvåbostadshus

9 360 kr

C 4.5 Grovutstakning, för en- och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

439 kr

C 4.6 Grovutstakning, för annat än en- 
och tvåbostadshus

439 kr

C 4.7 Finutstakning, för en och 
tvåbostadshus samt 
komplementbyggnad

731 kr

C 4.8 Finutstakning, för annat än en- och 
tvåbostadshus

731 kr

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

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

C 4.10 1 463 kr

C 4.11 1 170 kr

C 5

Avgift
C 5.1 2 340 kr
C 5.2 293 kr

C 6

Avgift
C 6.1 Timdebitering

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

Utstakning¹

Ärendetyp

Ärendetyp

Ärendetyp

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

Godkännande av sakkunnig/ansvarig person

Lägeskontroll (25 % moms tillkommer)

För ny- och tillbyggnad, 1-4 hörn

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

Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen i samma bygglov

Gränsutvisning (25 % moms tillkommer)

Gränsutvisning
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C 7

Avgift
C 7.1 Timdebitering. 

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

C 8

Avgift

C 8.1 Timdebitering

Andra kart- och mätningstjänster (25 % moms tillkommer)

Uppdragsverksamhet

Fastighetsrättsliga åtgärder (25 % moms tillkommer)

Ärendetyp

fastighetsrättsliga uppdrag

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

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

Ärendetyp
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Kommunfullmäktige 

 

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

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

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

2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2022. 

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

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

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

Underskrifter 

Yvonne Andersson 
Samhällsbyggnadschef 

Emelie Jonsson 
Verksamhetsutvecklare 
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Sandvikens kommun 

Nämnd/Styrelse 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 

2021-09-21 
Mötets diarienummer 

VGS2021/8 

§ 162 Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksam het 

Diarienummer VGS-2021-139 

Beslut 

Kommunfullmäktige i Hofors, Ockelbo och Sandviken föreslås besluta att 

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

2. ändringar ska börja gälla den 1 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 
mättj änster. 

För fastighetsrättsliga uppdrag för Sandvikens kommun finns en egen taxa 
framtagen som gäller när den kommunala lantmäterimyndigheten genomför 
dessa uppdrag. Den taxan är därmed beslutad av chefen för den kommunala 
lantmäterimyndigheten. Fastighetsrättsliga uppdrag är till exempel 
fastighetsägarförteckning, servitutsutredningar och andra fastighets
utredningar etcetera. 

För Hofors och Ockelbo kommun finns idag inte någon taxa för 
fastighetsrättsliga uppdrag. Under en längre period har inte 
uppdragsverksamheten prioriterats och nu när uppdragsverksamheten har 
återupptagits behöver taxan ses över för Sandviken samtidigt som en taxa 
behöver beslutas för Ockelbo och Hofors kommun. 

För att kunna utföra uppdragen i alla tre kommuner kommer uppdragen 
framöver genomförs av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
och inte av den kommunala lantmäterimyndigheten som enbart verkar i 
Sandviken. Med det behöver en taxa tas fram och beslutas av respektive 
kommuns kommunfullmäktige. 

Genom omvärldsbevakning har det visats sig att andra kommuner valt att 
lägga in taxan för fastighetsrättsliga uppdrag i sin taxa för verksamhet enligt 
plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet. Då det finns en naturlig 
koppling mellan kart- och mättjänster föreslås därmed uppdragtaxan 
återfinnas i taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 
mätverksamhet 

Protokoll 2021-09-21 §§ 144-148, 154-166 
{Signerat, SHA-256 SA86C81349A9D1F362EFB4432D5776A317FBD6E3E777C64D 1E61BF63 FE2A8512) 
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Föreslagen ändring berör enbart bilaga C - Taxetabeller för kart- och 
mätverksamhet, där en ny tabell, C 8, är föreslagen. Förslaget är att 
fastighetsrättsliga uppdrag ska ske med timdebitering med samma 
handläggningskostnad per timme som övrigt ärenden i aktuell bilaga vilket 
är 1 170 kr. 

Upphävande av befintlig taxa för fastighetsrättsliga uppdrag kommer ske av 
chefen för den kommunala lantmäterimyndigheten, Sandviken, inför att 
denna föreslagna ändring träder i kraft 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

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

Protokollsutdrag skickas till 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se 

Protokoll 2021-09-21 §§ 144-148, 154-166 
{Signerat, SHA-256 5A86C81349A9D1F362EFB4432D5776A317FBD6E3E777C64D 1E61BF63 FE2A8512) 
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§ 168 Dnr 2021/00620  

Taxa för kommunens avgifter inom 
livsmedelslagstiftningen 
Kommunstyrelsens 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.                      
 

Ärendebeskrivning 
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                          

Inlägg 
Marit Rempling (C) 
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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 

202



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2021-10-11 

Diarienummer 
VGS-2021-162 

Sida 
3(4) 

 

 

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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Protokoll för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Plats och tid 2021-10-19, Kommunfullmäktigesalen, stadshuset, 
klockan 8:30–11:50 

Beslutande Se nästa sida 

Övriga deltagare Se nästa sida 

Plats och tid för justering 2021-10-19 

Avser paragrafer § 172–174 

Sekreterare Eva Brodin 

Ordförande Carina Westerberg 

Justerare Stig Mörtman Johan Källberg 

Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Nämnd/Styrelse Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-10-19 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-20 

Datum då anslaget tas ned 2021-11-11 

Förvaringsplats för protokollet Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning 

Nämnd/Styrelse 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-10-19 
Mötets diarienummer 

VGS2021/9 

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

Beslutande ledamöter 

Carina Westerberg (S), Ordförande 
Per Berglund (C), 1:e vice ordförande 
Jonas Tholén (S), 2:e vice ordförande 
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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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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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§ 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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§ 167 Dnr 2021/00379  

Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 
Kommunstyrelsens 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. 
 

Ärendebeskrivning 
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                          
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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 
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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. 
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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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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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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. 
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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)
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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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§ 154 Dnr 2021/00545  

Personalpolitiskt program för Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Personalpolitiskt program antas. 
 

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

Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut 2021-10-05, §24 - Personalpolitiskt program för 
Ockelbo kommun 
Personalpolitiskt program                          
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OCKELBO KOMMUN 
PERSONALPOLITISKT PROGRAM 

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

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

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

Ockelbo kommuns värdegrund 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medarbetarskap innebär att du som medarbetare: 

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

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

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

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

En god arbetsmiljö ger goda möjligheter 

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

I Ockelbo kommun ska: 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Det är Ockelbo kommuns ekonomiska 
förutsättningar, verksamheternas mål samt 
deras resultat som styr lönebildningen. 
Medarbetarens lön ska vara individuell och 
differentierad samt bygga på medarbetaren 
kompetens och kvalifikationer. Syftet är att 
skapa en process där resultat och 
löneutveckling länkar samman så 
sambandet mellan lön, motivation och 
resultat på ett positivt sätt uppnås.  
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§ 155 Dnr 2021/00295  

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

Ärendebeskrivning 
Det personalstrategiska dokumentet med tillhörande handlingsplan ska 
inordnas i mål och budgetprocessen 
Personalstrategiska mätbara mål och handlingsplan ska utarbetas årligen och 
ingå i den fortsatta målprocessen. 
Mätbara mål för 2022 

- Sjukfrånvaron ska inte öka. 
- Antal medarbetare som utnyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt. 
- Antal heltidstjänster ska öka procentuellt. 
- Medarbetarnas trivsel ska öka. 
- Jämn könsfördelning i alla kommunens verksamheter ska eftersträvas. 
 

Beslutsunderlag 
PU beslut 2021-10-15, §15 - Personalstrategiska dokumentet och 
handlingsplan 2022 
Personalstrategiska dokumentet 
PU beslut 2021-10-05, §23                          
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PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET 
Kommunfullmäktige 2020-11-30, § 94 (utgångspunkt) 

Personalstrategiskt mål 
Kommunens personalstrategiska inriktning har utarbetats och fastställts av fullmäktige. 
Den personalstrategiska inriktningen innefattar kommunens personalstrategiska mål, fo-
kusområden och mätbara mål.  

Målet är att ”Kommunen är en attraktiv arbetsgivare”. För att uppnå detta mål har fyra olika 
fokusområden lyfts fram som kontinuerligt ska behandlas och diskuteras i personalutskottet 
för vidare förankring i kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Handlingsplan 

Handlingsplan utifrån de fyra fokusområden och mätbara mål för kommande år ska före-
slås av personalutskottet och fastställas av kommunstyrelsen varje år i samband med 
budgetprocessen. 

Personalstrategiskt mål och fokusområden 

Ockelbo kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Detta kännetecknas av följande fokusområden 

• En god, sund och grön arbetsmiljö 

• Ett gott samverkansklimat 

• Ett arbete att växa i 

• Jämställdhet och mångfald 
De fyra personalstrategiska fokusområden ska behandlas kontinuerligt av personalutskot-
tet. 

Arbetsmiljö 

Ockelbo kommun har en god och sund arbetsmiljö där tydliga policys och riktlinjer finns 
utarbetade och kända i organisationen.  

Kommunen har friska arbetsplatser med låga sjuktal och kommunen har tydliga riktlinjer 
för rehabilitering. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs 
och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Arbetsmiljöutbildningar ska genomföras utifrån det behov som finns i verksamheten. 
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Samverkansklimat  

Ett samverkansavtal mellan arbetstagarparterna finns sedan många år. De flesta beslut 
fattas på arbetsplatsträffar. Medarbetarna känner sig delaktiga i kommunens åtagande 
och utveckling 

Ockelbo kommun samverkar med andra kommuner där det finns behov  

Arbete att växa i  

Framgångsfaktorer för kommunen som attraktiv arbetsgivare  

• Kontinuerlig kompetensutveckling 
• Som medarbetare är man synlig, vilket präglas av delaktighet och möjlighet till på-

verkan 
• Lätt att rekrytera 
• Verka för konkurrenskraftiga löner 

Jämställdhet och mångfald 

Ockelbo kommun ska arbeta aktivt för att få en personalsammansättning på samtliga be-
fattningsnivåer som speglar mångfalden i samhället/kommunen. Alla ska behandlas likvär-
digt oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning 
eller funktionshinder.  

Uppföljning 

Det personalstrategiska dokumentet ska delges nämnderna för att diskuteras i organisat-
ionen och med en förankringsprocess i alla verksamheter. Det personalpolitiska målet 
med fokusområden ska följas upp i samband med delårsbokslut och bokslut. 
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PERSONALSTRATEGISKA DOKUMENTET 
 – HANDLINGSPLAN OCH MÄTBARA MÅL 2022 

Inledning 
Det personalstrategiska dokumentet med tillhörande handlingsplan ska inordnas i mål och 
budgetprocessen. Det personalstrategiska dokumentet är ett övergripande dokument.  

Personalstrategiska mätbara mål och handlingsplan ska utarbetas årligen och ska ingå i 
den fortsatta målprocessen.  

Mätbara mål för år 2022 

− Sjukfrånvaron ska inte öka. 

− Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt 

− En värdegrund för kommunen ska utarbetas. (avslutas 2021) 

− Antal heltidstjänster ska öka procentuellt  

Områden som ska inordnas i handlingsplanen 

Utifrån framtagen värdegrund ska arbetet utvecklas vidare för att implementeras i organi-
sationen. En viktig del att utveckla vidare är ledarskapet. 

 

Personalstrategiska fokusområden 
Arbetsmiljö 

Personalpolitiskt program  

Kommunens arbetsmiljöpolicy ska revideras vilket kommer att ske i samband med framta-
gande av ett Personalpolitiskt program. Detta program innefattar: arbetsmiljöpolicy, med-
arbetarpolicy och ledarskapspolicy. 

Behovsrelaterade arbetsmiljöutbildningar kommer att genomföras under året.  

Ett gott samverkansklimat 
Samverkansavtalet, Avtal om samverkan och arbetsmiljö, tydliggör kopplingen mellan 
samverkan och arbetsmiljö. Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har för-
tydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplats-
nivå och partsnivå. Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och in-
formationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen. 

Två gemensamma chefsdagar genomförs varje år. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet att uppmärksamma och arbeta före-
byggande mot kränkande särbehandling samt vidta aktiva åtgärder för likabehandling 
kommer att genomföras. 

Som stöd till det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer ett IT-stöd att köpas in under 
2021. 

Ett arbete att växa i 

Genomförande av medarbetarenkät är ett prioriterat område. Medarbetarenkät genomför-
des i början av 2020 och resultatet har presenterats under hösten 2020.  

De förbättringsområden som framkommer ska diskuteras och handlingsplaner har upprät-
tats och kommer att presenterats vidare. Nästa medarbetarenkät kommer att genomföras 
under 2022.  

Utifrån framtagen värdegrund ska arbetet utvecklas vidare för att implementeras i organi-
sationen.  
Att utveckla ledarskapet är en viktig del att kontinuerligt arbeta vidare med. 

Jämställdhet och mångfald 

Lönekartläggning, löneanalys och omvärldsbevakning är områden som ska bevakas och 
upprättas årligen. 

Projekt Heltid som norm  
Ockelbo kommun deltar SKR:s gemensamma projekt Heltidsresan. Projektet präglar det 
framtida arbetet. Information från projektet ska ske vid varje personalutskott. 

Uppföljning 

Det personalstrategiska dokumentet med fokusområden, handlingsplan och mätbara mål 
ska delges nämnderna för att diskuteras i organisationen och med en förankringsprocess i 
alla verksamheter. Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut och bokslut. 
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§ 156 Dnr 2021/00527  

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

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

Beslutsunderlag 
Ekonomiutskottets beslut 2021-10-15, §16 - Riktad lönesatsning 2022 
Personalutskottets beslut 2021-10-12, §27 - Riktad lönesatsning 2022                       
 

Inlägg 
Liz Zachariasson (SD), Anna Schönning (S), Jonny Lindblom (SD),  
Marit Rempling (C) 
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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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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. 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Gävleborg, arg. nr 222000-3137, 2020 1 (2) 
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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. 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Gävleborg, org. nr 222000-3137, 2020 2 (2) 



251

(~ ) Samordningsförbund 
. ~ . Gävleborg 

0 

Arsredovisning 2020 
Beslutad av styrelsen 2021-03-19 
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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. 



269

[~ j Samordningsförbund 
• ,!.. Gävleborg 

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 



270

[i;j Samordningsförbund 
• ,!.. Gävleborg 

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 
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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 
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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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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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§ 174 Dnr 2021/00593  

Översyn av samverkansavtal för 
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderat samverkansavtal för Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 
godkänns och träder i kraft 1 januari 2022. 
 

Ärendebeskrivning 
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                          

Inlägg 
Dan Brodin (KD) 
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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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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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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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Sandvikens Kommun 
Datum 
2020-10-19 

Diarienummer 
KS2020/591 

      
1(15) 

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: KS2020/302 291



Sandvikens Kommun 
Datum 
2020-10-19 

Diarienummer 
KS2020/591 

      
2(15) 

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). 
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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: KS2020/358 293
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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 294
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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 295
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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 296
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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 297
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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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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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§ 177 Dnr 2021/00254  

Svar på medborgarförslag - Förnyelse av utegymmet 
vid Hälsans stig 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat.                       
 

Ärendebeskrivning 
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                          
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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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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. 
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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 
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§ 176 Dnr 2021/00371  

Svar på medborgarförslag - Naturområde Fornwij 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 
                       

Ärendebeskrivning 
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                          
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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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§ 180 Dnr 2021/00362  

Svar på medborgarförslag - Kuxabussarna bör trafikera 
Östbyvägen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås. 
 

Ärendebeskrivning 
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. 
Omläggning av Kuxatrafiken kan komma att ske i framtiden i och med att 
kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. I översiktsplanen 
finns planer på nya tomter för bostadsändamål. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Kuxabussarna bör trafikera Östbyvägen 
Bilaga karta 

Inlägg 
Martin Sund Svensson (V), Joel Strömner (SD) 
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MEDBORGARFÖRSLAG 

EfternamnCJ /~ Förnamn O S~e,,,. 1 

Adress/ 
0}'771/~ V. l( Telefon ()"'=[(!) 211 v, 06 

E-post V 

Mobil O:r.O 2J:i - )-<( ~ 

FÖRSLAGET 

MOTIVERING 

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde 

JA □ NEJ .IZl 

I Datum i/.f/~2 tT2.1 

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo • Södra Asgatan 30 D • 0297-555 00 • www.ockelbo.se 



 

 

Avstånd 1 km 

 

Avstånd 1,5 km 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-21 

Referens 
KS 2021/00262  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med § 32 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska 
medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas. 
Medborgarförslag   Svar beräknas 

Platser för vinterbad   Mars 2022 
 
Kulturarvstrappa   Mars 2022 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-22 

Referens 
KS 2021/00604  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av medborgarförslag - Rehabiliterande 
sjukgymnastik i Ockelbo simhall 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till utbildnings- och kulturnämnden för 
beredning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Följande medborgarförslag har inkommit: 
”Då vi inom kommunen har ett badhus som inte nyttjas optimalt så har jag 
ett förslag. Involvera sjukgymnasterna på hälsocentralen och locka dem till 
att hålla i rehabiliterande sjukgymnastik i bassängen. 
Två pass per vecka lämpligen en förmiddagstid och en eftermiddagstid. 
Det finns så många som skulle ha både nytta och glädje av det. Vare sig en 
har ont i lederna, lider av artros eller "bara" är allmänt slutkörd. 
 
Då jag flyttade hit i mitten av 20 talet fanns det möjlighet att få komma och 
bada och gympa i varmbadbassäng i Sandviken. Det är nu länge sedan denna 
förmån försvann. Jag förstår att kommunen inte betalar för långväga 
rehabresor utan att detta betalas av regionen via sjukresor men det skulle 
underlätta betydligt för sjuka och handikappade om de kunde åtnjuta detta på 
hemmaplan.” 
              

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Rehabiliterande sjukgymnastik                          

Beslutet ska skickas till 

Utbildnings- och kulturnämnden 
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Ärendenummer: #3143 | (signerad) | Datum: 2021-10-11 20:57 Sida  av 1 3

Medborgarförslag
Ärendenummer: #3143 | (signerad) | 2021-10-11 20:57

1. Förslag

Förslaget

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

Hej Kommunen - Hej Ann-Chatrine !

Då vi inom kommunen har ett badhus som inte nyttjas optimalt så har jag ett förslag.

Involvera sjukgymnasterna på hälsocentralen och locka dem till att hålla i rehabiliterande 
sjukgymnastik i bassängen.

Två pass per vecka lämpligen en förmiddagstid och en eftermiddagstid.

Det finn så många som skulle ha både nytta och glädje av det. Vare sig en ,har ont i lederna, lider 
av artros eller "bara" är allmänt slutkörd.
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3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #3143 | (signerad) | Datum: 2021-10-11 20:57 Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

MIA UTZINGERNamn: 
Person ID: 

2021-10-11 20:57Datum: 
E8B91217279CAC0BDD25E9B7CFE627C8BFB85C23Signerad checksumma: 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 178 Dnr 2021/00193  

Svar på motion - Sjöbackens grönområde och  
badplats (S) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
 

Ärendebeskrivning 
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                          
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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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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 159 Dnr 2021/00297  

Svar på motion - Införskaffa TV-apparater till rummen 
på korttidsavdelningen på Bysjöstrand (SD) 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
 
Liz Zachariasson (SD) och Joel Strömner (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Liz Zachariassons (SD) yrkande.                       
 

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

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

Yrkanden 
Liz Zachariasson (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på ordförandeberedningens förslag att 
motionen ska anses besvarad mot Liz Zachariassons (SD) yrkande om bifall 
och finner att motionen ska anses besvarad. 

Inlägg 
Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD) 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

 
Kommunfullmäktige 

Motion 
2021-04-27 
 

 

 

 

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

 

 

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

korttidsboendet, det finns varken radio eller TV.  

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

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

negativt provsvar för covid-19 erhållits. 

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

vistelse på boendet.  

 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att kommunfullmäktige 
beslutar: 
 

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

 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna 

 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-21 

Referens 
KS 2021/00261  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Motion    Svar beräknas 

Byte av armaturer på elljusspåren i Ockelbo  Juni 2022 
kommun (C) 
Kameraövervakning för ökad trygghet (SD) Mars 2022 
Ockelbo som utbildningscentrum (MP)  Mars 2022 
Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel December 2021 
(M) återremiss 
Utred behovet av barnomsorg på obekväm tid  December 2021 
(”Nattis”) i Ockelbo kommun (SD) 
Skapa cykelleden Järnvägen Falun-Ockelbo- Mars 2022 
Norrsundet (MP) återremiss 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-11-22 

Referens 
KS 2021/00648  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av motion - Stärkt kommunal närvaro i byarna 
(MP) 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion: 
”Ockelbo är en liten kommun där centrum ligger nära. Trots detta upplevs 
byarna som frånvarande i den kommunala verksamheten och planeringen. 
Konflikten centrum-periferi, som ofta omtalas i förhållande storstad-
landsbygd, existerar även i mikroformat i Ockelbo. Precis som det finns ett 
övergripande behov av att utlokalisera statliga jobb från storstadsregionerna, 
finns skäl att se över kommunens roll i centraliseringen. Att kunna erbjuda 
arbetstillfällen och kvalificerade tjänster på landsbygden är av stort värde för 
självkänsla, utbildningsnivå och framtidstro på en mindre ort. Det gäller 
även Ockelbo, som dock valt att samförlägga flera av sina kvalificerade 
tjänster till Sandviken, genom VGS.  
Miljöpartiet i Ockelbo anser att kommunens roll, precis som statens, är att 
arbeta för att utjämna ojämlikheter sett till förutsättningar och möjligheter. 
Det finns exempel på kommuner som börjat ett arbete med att decentralisera 
sina verksamheter, de mest kända är Sollefteå och Skellefteå. Där finns en 
del erfarenheter att lära av. Gemensamt har varit att inrätta kommunal 
närvaro i flera byar, genom exempelvis medborgarkontor. Miljöpartiet i 
Ockelbo tror kanske inte att det är möjligt att permanent stationera 
kommunanställda i byarna, men att arbetsplatser kan skapas för temporär, 
regelbunden närvaro. 
Pandemin har ökat digitaliseringen, och i förlängningen kompetensen och 
acceptansen för distansarbete. Det är dock inte givet att denna utveckling 
enbart ska nyttjas till hemarbete. Det borde också underlätta för 
utlokalisering av arbetsplatser. I kontakten med medborgarna har de digitala 
lösningarna inte varit lika lyckosamma och det finns fortfarande ett stort 
värde i och behov av att medborgarna får ett ”ansikte” för kommunen. 
Förutsättningarna att inrätta kommunala arbetsplatser i byarna är också goda. 
Åtminstone i Åmot, Lingbo och Jädraås finns lokaler tillgängliga 
(Föreningshuset, Lingbogården och Företagarhuset), antingen genom 
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Ockelbo kommun 

Datum 
2021-11-22 

 
KS 1.1.1.1 
2021/00648 

Sida 
2(2) 

 

 

kommunens ägande eller att hyra. De som i dagsläget har sin arbetsplats här 
skulle säkert uppskatta att fler var på plats oftare. Det skulle ge liv i byn. 
Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att:  
• Kommunen utreder möjligheter att utlokalisera verksamheter och tjänster, 
inklusive VGS till byarna 
• Kommunen presenterar en plan för hur detta kan genomföras inklusive 
omfattning, upplägg och kommunikation 
 
Miljöpartiet i Ockelbo 
Niels Hebert” 
                         

Beslutsunderlag 
Motion – Stärkt kommunal närvaro i byarna                          

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

329



       Motion 
       2021-11-04 
 

 

Kommunfullmäktige i Ockelbo 

 
Stärkt kommunal närvaro i byarna 
Ockelbo är en liten kommun där centrum ligger nära. Trots detta upplevs 
byarna som frånvarande i den kommunala verksamheten och planeringen. 
Konflikten centrum-periferi, som ofta omtalas i förhållande storstad-
landsbygd, existerar även i mikroformat i Ockelbo. 
Precis som det finns ett övergripande behov av att utlokalisera statliga jobb 
från storstadsregionerna, finns skäl att se över kommunens roll i 
centraliseringen. Att kunna erbjuda arbetstillfällen och kvalificerade tjänster 
på landsbygden är av stort värde för självkänsla, utbildningsnivå och 
framtidstro på en mindre ort. Det gäller även Ockelbo, som dock valt att 
samförlägga flera av sina kvalificerade tjänster till Sandviken, genom VGS. 
Miljöpartiet i Ockelbo anser att kommunens roll, precis som statens, är att 
arbeta för att utjämna ojämlikheter sett till förutsättningar och möjligheter.  
Det finns exempel på kommuner som börjat ett arbete med att decentralisera 
sina verksamheter, de mest kända är Sollefteå och Skellefteå. Där finns en del 
erfarenheter att lära av. Gemensamt har varit att inrätta kommunal närvaro i 
flera byar, genom exempelvis medborgarkontor. Miljöpartiet i Ockelbo tror 
kanske inte att det är möjligt att permanent stationera kommunanställda i 
byarna, men att arbetsplatser kan skapas för temporär, regelbunden närvaro. 
Pandemin har ökat digitaliseringen, och i förlängningen kompetensen och 
acceptansen för distansarbete. Det är dock inte givet att denna utveckling 
enbart ska nyttjas till hemarbete. Det borde också underlätta för 
utlokalisering av arbetsplatser. I kontakten med medborgarna har de digitala 
lösningarna inte varit lika lyckosamma och det finns fortfarande ett stort 
värde i och behov av att medborgarna får ett ”ansikte” för kommunen.  
Förutsättningarna att inrätta kommunala arbetsplatser i byarna är också 
goda. Åtminstone i Åmot, Lingbo och Jädraås finns lokaler tillgängliga 
(Föringshuset, Lingbogården och Företagarhuset), antingen genom 
kommunens ägande eller att hyra. De som i dagsläget har sin arbetsplats här 
skulle säkert uppskatta att fler var på plats oftare. Det skulle ge liv i byn. 
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Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att: 
• Kommunen utreder möjligheter att utlokalisera verksamheter och 

tjänster, inklusive VGS till byarna 

• Kommunen presenterar en plan för hur detta kan genomföras inklusive  
omfattning, upplägg och kommunikation  

 
 
Miljöpartiet i Ockelbo 
 
Niels Hebert 
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 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av motion - 30-timmars förskola för barn med 
föräldralediga vårdnadshavare (MP) 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till utbildnings- och kulturnämnden för beredning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Niels Hebert (MP) har lämnat in följande motion: 
”Att vara föräldraledig är till stor del en heltidssysselsättning och kräver hög 
grad av uppmärksamhet och prestation av den hemmavarande föräldern. 
Äldre barn i förskoleåldern som samtidigt befinner sig hemma kräver en stor 
del av vårdnadshavarens tid och engagemang. Dessutom har förskolebarn ett 
ganska stort mått av socialt umgängesbehov som ett spädbarn och en 
förälder inte lever upp till. 
I dagsläget erbjuds dessa barn endast att kostnadsfritt delta under den 
pedagogiska verksamheten på förskolan, dvs 15 timmar tisdagar-torsdagar. 
Det är en kort tid för att odla barnets sociala färdigheter. Dessutom är det 
många vårdnadshavare i kommunen som har en bit att åka till förskolan och 
helt enkelt inte tycker det är värt att packa in barn i bilen och åka till 
förskolan för att knappt hinna hem innan det är dags att åka och hämta igen. 
Resultatet blir att en del barn inte går i förskola alls under föräldraledigheten. 
Vi tror att möjlighet till utökad tid på förskolan skulle vara utvecklande för 
barnen och möjliggöra en föräldraledighet med högre kvalitet för 
vårdnadshavare och spädbarn. Utöver den kostnadsfria 
förskoleverksamheten borde det vara möjligt att mot en mindre kostnad 
erbjuda förlängd vistelsetid inom förskolan för syskon. Många kommuner i 
Sverige erbjuder redan detta med gott resultat. 
Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att 
• 30 timmars förskola ska erbjudas samtliga barn i förskolan under 
vårdnadshavares föräldraledighet.” 
                         

Beslutsunderlag 
Motion – 30-timmars förskola för barn med föräldralediga vårdnadshavare                          
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Beslutet ska skickas till 

Utbildnings- och kulturnämnden 
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       2021-11-04  
 

 

 

Kommunfullmäktige i Ockelbo 

 

30-timmars förskola för barn med föräldralediga vårdnadshavare 

Att vara föräldraledig är till stor del en heltidssysselsättning och kräver hög grad av upp-
märksamhet och prestation av den hemmavarande föräldern. Äldre barn i förskoleåldern 
som samtidigt befinner sig hemma kräver en stor del av vårdnadshavarens tid och engage-
mang. Dessutom har förskolebarn ett ganska stort mått av socialt umgängesbehov som ett 
spädbarn och en förälder inte lever upp till. 

I dagsläget erbjuds dessa barn endast att kostnadsfritt delta under den pedagogiska verk-
samheten på förskolan, dvs 15 timmar tisdagar-torsdagar. Det är en kort tid för att odla 
barnets sociala färdigheter. Dessutom är det många vårdnadshavare i kommunen som har 
en bit att åka till förskolan och helt enkelt inte tycker det är värt att packa in barn i bilen 
och åka till förskolan för att knappt hinna hem innan det är dags att åka och hämta igen. 
Resultatet blir att en del barn inte går i förkola alls under föräldraledigheten. 

Vi tror att möjlighet till utökad tid på förskolan skulle vara utvecklande för barnen och 
möjliggöra en föräldraledighet med högre kvalitet för vårdnadshavare och spädbarn. Utö-
ver den kostnadsfria förskoleverksamheten borde det vara möjligt att mot en mindre kost-
nad erbjuda förlängd vistelsetid inom förskolan för syskon. Många kommuner i Sverige er-
bjuder redan detta med gott resultat. 

 

Miljöpartiet i Ockelbo yrkar att 

• 30 timmars förskola ska erbjudas samtliga barn i förskolan under vård-
nadshavares föräldraledighet  

 

 
 
 
Miljöpartiet i Ockelbo 
Niels Hebert 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-22 

Referens 
KS 2021/00008  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Rapporter 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
• Rapportering av ej verkställda beslut och avbruten verkställighet, 

kvartal 3, 2021 
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RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT OCH 
AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET KVARTAL 3, 2021 
 
Rapportering sker enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, SoL och 28 h § 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Rapporteringen gäller hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader samt som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställighet 
avbröts.  
 
Sex individrapporter har rapporterats till inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, kvartal 3, 2021. 
 
 

 
Individ och familjeomsorgen, IFO  
 
Ett ej verkställda beslut gäller socialt kontrakt enligt SoL. 
Det har förflutit 210 dagar från dagen för beslut 2021-03-04 och fram till 
2021-09-30. Beslutet är ej verkställt. 
 
Ett ej verkställda beslut gäller socialt kontrakt enligt SoL. 
Det har förflutit 99 dagar från dagen för beslut 2021-06-23 och fram till 
2021-09-30. Beslutet är ej verkställt.  
 
Ett ej verkställda beslut gäller kontaktperson enligt SoL. 
Det har förflutit 105 dagar från dagen för beslut 2021-06-17 och fram till 
2021-09-30. Beslutet är ej verkställt.  
 
 
LSS 
 
Ett ej verkställda beslut gäller korttidsvistelse i form av kontaktfamilj 9 § 6 
LSS. 
Det har förflutit 93 dagar från dagen för beslut 2021-04-07 och fram till 
2021-07-09. Beslutet har verkställts. 
 
Ett ej verkställt beslut gäller daglig verksamhet 9 § 10 LSS. 
Det har förflutit 140 dagar från dagen för beslut 2021-03-22 och fram till 
2021-08-09. Beslutet är verkställt. 
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Ett avbrott av verkställighet av daglig verksamhet 9 § 10 LSS. 
Det har förflutit 322 dagar från dagen för avbrottet 2020-11-12 och fram till 
2021-09-30. Dröjsmålet beror på att arbetsgivaren stängt möjligheten till 
praktikplats pga. Covid-19.  

 
 
 
 
Ockelbo 2021-10-14 
 
 
 
 
Johanna Stålberg 
Handläggarchef/kvalitetsutvecklare 
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Interpellation
2021-11-25

Kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo

IBLAND BLIR DET MÖRKT I OCKELBO

Om lampan vid busshållplatsen slocknat? Om cykelbanan eller vägen skadats så att 
säkerheten äventyras? Eller övergångsstället plogats igen? Om det inte sandats på 
vägen? Hur och var anmäler jag detta i Ockelbo? I dag är det oklart och den som försöker 
ta reda på vem som har ansvaret och kan åtgärda problemet riskerar att hamna i ett 
Moment 22.

Miljöpartiet i Ockelbo undrar om du är beredd att verka för att invånarna via kommunens 
hemsida ska kunna anmäla fel på belysning, vägar, snöplogning, sandning och annat som 
brister - och få en återkoppling att åtgärder är på gång. Information om vart en vänder sig 
med frågor om belysning och fjärrvärme kan också vara på plats. Vi tänker att det är bra 
att samla informationen på ett ställe.

På Ockelbogårdars hemsida kan hyresgästerna felanmäla. Det ska förstås alla 
Ockelbobor kunna.
 

Ockelbo 2021-11-25

Niels Hebert
Miljöpartiet de gröna
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